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Technische ondersteuning
Wanneer je onverhoopt een technisch probleem hebt, waar je zelf niet helemaal uitl.omt, kun
je contact opnemerr met de Regionale Technische steunpunten.Dezn steunpuilen, leden 4ic
zich hebben opgeworpen om mede-leden wannoer nodig een handje te helpen, zijn:

Voor Gronlngen, Fr{esland, Ihentàe en Overijssel:
Rich Sjoerdsma in [reuwarden 058-159-/96
Behijd wedtdagen von 19.N)-21.00 uur
of
Rob Groot in Fnschede 053-324270
Beltiià weelcend 10.N)-22.(N uur

Yoor C*lèrland, Brabaot en Limburg:
TWan van der Pasch in Rosmalen Ut34tZlll9
BeWt wcrlrfugen 1&ilÈ19.i0 uur; bij afweigheid is er een antwoordapparaat
of
Dic.k Thomassen in Dodewaard 08885-2286
Beltij d tugelijks 17. 30- 19.M uur

Vmr Zutd-Holland en Zeeland:
Paul van der Niet in Noordwijkerhout 02523-764t1
Beltij& fogelijl§ 1&0O20.M uur; bij afwezigheid is er een antwmrdapparaat
of
Norman Conquet in Waddinxveen Ot8?8-I7612
Bekijà behalve zonfugs 1&N)-22.il) uua bij afwezigheid is er een sntwoordappuraat

Voor Utrccht het Gooi cn de Usscluecrpolders:
Gerard Uppelschoten in Utreót OÏ.ffiZz
Bekiid; niet in het weekend; in verband met wkseldiensten is er bij alwezigheid een antwtxtrdap-
Waot

Yoor Noord Holland en de Randstaè
Rick Reparon in Purmerend 02990-ZgZ?n
Behijd tugelijks l&il120.N) uur; wisseldiensten
of
Jaap Hartog in Umuiden OZ550L69tlz
Beltiià alleen in het weekend 12-00.17.00 uur
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Van de voolzitter
Lieve leden,

Hier dan eindelijk het nieuwe nummer van jullie Rufial Rede. Uit de vele telefoontje s mag
ik afleiden, dat jullie ons blad zeer waarderen en wij willen datt ook meteen onze excuses
aanbieden voor het feig dat jultie znltngmoesten wachten op dit n"mms1.
Het een en ander had te maten met de afron.ling van mijn studie in de vorm van een examen
(zie je me niet blij zijn??) en de plotselinge vakantie van Hans en Janny. Maar enfin, alles
is weer "normaal" en we gaan "gewoon" weer verder.

lVe grijpen nql even terug naar de laatste meeting.
Op 12 april 1992 waren we te gast bij Auto Dekker in Spijkenisse. p;6 dag is een daverend
sueoes gewordeq ondermeer door het feit dat de leden voor een zeer wiendelijk prijsje hun
auto konden laten taxeren, Veel leden hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en nog
dagelijks worden er dan ook (overigens eigenlijk best wel verstandig....) atl risks verzekerin-
gen afgesloten. De d"g werd gezellig afgesloten met de prijsuitreiking van het Concours
D'Elegance in de tlassen nApart" (alles kan en alles mnq), nAangekleedn (aI dan niet
gerestauÍeerd" maar niet origineel) en "Origineel' (qpreekt voor zich). De klasse Apart werd
gewonnen door Marlies Koeken, Aangekleed dmr jullie voorzitter en origineel door Corry
Mikkers. We haalden met dit evetrement zelfs de tranten!

Het ledental van de Fanclub groeit nog dagetijfts en we denken er dan ook serieus aan om
btj 5m bden een ledenstop in te lassen om de Fanclub niet te groot (en daarmee te
onpersoonlijk) te maken en ons nog meer werk op de hals te halen. Het heeft trouwens wel
wat om exclusief te blijven.... Wat ons echter opvalt, is dat op dit moment,_na het bereiken
van de bcroemde (en blijkbaar beruchte) "l0-jaars grensn het aantal te koop aangeboden
Coupé's letterlijk dc pan uit rijst (zie achter in dit blad)!

Even tijd voor wat huishoudelijke mededelingen:

a De sluitingsdatum voor onze gigantische weekendmeeting zullen we wegens overwel-
digend succres (voornamelijk door de vele nieuwe leden) opschorten tot uiterlijk 1

augustus 1992. Ook zijn heel veel leden'vergetenn te reservereq omdat we dit jaar wel
heel rnoeg waren. Dit is de laatste kans om je op te geven voor dit fantastische weekend.
Dus: stortdief lÍ),- (ookwanneerjeje alhebt opgegeveo,maarnogniet hebtbetaald)!
(Zie Rugzak f,sdg nrmmer l van l9&2vmlr alle informatie over dit weekend.)

. We worden wel eens gebeld door boze c.q. verdrietige dealers over de spelregels inzqke
de clubpassen en de tortingsregeling. Dus nog eens even alles op een rijtje: Op vertoon
vanjeclubpaskrijgje (voor doe-het-zetf gebrui\ dusnietbij door de dealer uitgevoerde
reparaties of onderhouQ Z)Vokotiagop onderdelen uit voorraad en 157o korting voor



onderdclen dic epeciaal becteld moctcn worden. Zrdrrtjc dus een onderdccl gaat
kopenbij eendealer,teíeljedatjelidrnan de Fanclubbentenjelaat neteenje clubpas
zien- Dus niet nadat de mag"zijnmeneer je bon uit de computer heeft getoveid (ie kànt
dat wet nieuwe bon makeq 6agazijnmeneer boos...). Snappie?

. Heel vaat word ik gebeld orrcr de kunststof roorschermen. Ook daarroor nog even de
"spelregels'. Deze schermen worden voor de Fanclub in opdracht gemaalc door een
heel vriendelijke, zeer val«bekwame meneeÍ, die er naast zijn drukke baan eigenlijk
haast geen tijd voor heeft. Maar.... hij doet het toch voor ons. Dus mocht je voorscher-
men (via mij) willen bestellen (of besteld hebben): geduld is een schone zaak. Mij bellen
heeft helaas absoluut geen zin,je wordt echt gebeld zodrazeklaar zijn.

Ingrid

Van het secretariaat
Hoewel de Rrrozak Rede geenvasteverschijningsdata kent, hebik uit dereactiesvandiverse
leden moeten opmaken, dat de gevechten op de deurmat reeds in rolle qang ziin, en dat
lerwijl jullie lijÍblad nog niet eens in de maat was. De oorzaat daanan kunnen jullie elders
in dit blad onder de kop "Mag Manus effe?' lezen. Ik kan het jullie overigens van harte
aanbeveleq zo'n rit over allerlei geiten- en andere b,raamstruikse binnenpaden!
Al met al reden gsnoeg om nu snel over te gaan tot de orde van de d"g.

Wat is er vooÍ clubnieuws te melden?
Allereerst natuurlijk de inschrijving voor de weekendmeeting komende september in het
onvolprezen Brabantse land. Hoewel de inschdiving 'officieeln gesloten rg kan ik jullie
meedeleq dat er nog een (beperkt) aan[al plaatsen beschikbaar zijn. Voor nadere ditaits:
zie -alweer elders in dit blad- het verhaal van Ingrid.

Verder -en dat met name voor de recente leden onder ons- wil ik er nogmaals op wijzen,
dat de Fanclub de hand heeftweten te leggen op de allerlaatste accessoir"sroor dà Coupé,
die er in het heelal en omstreken verkrijgbaar zijn. Voor de snelle beslissers zijn nog in
hcperkte aantallen beschikbaar (bestellen bij Ingrid):

o tunnelconsoles (handig voor inbouw van een andere radio en -zij het beperkt- eÍra
aflegruimte), f lm;- per stuk

o achterruit-jaloezieën (nrart, staan leuk en houdcn je auto bij warm weer -ietsje- koeler),
f lm,- per stuk

o spatlappen (voorkomen veel vuil op je auto bij slecht weer) in trree uiwoeringen, Í lZfr
(standaard) off 17,50 (deluxe, met chroomrand) per set à 2 stuks.
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. linkerbuitcnspiegels (heb je geen originele of is de jouwe niet meer wat ie geweest is),
Í 3\50 per stuk.

Dan waren er natuurlijk een aantal reacties op het verhaal van Marie-Cécile van de Boom
in ons vorige blad. Helaas is er (wat een luxe-probleem) in dit Dummer 1s ysinig ruimte om
de schriftelijke reacties af te drukken, die wij naar aanleiding hiervan ontvingen.
Op één uitzondering na (iemand die naar aanleiding van het stukje van Marie-Cécile
meteen het lirlmaatschap heeft opgezegd), hebben de leden blijk gegeven van een gezrnde,
nuchtere tijk op de gang van zaken binnen een vereniging.
Overigens heeft Marie-Cécile, nadat ze haar brief in ds f,r8zak Rede nogeens had gelezen,
contact met het bestuur opgenomen: ze was eigenlijk een beetje geschrokken toen ze haar
verhaal daar mart-oywit zagstaan. Maar, de Fanclub zou de Fanclub niet zijn of ook dit
'probleemn werd opgelost: Marie-Cécile is naar Spijkenisse gekomen, heeft zich bij het
bestuur gemeld en heeft -na introductie bij een aantal medeclubleden- een heel gezrllige
dag gehad.
Dus: voel je je 'eenzaamn binnen de Fanclub, bel ons of kom tijdens een meeting naaÍ or§
toc en we brengen je gr^Agin contact met een aantal gelijkgestemde zielen (want die zijn
er echt altijd) en dan weet het bestuur ook eens welke ranm bij welke auto en welk gezicht
hooÍ!
Wij hebben gemeend dit onderwerp hiermee af te moeten sluiten, ten"ij ismand een goed
idee heeft om leden sneller en beter met elkaar (en het bestuur) in contact te brengen. Goe de
ideeën -op wclk gebied dan ook- zijn ALTUD welkom!
Ten slotte rest mrj nog jullie te melden, dat we het deze keer zonder een bijdrage van ons
aller Joop in het kader van Veet je weetje van je Coupeetje' moeten doen. Door diverse
familie-omstandigheden en overige (Fanclub)werkzas-1"0"o was Joop dezrkeer niet in
de gelegenheid om jullie verder in te wijden in het zieleleven van de Coup,é.
In het volgende blad zal dit echter (door een eÉra lange aflevering) meer dan goed gemaakt
worden-

Wel" dat was het drn weer voor deze keer,

Groetjes van Janny



Mag Manus effe?

Ik wcet dat het jullic z.waar gcvallen zal z4n, iets langer dan normaal op Manus z'n
tootsenbord-wuchten te hebben moeten wachten. Nog erger was het ongetwijfeld, dat ook
dc rest van het blad eind juni nog niet in de bus lag! De reden hiervoor?? Nogal simpel!

Een weck v<xrr Hemclvaartsdag werden Manus en zijn betere helft aangewezen als wljwil-
liger om twee weken kosteloos op vakantie te gaan. Diegenen onder de hooggeachte lezers
cn le erbcminde lezeressen die denken: "Gooi je d'r voor je vakantie nog even een blad uit!"
hcbben op zich gelijk. Maar, doch, echter en evenwel, er waren enige factoren die dit
tcgenwerkten.

Tcn ccrstc kost het samensl.ellen van een blad je al gauw een week lang elke avond, plus het
wcekend. Wie had dat gedacht! Dit komt hoofdzakelijk doordat de (vele) bijdragen van
leden voor het blad geschreven of getypt binnenkomen, met als gevolg dat alles overgeno-
men moct wordcn in de PC. Daarna redigeren, corrigeren etc. Daarom nogrnaals het
verzoek om, wanncer je wilt toetreden tot het gestaag groeiende, selecte gezelschap van
lcden wier naam in het blad boven een artikel geprijkt heeft, te proberen je bijdrage op de
ccn of andere manier op diskette aan te leveren. Nadere informatie hierover kun je
tclcfonisch bij Manus opwagen. Hij heeft toevallig hetzelfde telefoonnummer als Hans en
Janny, dus je kunt je wagen ook aan één van hen kwijt.

I)e twcc«lc factor was dc invulling van de vakantie. Omdat Manus en zijn Tante Cor zo door
het jaar hecn nog niets te doen hebben, hebben zij er maar een werkvakantie van gemaakt.
Zij we rdcn namelijk benaderd door de NRS (voor de mensen met een goed geheugen, een
stic,hting wolke zeer Loeristische, icts sportiefgetinte rally's organiseert, zie 1e jaargangblad
nummer 4), oÍ zij gedurende de Alpen Toerrally en de Monte Carlo Classic de catering
wildcn verzorgen. Het verzoek luidde in andere bewoordingen: "Organiseer picknicks
trnde rweg voor de dcelnemers aan deze evenementen. De eerste week heb je2?-O uitgehon-
gcrdc autofielen, de tweede week 110!". Aangezien de financiële gevolgen van deze vakantie
nihil waren -alles, zelfs de reisverzekering, werd betaald- hoefden wij daar niet lang over na
tc denken. Er mocst daarvoor echter zoveel geregeld worden, dat we het daar oprecht druk
mce gehad hcbben. We hadden iets meer dan 4 weken voorbereidingstijd, waarin we ons
plan mclestcn maken, inkopen moesten doen en inkopen in het buitenland moesten voor-
bcrcidcn, etc.! Weinig tijd om aan een blad te werken, dus.

Voor die ledcn dic nog nooit eerder iets over de NRS gelezen hebben en voor diegenen die
wcl eens willcn weten hoe zo een groot evenement is, zal ik in het kort vertellen wat er
alle maal gcbeurd is.

Dc Alpen Toerrally, het eerste evenement, startte op zaterdag 2.0 juni in Aken. Dat
hetckende dus voor ons: op wijdag 19 juni als de bliksem de laatste nankopen doen, auto
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laden (een Ford Transit met dubbele cabine en een laadruimte welke was volgestouwd met
zaten als tenteq tafe§ koftie- en theeketels, een koelkast, voorraden welkè niet kunnen
bederven' disposables enz.) en op naarAken. Die z terdagrrluden wij namelijk onze eerste
picknick hebben in de buurt van Piesport, aan de Moezel. Door de te rijden afstand was het
absoluut noodzatelijk vroeg uit Aten te vcrtrekken. Manus kan wel goed opstaarq maar
vertrekt toch liever rnoeg uit Aken dan onfatsoenlijk vroeg uit Duivendrecht! Éindpunt van
de eerste.lrgwas Saarbriicken. De tweede dag voerde ons, via cen picknick bij Wilàenstein
(Frankrij\ ten zuidwesten van Straatsburg) naar Mulhouse. De eerste bergpassen hadden
we daarmee Eeteen achter onzehiezen. Niet dat ze moeilijk te rijden *rr"r, maaÍ we
hadden ze vast maar gehad! De derde dag bracht ons in Zwitserland- De pictnick die dag
was op een prachtige, park-achtige open plek in een bos tegen een pittige bergheling. Voor
diegenen die nogwat moeite met de ftgllingproef hebben (foei!) kan ik dezelocati" b"rlirt
aanraden.\ilatbleeknamelijk? Haherwege de tlim was men met dewegtrury.opzichniet
zo'n punt, maar het verkeer werd geregeld met verkeerslichten. Deze stonden m afgesteld,
dat van het naar boven rijdende verkeer ongeveeÍ drie auto's tegclijk door het groen (en
oranje) konden. Resultaat: 4 hellingproeven na elkaar met een ruim twee ton wegende
Transit.Ivíanus is geslaagd! Als je dat netjes van /n plek krijgt, kun je de wereld aan (za
voelde ik het wel, t6nminsts). Eindbestemming dezr dagwas een hotel in Chavannes de
Bogis, een plaatsje langs de grote weg tussen Nyon en Genève. De vierde dag bleven we
daar, met een picknick ean de voet van een radiomast boven het dorp. Voordelèn van deze
plek een prachtig uitzicht, onder andere over het meer tot aan Genève, gezelschap van een
groot aartd zwitserse koeien met natte neuzen, schuifooten (i.v.m. de schnins weilanden),
mooie ogen cn kociebellen. Nadelen: een aantal hellingen van l4Vo (pittig!), een wegom-
legging (eerst verkennen en markercn), windkracht X (hoeveel weet ik niÉt precieg maar
mrcer da" genoeg), regen en koud. De vijfde dag bracht ons narr de eindbestemming van
de Alpcn Tocrrally, het plaatsje Longchamp op de col de la Madeleine (Frankrijk,-even
voorbij Alberwille). Deze d"gzouden wij alleen erantueel een koffie- en theepauze orga-
niseren aan de voet van de Col de la Madeleine. Dit hcbbe n we maar niet gedaan. We konden
er eigenlijk gecn leuke plek voor vinden en het weer gaf er ook gCen aanleidi"g toe.
Onweersbuien in de bergen kan ik orarigens iedereen aanraden die aisl fuang voor onweer
is. Prachtig! Vanuit het hotel waar we zaten hebben we o.a. nog een barbecue georganiseerd
aen een praótig meertje redelijk dichtbij. Na hct uitryaaien van de deelnemers *an de
Alpen Toerral§ hebben we bovenop de Col de la Madeleine (il00 m.) de deelnemers aan
de Monte Carlo classic binnengehaald met koffie, thee, drop, koekjes etc. Klein nadeel was,
dat men erg laat binnenkwam. Gevolg: zon weg (eerst achter de wolken" daarna achter de
bergen), en daardoor op het laatst (circa Z).30 uur) verr... koud! Echt hartverwarmend was
het dat één van de laatst binnenlrcmende deelnemers op de kreet "En nu nog Cognac!" van
ecnmededeelnemermet eenzakflesjevan dit kostelijkvocht krram opdraven. Dit flesje ging
meteen in bperkte kring rond- Je voelde de warmte zatken! De drank heeft overigens totaal
geen invloed gehad op de laatste 5 kilometcr afdaling naar het hotel. Gelukkig niet! Vanuit
Longchamp ging de reis via een overnachting in Pra-I-oup naar carros bij Nice. op weg
naar Pra-Iaup gaven wij onze laatste picknic\ op weg naar Carros hadden wij alleen nog
maar een kofficstop bovenop een Col (pas). Dat we daar behoorlijk hoog zaten (rrrim 23(X)



m.), mag blijken uit het feit dat er op een gegeven momenl een heus sneeuwballengevecht
gehouden werd! Op donderdag 2 juli werd de Monte Carlo Classic stijlvol afgesloten,
namelijk eerst met een lunch aan de jachthaven van St. Jean Cap Ferrat (met hele nesten
van die onbeduidende jachtjes van een meter of -tig), gevolgd door een prijsuitreiking op
het terras van het Café de Paris, direct naast heÍ Casino in Monte Carlo. Bij wijze van
uitzondering was het die dag "Droge Donderdag". Wij zijn namelijk verder elke dag wel op
ecn of ander tijdstip geteisterd door een in Nederland zeer bekend verschijnsel, regen.
Desondanks kunnen wij ons niet herinneren ooit zoveel plezier in twee weken gehad te
hcbben!

Manus wil dezc keer afsluiten met een biecht. Ngezienvan het feit dat een en ander met
een Ford Transit gereden is (de spullen konden met geen mogelijkheid in zijn Peugeot Z)5,
laat staan in een Coupé), zijn wij nog twee maal "weemd gegaan't. De eerste keerwas op de
(lol do la Madeleine, waar wij met een Triumph Spitfire 15fi) aan een regelmatigheidsetappe
he rgaf (een traject wat met een bepaalde gemiddelde snelheid afgelegd moet worden) en
ecn nachtelijke heuvelklim meegedaan hebben. Een ons onbekende, ja zelfs volslagen
vrecmde auto (nooit mee gereden, dus), en toch stiekem als 14e van de 70 équipes naar
hovcn sjezen. De tweede keer was in Carros. Wij moesten daar een controlepunt bemannen,
's mtlrgens ecn uur en 's middags anderhalf uur, en wÍuen tussendoor ruim vijf uur wij. We
hcbbcn dan ook gretig toegehapt toen ons voor die dag een MG B cabrio aengeboden werd.
Ondanks de regen hebben we zelfs nog open krrnnen rijden, wat ons eerlijk gezegd niet
tcgenviel!

Al mct al, h<lop ik, argumcnten genoeg voor het laat verschijnen van het blad. l.ezers die
graag wat meer willen wete n over de activiteiten van de NRS zijn altijd hartelijk welkom om
ons tc bcllcn. Houd je echter alsjeblieft wel aan de beltijden. Om anderen niet dwars te
ziltcn zullen we je dan kort te woord staan en afspreken wanneer we je hierover wat meer
zullen verte llen. Wanncer het je leuk lijkt om een keer een ietwat sportieve autovakantie in
de mooistc gebicden van Europa door te brengen, samen met gelijkgestemde mensen en
hijna cven cxclusieve auto's, kun je bij de NRS heel goed terecht. Hun evenementen zijn
e cht niet gocdkoop, maar wel weselijk goed verzorgd. We vertellen je er graag meer van!
Manus cn Tante Cor zijn volgend jaar ook weer van de partij, maar dan in Zwitserland en
rond dc ltaliaanse Meren!

(iroctjes en tot Suz in September,

lrl;r n rrs.



GX-Gevalletje
door ïlalllen R.kkcr

Dat de Coupé za zijn eigenaardighedcn heeft, dat is algemeen bekend. Het beruchte slot
bij het achterraem mtg!. nogsteeds voor de nodige hilariteit bij de meeste mensen. Maar
het feit dat de motor achterin ligt, heeft voor onze Ukkepuk verstrekkende gevolgen
gehad....

Afgelopen zomervakantie vonden we onze Coupé op een ochtend terug met een enorme
ktas (80 cm!!!) op het d"k, een deukje erin en op de achterklep een wat kleiner, onopval-
lender krasje. Eén ofandere vandaal, de kleuterschool waarschijnlijk net ontgroeid haà het
blijkbaar nodig gevonden zijn vermeende tekentalent uit te proberen op een onschuldig
autootje!
Natuurlijk stonden we wel even raar te kijken en zijn we evcn goed kwaad geweest, maar
esn telefoontje naar Braam Assurantiën deed wonderen, waÍuna het verhelpen van de
schade snel geregeld kon worden.

Na onze vakantie hebbcn we het slachtoffer naar de Efrrye gebracht met het verzoek aan
de spuitcr om de schade te herstellen en vooral de motorklep niet te vergeten (we waren
namslijk bang, dat hij het krasje op de achterklep over het hoofd zou zien).
Een paar dagen later ging Rick poolshoogte nemen om te kijken hoe het met de face-lift
qing. Tot zijn stomme vsóezing was de spuiter bezig de voorklep te schuren!! Ik hoor het
Rick nqg zeggen: "Zc hadden zeker nqg wat van het getaxeerde (en dus uitbetaalde) bedrug
oveÍ....'. Vreemd was het echter wel en lengtg.sa maar znker begonnen we nattigheid tè
voelen. Je raad het a1.... de spuiter was oven vergeten dat de motor achterin lag en was dus
-op om vefizoek- de nmotorklepn aan het schuren!

,A'chtelaf heeft hij ons verteld, dat hij het wel wat reemd vond dat de 'motorklepn (volgens
hem dus de voorklep) ook gedaan moest worden, omdat daar allen wat steenslag t" ,i"o
was, terwijl het d"k eu de achterklep waren bekrast. Hij had dus het krasje achtelop niet
over het hoofd gezien! Maar ja, opdracht is opdracht, zrllanger maar wordt betaald.

GelrrlrlriS heeft de gaÍage fuéén Suzuki-gaÍrye overigens) zijn fout sportief opgevat, zodat
een prachtig gespoten voorklep ons geen cent eÍra heeft gekost. Natuurlijk hebben wij
maz''el gsha4 maar geloof me, een goede verzrkering doet wonderen, vooral als je je vooi
ecn redelijk bedr"g all-risks kunt laten verzekeren.

Tjallien



Uit d'oude doos

Van ons lid Anno Wilming ontvingen wij onderstaand epistel met bijlage.

Geacht en gewaardeerd fenftlupbestuur,

Het zal nu ruim een jaar geleden zijn, dat de grootmoeder van mijn wouw op 93-jarige
leeftijd is overleden.
Opa is, zoals het mrnnen betarmt, enige mensjaren korter op dee/ aardkloot geweest en
de overlevering doet kond van een tamelijk turbulent lerrcn.
Bij het navlooien van wat oude dozen en koffers, die wij in eerste instantie in een hoek van
de zolder hadden neergezet, stuitte ik op een gernig boekje fi lgn over de 'Automobiel
en haar behandeling'.
De beschrijvingen in "Oud-Nederlandschn àjn zser amusant en ik denk dan ooh 'dat een
regehnatig rubriekje in de Rugzak Rede een vermakelijke aanvu[ing zal kunnen zijn. Het
eerste stukje gaat hierbij.

lndien deszulks bij jullie aanslaat, geef dan even een seintje, zodat ik in een verloren uurtje
hiermee verder aan de slag kan gaan.

Kusje voor de meisjes, schoudermep voor de kerels,
Anno Wilming

tlet bijgesloten eerste deel van deze verhandeling willen wij jullie zeker niet onthouden en
-zonder tegenbericht van jrrllie kant- lijkt het ons een waardige aanwlling voor ons blad.

HetRijden
Donkzii het ingenieuze mechanisme van een attomobiel kan ell<c leek het srurcn in konen tijd
leercn en men is daarcm al gauw pneigd, het besturcn von een antomobiel te beschauwen als
iets dat vannlf gaal
I nderdatd is het besfiircn van een antomobíel niet moe,liik doch wil men dit volgms de rcgelen
der latnst doen, dan ml men inzim, daar er een goot ondencheid bestaal tusschen fuua
en@Munn.
llonneer we eens gmd oplette4 dan im we zcer vvel menschan ochter het sfrtwrad zittm, zie
bliik geven dat zij nog veel moeten leercn voor hun brcvet van bdvaan kon woden uitgercild.
Onder de bekwamen mnpchikkcn wij nog geenszins fu bestuurdcn, die eens een anto mndcr
onplukkcn dur een stad hebben prudcn.
Waar heÍ op aankoml is de wijzt hoe anllcs geschiedt.
Een eente vercischte voor een gaed bestuurdcr is, dat hij beschiW over een nkerc dosis
koelbloedigfieid: een eigenschap woilmee hij moct zijn pborcn.
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I(ulbloedidteidbeteelunt een àrsfunige macht overzijn ztnuwen te hebbcq dsÍ men door
geen enlccle gebewtenis het hoofdvurliesq fuh onmiddcllijk preedis ha gevaar af te wenden.
Ibelbloediglwid fuet snel handclen en stelt tegenover plotselinge gevann snelle besfuite4 welke
als bij inuïtie wodcn uitgevoerd
Door veel mÍening en wilslouht lcan men echter zuveel rcutine vertoijgen, dd men in de
lcitieke momenten dcn toesnnd volkomen blffi beheenchen.
Een vercischte is het bovendien ween Wndige lennis van het mechanisme van den wagen te
bezitten un dezen volkomen in zijn maeht te hebben en steeds datgene te lannnen doen wat
gegeven dc omstandigltefun gebiedcnd is.
Een goed besUurdcr mmt beschilckcn wer goede oogen en een goed gehoor.
Hij zal mloryhij ijden moct, geen alcohol gebruikc4 z*lfs niet in de pinpte hoeveelheid en
bedenkeno fut de volle veruntwoordelijldteid op hem rust voor ijn medepassagien en de hem
toeverfiouwde wapn.
De vootbeelden van ongelul*cn hierdoor ontstaan, ijn mo ovewloedig dat dezz wel mnten
afschril:ken.
E* goed besatur&r kent fuarcnboven fu ve*cenvoonchriften en weet ze in pmctijk te
brenpn.
Roelcelmsheidlcomt inzijn woordcnboeknietvoor, hij waasniets enweet dd een uÍomobiel
geen insilument is, wumee alleen rlul gercdcn mut wordcn.
Hij e*ent het recht van anfurc wegebruiken, en Wt àrs niet van & meening ui\ dot ieder
vmrhen mutwfllen en ruimbaan moetmaken.
Tugerustmetbovenstaondeeigenschappcnkan meteen gocdenveiligautobestuurdcrworden.
In 't algemeen lcut men wel een beschijving geven hoe een antomobiel bestuurd hu ontkop-
peW en weryschakeld en wonneer genemd moet wordcn enz Hu nuttig dezt aanwijzi§npn
ook htnnen ziin bw antodiden een lannst die allen in de pmctijk is te leercry aangezien elk
me* anto consfructieve venchillen heeft die men moet leercn kennen.
Wj bepalen ons fuamm tot het geven van eenip wenkcn en mtgen voor het vertrek.

Vnr men vefteld, dicnt men no te gaan of dc wagen geheel ijHaar is:
Men vmrlcomt hierdoor veel onaangcnurnhefun.

1. De banfun cutfroleercn of deu in gocdcn staat en behoorlijk op spanningzijn.
2. Nagoott of ha suur in pima cutditie is.
3.Alle rcmmen confroleren of dczz goedwedccn.
4. Het bezhercserwir vullen en loaan openen. Nazien of ha vaaAm is gevuld en bij een
reserwirondcr druk eent met dc handpomp drukin het rcseruoirbrengen.
5. Rtdiuorwllen.
6. Olie wllen, de vercchillendc deelen van den wagen smenen en 7,(x) noög de vetpotten
aandratien.
7. Daamadenmotorlden lopenomzichte oveftuígen dot dezcgudwe*t en eente den motot
watm lalen worden v@r men Baat iidcn.



& Er ap letten dat de motu rtet tffi fuor ownalge smeing. Het is watelijk veftoden
'otdcrz twgebruilcen te hindercn dm mk of datnp", om niet te sprclun wn vurntilen wn den
motor cn de kans op vd wordcn van & bangies.

Volgmde keerbeginncn wij met den ijles.

Suzukkies
rrly'ederom is er gezinsuilhsiÍling geweest binnsl snz6 club. Thee gezinnen in ons ledenbe-
stand hebben na een levertijd van 9 maanden een rlazÀat afgeleverd gekregen.

De volgende GX-pilote is geboren: Daniëlle Minog een dochter van 6 pond van Judith en
Thomas Stokhof in Amsterdam Zuidoost.

Ook het gezinnetje van Margreet en Peter Zantkuyl in Utrecht is met een potentiële
Coupé-sleutelaar uitgebreid. Op 31 mei werden zij verblijd met de geboorte van hun zoon
Raymon.

Het bestuur wenst Daniëlle en Ralmon, ongetwijfeld namens alle clubleden, een lang,
gelukkig, gezond en voorspoedig leven toe.

(advotentie)

- liÈ EN vïBrooP SGHADE Er
GEBBUIKÍE ATÍÍOMOBIEI..ET{

- GE§PECIAII§EERD 11{

SUZUKT SI(X)FONDEBDELEII

W. J. M. Steffens

Lovensestraaa162 - 50f4 DV Tllburg. Tel.013.f3280, b.g4; 0G5296160E

Icts nodtg?
Voor alles van motor*ap tot cyllnderkop, van dashboord tot rlsselölad-

Bel dan Wll Stefiens, hlf heeft het oÍheeft het phad.



The Creation of a Monster
ofuober 1gg0. 

doorPaulvan derNlet

Op een morgen Lomt er een auto de garage binnen gereden met zaeÍ mooie lichtmetalen
velgen. ftdenk bij mezelf 'dat zal te gek onder mijn Coupeetje staann. Ik kijk in alle boeken
die we hebben over rrclgen. Maar hoe ik ook zoek, zn zijn er alleen maarin ti inch. Een
week later heb ik het eroveÍ met de bandenleverancier, die mij er op attent maakt, dat met
zrnr platle banden de zelfde diameter bereikt lran worden met éen grotere velg als de
originele banden met velg. Na berekening kom ik van l45t7Dxl2 enl7stfixl3op een zelfde
diameter. Deze banden bestel ik dus en m achter nqg breder te zijn bestel ik ook banden
in de maat 2151frrí13 omdat de auto daö van achter er nog breder uit ziet.
Novemb er I December 1990.
Ik zoek en ik zoek nog beter, maaÍ ik kan geen mooie lichtmetalen velgen vinden in de maat
6Jx13 omdat dat de maat is waar alle bandcn op passen. De maat bestaat wel, maar niet met
de wielgaten zoals de Coupé heeft. ft besluit daarom, om rrelgen op de sloop te zoeken met
dewielgaten als de Coupé maar dan in Íi inch. Bingo! De Datsun Cherryvan 1978 tot 1980
qlijkt 9: juiste te zijq waarvan ik er dan ook vier koop. Alleen het zijn te smalle velgen.
Toevallig zie ik een advertentie over het rarbreden van velgeq waar ik natuurlijk -"i"",
op reageeÍ. Voor zijn de velgen met I inch en achter met !5 inch verbreed, waardoor de
banden er gord omheen liggen.
Ianuad 1991-

Nu-ik banden met velgen compleet heb kan ik g"- meten hoeveel ik de auto moet gaan
verbreden. (De wielen staan er te gek onder als de auto nog niet verbreed is, maar er is leen
,neter mee te rijden omdat de achterwielen tegen de wielkastrand komen met inveren tijàens
bochten.) Voor moet er ongevoer drie cm en achter ongeveeÍ zeven cm per kant bij. O. a"
verbreding mooi in lijn te laten zijn met de Coupé, kijk ik in allerlei boeken over hedendaagse
auto's enprototlpen en maak vele tekeningetjes waarbij ik verschillende autotypen op de
Coupé teken- Hoera!!! Ik heb het model gevonden voor de verbreding weke [èt mooiste
bij de Coupé staat Voorscherm : voorscherm van de Ferrari faO, maar dan niet open aan
de deurzijde. Deur + achterscherm * dorpel : zijkant van de Ferrari Testaross4 maar
dan zonder de doorgetrokken lamellen voor de luchtinlaat. Luchtinlaat : de lamellen van
de tamborghini Diablo. Achterbumper : luchtrooster * uitlaatprjpjes Ferrari Mythos.
Februari 191.
M-et het uiterlijk op papier en in mijn hoofd en de maten van de verbredi.g en van de
schermen en deur van de Coupé, kan ik eindetijk de mallen gaan maten voor àe polyester
delen. De mallen (gemaakt van hout en hardboard) bekleed ik met breed plakband, zodat
het polyester makkelijker loslaat. Drie lagen glasrazetrnatten gebruik ilq omàat dat ongeveer
dezelfde sterkte bezit als het metalen scherm werd mij verteld door de leverancier van het
polyester. Dus tien meter glasvezelmat en twintig liter polycsterhars gekocht. Tussen laag
tw'ee en drie heb ik in de grote delen een alnminium profiel meegegoten voor extra
stevigheid.
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Maut 1991.

Ik heb besloten om zelf geenbumpers te maken, omdat dat te veel problemen geeft bij het
maken van de mallen. Voor het maklrelijk verwerken van polyester en omdat ik na het maten
van de polyester schermen nog ongeveer drie meter mat en zeven liter hars over heb, kies
it voor polyester bumpers. Na goed zm,ken in de boeken" blijkt alleen de Renault Super 5
de geschikte bumpers te hebben. Ik bestel dus maar de bumpers, maar wel in imitatie want
dat schcelt honderden guldens. De achterbumper heeft precies de juiste breedte (Coupé
* verbredino) terwijl ik de voorbumper tien centimeteÍ moet inkorten.
Het eind van de maand is mijn laatste dag dat ik werk in de garage. Ik ben ontslagen, maar
ik -ag de komende maanden wel in de kleine ruimte, welke niet gebruikt wordq mijn auto
gaan verbouwen.
Apfl l9I.
Op drie April kan ik gaan beeinnen.Ik heb hem (de Coupé) helemaal uit elkaar gehaald.
Znwel binnenin als ook de buitenkant en de motomrimte zijn helemaal leeg. It beg" 

"lseeÍste om de wielschermrand van de achterwielkasten naar buiten om te zetten, zodat de
grote achterwielen volop beweging.cruimte hebben. Ik bevestig d6 yc1$lsdingsdelen eerst
met plakband zodat ik kan controleren hoeveel er ongeveeÍ af moet (ik had ze opres te
groot gemaakt aan twee zijden) en waar ze moeten komen. Ik bemerk dat ik de sloten van
de deuren, moet verplaatsen van onder de handgreep tot naast de handgreep. It bevestig
het rechter achterscherm het eerst door middel yxa drrminium profielen en popnagels,
daarna het deurdeel en het voorscherm, zodat ik kan zien hoe de dorpel moet komen. Wat
ik zie bevalt me wel Deze volgorde wil ik ook links gaan toepasseÍ\ rnaeÍ tot mijn schrik
ben ik net op tijd om te zien, dat ik de benzinewlopening ook moet verplaatsen tot in het
nieuwe scherm. Drie dagen werk, omdat op de ple§ waar de opening zat nu oen gat in het
originele scherm zit en daar precies de luchtinlaat naar de motomrimte komt en dit dus
dicht gemaakt moet worden. Alle schermen zitten nu op hun plaats en de wielen cronder.
Hoera het past allemaal. Nu alle schermen erop zitten, boor ik er allemaal gaten in zodat ik
de tussenliggende ruimtes kan volspuiten met purschuim, wat ervoor 

^rg* 
e, het een

massief geheel wordt wat een hoop geluid scheelt, omdat het anders als klantkast werkt.
Het teveel aan purschrrim (vandaar de gaten) heb ik daarna weggesneden en de gaten en
ruimte tussen het polyester en de auto volgeplamuurd met glasvezel versterkt polyester
plamuuJ'.
Mei 1991.

Nu alles erop zit en goed uitgehard is kan ik een proefrit maken. Hij houdt zich goed. Om
alles goed te laten uitwasemen van alle oplosmiddelen, laat ik de carrosserie voor wat het
is en ga verder met de motor. Motor uit de auto laten zaklen en uit eltaar gehaald op het
cylinderblok na. Alle pakkingen van spruitstutken, waterpomp en dergelijke meteen ver-
nieuwd. Alle onderdelen van de motor kon ik nu goed schoonmaken, schuren en spuiten in
de kleuren rood, geel en zrvart. Koppeting ook meteen maar vernieuwd omdat de bak er
toch naast lag. Omdat de motor er toch uit was, kon ik de motorruimte goed schoonmaken,
schuren en spuiten in de kleur die de achterzijde krijgt.



Iuni I It li 1991.
Daar ik niet terecht tan in de garage en wegens vakantie, heb ik de blanke delen van
pollaster en auto in de industrieprimer geverfd, zodat hij buiten kon staan.
Augusats 1991.

Ik tonwecr terecht enhebdeelnoor deel de primerwegeschuurd enbengaan afolamuren
met Erove en daarna Ejne plamuur. Bumpers veóouwd tot huidige model en achterspoiler
aangepast. Dit klinkt kort, maxl q.as veel werk.
Sqtembq 1991.

Ben nog niet klaar met plamuurwerk, maar de meeting komt eraan en dus stop ik even en
spuit hem i, 6s dikte grondrrerf, zodat hij tegen regen llar..T*;lde ruiten er weeÍ in en de
bumpersen dergelijke eraanvast. Preciesoptij4 zodat iktijdensde meeting mee kon rijden
met de brede soes (werd door ieder Testarossa genoemd). Een week zo gereden om fouten
te kunnen te kunnen tegenkomen. Ben er twee tegengekomen en heb die verholpen nadat
ik hem weer uit eltaar had gehaald.
Olctober 1991.

Verder geplamuurd met behulp van plaatwerker van de garage voor het fijnere werk.
Binnenranden van deuren en kappen gespoten en daarna de deuren en kappen ingehangen.
Bqin Nowntbet 1991.
Auto is g§spoten door oud collega. Vandaag (11-11-191) bezichtig ik hem en kom tot de
conglusie dat de uitgekozen kleur en soort lak er niet uit ziet. Ik ga hem dus weer geheel
glad schtrren cn laat hem met een andere Heur en soort lak orrcrspuiten.
December 1991.
Voolzijde van soes in kleur gespoten, welke beter bij de nieuwe binneo6sklsíling past. Alles
er wBeÍ op doen en afcíBrken en ik kan gaan rijden. Afspraak gemaakt met garage voor de
APK-en met de Riiksdienst voor Wegverkeer in Zrletermeer (het nieuwe hoofdkantoor)
voor het controleren.
tanuai 1992.

De zesde isAPK{echnischgezien de auto in orde, mdat ik naar de R.D.W. in Zoetermeer
kan (de Zde).
De R.D.W.-keurneester vond het niet nodig om de auto naar binnen te rijden en op de brug
t9 zett99 gmdat hij zo al zag dat ik mij aan de eisen had gehouden zoals: geen scherpe delen;
deugdelijke berrcstiging rnijdraaiende wielen in de wielkasten; afstanden tussen wielen niet
gewijzigd; geen andere motor en/of rrersnel[ngsbak; geen verandering aan de kooikonstruk-
tie en/of wielophanging e.d.
Nu ik dit wist, kon ik nieuwe kentekenplaten (kleine mag niet) bestellen en kon de
APK-sticker erop gcplah worden.

Nu moet ik alleen nogde auto laten taxeren, maar ik wacht daarmee, tot ik het voorscherm
en voorbumper gerepareerd heb want er is al m een figuur tegenaan gereden op de
parkeerplaats bij mijn werk.

Paul



Beste Ingrid...
Hicrmee begon de b,rief welke we ontvingen van Nicole Michiels, éénvanonzeleden in het
Limburgse Land. Het vervolg lees je hieronder...

Eerst wil ik je m'n complimenten geven over de Rrg'zek Rede. Het zict er goed verzorgd
uit, er staan goeie nuttige en leuke dingen in, amusante omschrijvingeq kortom: ik ben
gewoon trots om lid te zijn vatdeze club. Waarom zo trots?

René (m'n wiend) heeft een Ruska Buggy en eetr ndikke" Citroën DS. Daar bestaat een
fanclub van, maarrr.... dik betalen en niks daar. ïWee huisgenoten van hem hebben samen
een kolossaal legervoertuig (een Unim6g) en een Cadillac Fleetwood Limousine van '72(de
grootste in serie uitgebrachte wagen) en zijn lid van de Fanclub. Hun clubblad bestaat uit
een paar aan elkaar geniete vodjes (ook weer dik betalen), waarin clubleden dooi een of
andere 2slfingenomen lrakterd bekritiseerd worden ('n reactie op ,n meeting) zoals: Het
past iemand niet als lid zijnde, om met 'n Carlillac de bocht met gierende banden te nemen...
Dat als je je Cadillac niet veÍzlirglde lak er niet uitziet, je chroomwerk niet optimaal blinkt
of, nog erger, niet aanwezig is... dat als enz. enz., je het niet waard bent lid te zijn van de
Cadillac-club.

En toen kwam ik met m'n klein snoezig karretje naast al die "imposante'wagens en daarna
kwam nog eens dat leuke, goed verzorgde clubblad de Rugzak Rede, wat naast die van hun
ook nog spotgoedkoop is, haha!

Over dat karretje:

Drie jaar geleden, op weg naar huis, zag ik 'm staan. Hij trok al m'n aandacht. Ik was op slag
verliefd je kent dat wel. Vlinders in m'n buih trillende benen" kniltende knieën, elte
minuut in m'n gedachten. Hij was het, geen aandacht meer v(x)r'n ander, hij moest en zou
van mij worden: een ryarte suzuki coupé met 'n wit viny' dek. Tbvee jaar lang op te koop
aangeboden Suzuki's afgegaan, vaak in 'n hele slechte staat voor veel te veel geld. Totdat 'n
keilris met een advertentiekaaÍje van Albert Heijn kwam. Op het adres aangekomen zie ik
m'n verloren geliefde staan. En nu is-ie echt van mij voor f 800,--! Er mankeerde van alles
aan. Via bemiddgling van de club 'ngllize C-oupé erbij gekocht, welke helemaal gesloop is
voor onderdelen. M'n schatje i. o.ry steeds in restauratie, ik heb er nog niet echt mee
gereden.

Groetjes, René en Nicole.

Noot van de rcdactie: AH let àrs echt op fu Heintjesl
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Al vanat Í 24.195,-'

The Ciant Suzuki
Swift CS.

Kom eens kiiken naar de rrieurvc Suztrki Srvift CS. [cn
Suztrki, sportief, zeer corrplect, nrodern gestyled, zuinig
en natLrLrrlijk door en door lrctrotrwbaar. I)e rrieuwc Crant

Suzuki Swift CS. één varr de vclc Suzuki's dic bil orrs voor
u klaar staan.

,PfltJs GttIlT V00R SWtrT G5. 15 rx(l.. l(()sTtfl RIJKIÀAR MAI(tt{, l},|fl.. B r.W.

suzuKt
@§F

echtc (,iarrt

lmporteur: b.v. Nimag, Reedilk 9,3274 KE Heinenoord. Tel. 01862 7911.



Drie Mannen En Een Coupé
(niet te verwarrcn met "Drie mannen en aen baby)

doorRickReparon

Hallo Suzofieleq laat ik mij eerst even voorstellen: ik ben Rick Reparon, Suzofiel in hart
cn nieren. Toen ik zo'n veertien jaar oud was, zag ik voor het eerste een Coupé en was er
gelijk gek op. Mijn vader verklaarde mij voor ge§ omdat ik toen al meer den 1.80 m. lang
was en hij dacht dat ik er nooit in zou passen.

Toen ik achttien werd" ben ik gelijk op mijn rarjaardag begonnen met autoriilessen. Een
half jaar en drie examens later was ik in het bezit van het fel begeerde, rose papiertje. En
wat toen: eerste een auto kopen of eerst het motorrijbewijs halen? Het werd eerst het
motorijbewijs. Zodra ik dat ha4 heb ik mijn eerste Coupé gekocht. Hij was niet in al te
beste staat, maar na veel geknutsel en het inlassen van nieuw plaatwerk, was hij rveer tiptop
in ordc en na het overspuiten ?lrghti eÍ weer perfect uit.

Nadat ik al zo'n twee jaar in mijn Coupé had rondgereden, ben ik -samen met twec wienden-
ermee naar Zuid-Frankrijk (een klein gehucht, ongeveeÍ 10 km. onder Bordeaux) geweest.
on"e reis begon in Purmerend en gingvia Haadem naar Parijs. We sliepen op een compirg
in een buitenwijk van Parijs met een uitstekende metroverbinding naar het centrum. Van
deze metro hebben we de volgende dag gebruik gemaalÍ, want zeg nou zelf: wat moet zo'n
klein Coupeetje in het grote Parijs? Nadat we in Parijs alle bekende bezienswaardighedeq
zoals de Arc de Triomphe, de Eiffeltorenn de Notre Dame, de sacre coeur etc. lopend
hadden bezocht, gingen we terug naaÍ onze 4-persoons foungalowtent op de camping.

De volgende dag reden we verder richting Bordearu. Hoe verder we Frantrijk inkwamen,
des te meer bekijks hadden we. Toen we bijna brj Bordearx waren, werden we door een stel
Italiancnvan de weggedrukt, dievervolgenswildgebarendopons aÍkwamen. Dus meenden
wij -drie man met ongeschoren hoofd en spiegelbril en alle drie meer dan 1.90m. lang- maar
eens uit te moeten stappen. We hebben nog nooit iemand zo hard zien lopen.... Dus maar
qresl ingestapt en verder gereden. Helaas, nog maar gen paar kilometer verder: ecn lekte
band! Weer alle drie uitstappen en vervolgens auto op de krik.

Nu komt onn rcdding (lezen, doe dit fus altiidl): Pak eent het rcsenewiel en leg dit ondcr dc
autq vlak bij fu lekke band. Dmoi fun fu wielmoercn los, laik de anto op, haal dc lcl*c barrd
vun de alo en schuif den naast het ruseruewiel, waotna je het nsenewiel onder de anto
vandoan paW.

Had ik het niet op deze manier gedaaq was onze hele vakantie -samen met de auto, die
doordat de krik het begaf, naar beneden stortte- in duigen gevallsn! §slrrkkig kwam de auto
nu met de remschijf op de lekke ban4 in plaats van op de weg terecht (veÍrouw dus nooit
de bij de auto horende krik!). We waren met dric man, zodat twee van ons de auto hebben



opgetild, zodat de derde het reservewiel er op kon zetlen. We hebben de lekke band laten
plakken en vervolgens twee te gekke weken vakantie gehad. De terugrreg hebben we -een
beetje overmoedig misschien- in twee dagen in plaats van in drie dagen gereden. Dat hield
zo'n750 km. sturen per dag en natuurlijk totaal uitgeblust thuiskomen in.

Ik ben nu 25 en in het bezit van mijn tweede Coupé, die op dit moment van voor tot achter
wordt gereslaureerd, waarbij onder andere alle plaatwerk behalve het dak zo ongevesÍ
vernieuwd wordt.

PS tvVaar blijven al jullie vakantie-ervaringen?

De groeten en tot de volgende meeting, Rick
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De geschiedenis van Suzuki, deel 3
doorJohan Schoenmaker

Met de opening van het Japanse autowegennet en het verhogen van dc snelheidslimiet voor
mini-auto's ontstond eÍ Ben behoefte aan compacte auto's met spoÍieve prestaties en
vormgeving. Dc eerste stap indeze richtingwas eentweepersoonsprototlpe dat uiteindelijk
als type FA in produktie ging. De carrosserie was grondig aangepakt en was sportief laag
van lijn gehouden. Als eilra was eren polyester hardtop verkrijglaar. Al snel werd het type
opgevolgd door een vierzitter de FC, gebouwd volgens het zelfde concept en met veel
hoofdruimte voor de achterpassagiers. Deze ontwikkelingleiddeweertot eenvolgende stap
naar oen verbeterd model. Dit werd de ontnil&eling van een model mot een 785 cc
watergekoelde driecylinder tweetakt met prestaties op het niveau van een gemiddelde 1000
cc auto. Znwerd de Fronte 800 C10 geboren, de Japanss tegenhanger van de in Europa
populaire GT. Deze auto vertegenwoordigde een keerpunt in het imago van de fabriek
omdat deze auto alles behalve een kleine auto was. Hiermee kreeg Suzuki de mogelijkheid
om naar de klasse van compacte auto's te diversificeren waarin men niet gehinderd werd
door vermogensbeperkingen en andere bepalingen die de vooruitgang belemmerden.

Het testen van auto's met veel vermogen had problemen opgeleverd aangezien de openbare
autowegen met alle nadelen en beperkingen gebruikt moesten worden. Om deze reden
kocht Suzuki 660.m0 m" dennenbos aan de kust van Ryuyo in het district Shizuoka om een
eigen testbaan aan te leggen. Al snel werd een testbaan met een lengte van 6 km en een
breedte van 10 meteÍ aangelegd. Dit geheel werd omgeven door een goed bewaakt hek. In
december 1Í)64 kwam ds [aan gereed en een jaar later werd hieraan nog een parleerplaats,
werkplaatsen en een 10 meter hoge controle toren toegevoegd. Tegen de tijd dat men de
testapparatuur geinstalleerd had beschilte het bedrijf over één van de beste testbanen in
het Verre Oosten.

Voortdurend werden verbeteringen doorgevoerd" ook aan de bestellers. De Carry FB range
werd vernieuwd door de introductie van de Lfr serie in april 1965. De voornaamste
verbeteringenbestonden uit meer binnenruimte, verbeterdewielophangingen een mooierc
vorm. Diverse versies van hetzelfde basistype waren verkrijgbaar waaronder een besteller
met lage zijschotteq een versie met venrijderbaar canvas dak en een volledig gesloten
carrosserie variant. Het motorveÍmogen werd geleverd door een verticale tweecflinder
tweetakt motor net als voorheen. Doordat successievelijke modiEcaties ten behoeve nan
vergroting van het vermogen ten koste van de flexibiliteit bij lage snelheden waren gegaan
werd een membraan inlaat aan de motor toegevoegd waardoor het koppet bij lage toeren-
tallen verbeterde.

De aanhoudende waag naar lichtgewicht wachtauto's bleek in twee categorieen in te delen:
Een wachtauto met front cabine met een groot oppervlak aan laadruimte en een convon-
tionele wachtauto met motorkap en comfort als in een personenwagen. In Januari 1!)óó
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werd de nieuwe rachtauto-range 130 op de martt geíntroduceerd. De auto's hadden de
volgende eigenschappen: een laadvloer vanl,Tl\xllsm, met een aparte cabine, de motor,
aandrijving en wielophanging rran de bekende en beproefde LI, een vierkant buizenchassis
qlarmee het nrggsgraatchassis werd losgelaten en naar achteren openende deuren. Dit
alles werd gecompleteerd door lage aanschaf en bedrijfskosten.

Diverse narianten op het thema tí) waren beschikbaar waaronder de I30H met vouurdak
en wegklapbare passagiersstoelen en de I31 met een rrcrhoogde vlakke laadvloer zonder
zijschotten. Door de gecombineerde produktie van de IZ) en I3) serie wist Suzuki op de
commerciële thuismarkt voor lichgewicht auto's het grootste marktaandeel te verwerven.
Op hgt hoogtepunt werden maandelijks 6700 auto's uit de IJO serie geproduceerd. Het
totaal aantal L30 auto's dat geproduceerd werd bedraagt 179.000.

Hoewel de FEA personenauto minstens twee maal gewijzigd was wÍls hetzelfde model nog
immer in produktie en stond nu op de nominxfis om gewijzigd te worden. Er bestonà
behoefte aan een volledig nieuwe autq hoger in de markt, die aantrekkelijk zou zijn voor
de jonge qoed gesalarieerdc werknemer. De auto moest doordacht 

"o 
go"à gevormd zijn,

comfortabel vier personen kunnen ven/oeren en sen topsnelheid boverde 1m km p". o*
hebben. Deze eisen waren bij ecn eerder gehouden marktonderzoek uit de analyse gerold
en hadden geleid tot de bouw \ran een protot)?e dc Y16. Met een gewicht van slechts 360
kg en dc 360 cc driecylinder motor die eerder genoemd is werd Èet prototype uiwoerig
getest. Uit de tests werd in april 1967 de Fronte LC10 geboren.Deze àuto betekende een
radicale ommenraai ten opzichte van alle voorgaande suanki personenauto's.

Het meest oErallende verschil zat hem in de vorm van het koetswerk die niet zoals bij de
vq)Í8atrgers doosvornig en hoekigwas In ptaats daanan was de C-ocacolafles-lijn aange-
nomen voor een goede aerodlmamica waarrnee de luchtweerstand gereduceerd werd. Niet
zo v(x)r de hand lag de toepassing van een achterin geplaatste motor waarmee meeÍ
beenruimte roor de bestuurder werd verkregen en produktie kosten konden worden
bespaard door het weglaten nan homokineten. Nieuwe wetgeving bepaalde dat een mini-
auto niet langernocht ziin dan3 meter. De wiel-opharyiry; besturirg en remmerij werden
verder verfijnd door tocpassing van onafhankelijke voorwielophanging met triangels en
spiraalveren en een schokdemper op de geleide-arm. De acnterwièupnanging wk ook
onafhankelijk waarbij de geleide armen een hoek van lSVo omhoog siondàn óm goede
manoretrweerbaarheid en stabiliteit te bereiken. De besturing gebeurde door middÉl van
een taniheugel, de remmen utaren rarbeterd door het toepassen van dubbele oplopende
remschoenen op de voorwielen.

Een grootscheeps testprogrammx q,Ë1d oryezqtin Ryuyo om de kwaliteit van de auto te
tt"*ijr"q waarbij iedere auto 1000 km per dag moest afleggen. De testperiode duurde van
1 december 1966 tot het einde van de maand. Aanvullend werd ook gdtest in Thailand en
in Hokkaido voor de klimatologische o6slxndigheden die varieerden van intense tropische
hitte tot temperaturen beneden het rniespunt.



Een grootschalige actie werd opgezet voor de introductie van de Frontc LC10 in aprit 1967.
Uitvocrig werd geadverteerd in ieder medium dat ter beschikking stond, inclusief radio en
televisic. Zelfs de verkopers kregen een nieuwe opleiding omdat zij niet gewend waÍen
auto's te verkopen aan het algemenc publiek en zeker niet aan jonge leidinggevenden- Zj
hadden tot dan toe bijna uitsluitend bedrijfswagens verkocht. Het thema van de campagne
was neen sportieve sedan waarmee rijden een plezier wordtn.

De resultaten stegen boven iedere verwachting uit. De eerste auto's werden op 25 mei naar
Japanse dealers gebracht. Aan het einde van het jaar werden 7fi)0 t rC10's per maand
gebouwd in drie types: standaard, de Luxe en Super de Luxe. Geluttig had het bedÍijf
usszisningengetroffenom dezegrote waagaante kunnendooreennieuwefabriekinlwata
te bouwen. De fabriek kwam in augustus 1967 gereed.

(dvaurie)



Je lidmaatschapskaart is heel wat'waard!
Volgens onze gegevens kun je momenteel bij de hieronder vermelde dealers terecht om" op
vertoon van je lidmaatschapskaart, korting te krijgen op los te leveren onderdelen (voor
doe-het-zelf wer\ dus).
Mocht je wijzigingen enlof aanvullingen op deze lijst hebben, laat het ons dan even weten!
Tenslotte, hoe meer dcalerg hoe meer weugd! Staat de dealer bij jou in de buurt nog niet
op de lijst, informeer dan of ook hij aan ons kortings-systeem wil meewerken!

Amsterdam: Auto Amstelstad Apeldoorn: Pijnappel Automobielen

Asson: H. Tappel Bameveld: Pijnappel Automobielen

Bergen op Zoom: Autobedrijf Centru'n Bloemendaal: Automobielbedrijf Kunst

Brtda: Spinveld Bmchteiveld: Spibo

Ilelft: City Garage Delft Den Bosch: Nieuwkoop Auto,s

Ilen llaag: NIMAG Den Haag llrachten: Wouda

Emmen: Van Boven llmmen Geldrop: Joop van Wijnen

Gronlngen: Flsming Hengelo (Ov.): Gebr. trnderink

Kapelle: Sjaal Sonke Lelden: Auto Meer

Ommen: Schuurhuis Stttard: H.L.M. Sittard

§lulskll: Moret Spfkenlsse: Auto Dekker

StJmst Autobedrijf Vossebeld ficl: Ajo

Iluello: Marsman Uden: Ad Verstegen

Utrecht Zato Wcrden: E.GA.M.

Zwolle: Van Bruchem

Ook kun je, op vertoon van je GELDIGE lidmaatschapskaaí, korting krijgen bij Auto País
Utrecht. Hun advertentie vind je r.en ds binnenkant van de omslng van deze Rugzak Rede.
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Burgerltike Stand
Hoc noemen we onze Coupé?

De creativiteit is gren"eloos, oruze ruimte helaas niet! Vandaar een wat kleiner lettertype.
Wenneer het nog kleiner moet zullen we serieus overwegen vergrootglazen aan te schaffen
om ze als club-artikel te gaan verkopent!

't Antwaarpc Muizeke
't Asbakje
Baacric op Wiclcn
Bccstje
Bcrc+i
Big
Black Bcauty
Black Bird
Black Eagle
Blue Thunder
Bobb€ltjc
Bolhocdjc
Bolvormig aanhangsel
Bonty
Botsauto
Brown Sugar
Bruintjc
Bultjc
Butch
Caddie
Calimcro
Chitito
C-ouvcusje
Daffy Duck
Dc Wicg
Din§toy
Dommcl
Dooeje
Dotjc
Draagbare auto
Driftige Hanny
Droppie
DruP
Druppel
Druppic
Duc§
Ei(rjc)
Emmenthaler
Encrgiepil
Fricmcltje
Gcbatjc
Gelc Raccbanaan

SouÉ
-je

Hugo
Hummeltje

rutj€
Eaglc

Krummcl
Kuilentje
[-a Souris Noir
lldÉid
Micr 2
Mijn Hartje

(Humpic Dumpie)
II (Humpic Dumpic

Pint C:dillac

Narcoeckapje
Runncr

Rocmpocmpcrtje
Rocstbat
Roma
Rooic Sien

Pockct Rocket

o)tjc

Ukkie
Vlmitjc

ratJc
ftic Blauw
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Suzoekers
Door LEDEN te

GeeVrodc Coupé van 0&M.1982'Testa Rossa'. Geheel verbouwd (: u"ii"O, ana"o
bumpcn, 175150x 13 voor- en 205150x 13 oehteruielery geel htnstledercn inteieur met andcre
voontulen cn stuur. Tuatierapport Í 12.5W-. Priis nader oveneen te lcomen. Paul van dcr

"Dnrppcl'. .Ie h*fl geen àtrc Mercefus te ijden om op te vallen. Nu te *mp vmr tlc ltefneOAe,
Court bi. 1980' i.g.st. Vijwel olles vemieuwd of veruangen. Accessoires. o.a. zonnedals
mdio-lcass. tec., console, brcdc banden. BlanwlRose met., zzer uclusief inleieur. Vraaprijs

Wttte Coupé voa 1179; eente tW, &).m bn. gelopen. Totaal gerestan eera in originele staoA
zzer mooi. Tuttierupport Í 7.m,-. APKnieuw bij afleveing. ! s.0(M,-. yvonne Caminada,

Tel. 070-3ï/7482.
zvttlg coulÉ van 1981 met mint sniping mnnedak en KN ueteà, vetgen; n2.000 lo1.
gelopea APKtot (n2-D93. Tdosl gercstaueerd en geqroten. Tuatierapport f 9.Nil,-. vaste
p4ijq [ S.Hil,-. Martin dcn Reiier, Oosterhout. Tel. 01620-51361.
c'cle coupé van 11-1980; 89.0N lon. plopen, ApK tot Lt-lgg3. nerent gepladrryerb e"
gespoten: bappe, goed ondcrhonden anto. Í i.750,-. sonja van Rooyen, wjk bij Duuntedc.

Blarm coupé vot 19t|1; APKtot lggi. carusserie goed. vaste pnji Í zsoo-. niu cazemrer,

?tu.,ru|!?ór?n.
Femarl-rode coupé van 1980 met mnnedatc; l2s.m m.gup"i ApK tot O+l992Jn
U$ecU sgnt. t2.5d),-.Ieroen Lcemeiier, Brcda. Tel. U2G873193.
Blaure coupé van 0&1980; m.m bn. gelopen" ApK tot tb|g2. Auto in wdc st"a I

-. Dolindaten Maldcn. Tel.0$GSW26.
Btaure Coupé van 12-1982 met nieuwe tonk en achterbumper; Z@
lmVo. Í 2.254-. Sq4&t van' dc Beryhe,,*nsterdan. Tel. 02(Mjj874.
Btaure Coupé von U7- 19li 1; 7&ilil lon. gelopea mndcr ApK Auo ia"@

Druncn. Tel. 04 16i-V982.
R.odc coupé van 1980 met vinyl fuk; 97.(m bn. &lopen, etx tu oiel. aoacm en araagon
men goed, plutwe* ias minder.hwpijs Í l.su),-. Eik enyvonne Hmgenboory oudc
Weterins. Tel. 0 17 I ï 1 57 12.

Blaure Coupé van t l-lg8tl;
Tel.071-7ó2060.

Blaure Coupé votr 1981;99.(mbn. gelopea mnderApK A@
rwst. Í 1.2il,-. Simone Afis, Bevenyiik Tel.02SI0-SJI55.
Blanre Coupé vsn LZ-IlN:l); 35.m bn. getoperr, mn*r@

enbodcn. -, lerucn Tel. 03412-51713.
Z*arte Coupé van 1980; 9&.ilfi kn. gelopea ApKÍot i t-n. @
laooelingdefea. Roestopbekende olaatsen. f TS0,-.putla Liedcr, Gouda.Tel.0lg2Hgl6t2.

27



c,clc coupé von 1980; 76m bn. selopeq mnderAPK Deets opgelnopt en gezarrdsbaald.

lUlttc Coupé van OS-WN; znnder API(, technisch
Grusmann's Gruvvnhase. Tel. U70-iffil)35 5.
Zllvergrffze Coupé van 12.04.1979 (andste?). Slechte tonk en camsserie. Tegsn ek wstem*
lijk,bod- Panl van der Nirl. Noordwiilccrhrut. Tel.025&76,411.
GolÍblaurn coupé van 07-1981; 70.(m bl gelopen, APK DLIgg2. I{oppeling en drnkg"rp
*fect. I*e Sweet, Ittvsnd- Tel. 0i2NM93 1.

c'cbrullÉe coupé-ondcrdelen tegen ner rcdelijke pijun. lmp Guezen, Diemen. rei. 020-
6901492.

Lleve leden, ls Je ruto vla ctn van de bovenstaande adveÉenths vcÈoch! geef dat dan
dlrcct aan Ingrld door. Iht bespaart name[lk zeer vect betrer*!

Door NIET-LEDEN te koop aangeboden:

zwarle coup{ oigineel, nooit prestanreerd in zer gmde staot. Í 4.(xn -. Haattet\ tel
02i-355656.
Bordeaux-metallic coup{ van 02-1981, APK tot 10-1992 Í 2.sN,-. pijnrct<cr, tel. 01736
w8333.
Oraqfe-rode CouÉ APKtot 1G1992. Í 2.(m,-. Speiitc, tel.0IB3I-2014.
zwarte coupé (niet ori§neel, was roodhruin) met tret*aalc, si.m0 brr. gelopery geen ApK Í
1.700,-. Nunspeet, tel. 0jï72ffi6.
Znarte coupé van 1983 in rcdclijke stoaq ingeruild doorEwocaru. Í 1.s00,--. notte*n, u.
0t(M32ffi.
Witte CouÉ waawiis f 1.2fi).-. Amhem. tet. OBS4|7óOS.
Zilvergriize Courtvan 0ï1980, zonderApK f L(m,-. Laten, tel.L2ISïIffigg.

ll Convé, zonderAPK Í LmL,-. Den Heldcr, tel. 0223G3tgli.

lit".rrglln
oraqic'rode coupé van 1981, 70.0u lon. getopen en een zvarra coupé van r9BI, beide
mnderAPK In één lcoop, tegen elk aannemeliikbod. Hilvonnbeeh tet. 0425í2097.

VOOR DE LIETHEBBERS
(te koop yan NIET-LEDEN, maar zeer exclusief):

Appelgroene Coupé (Muscot
Coupé-liefhebber brcngt hem
0172094788.

Goudbruine Coupé (Antilope Gold) mct ruest op de bekende plaatsen; he$ fuie jaor stil
&staan- Wie bewaan dcn Coupé voor het nageslocht??? Hij is tegen ek oonemelijk bod te
kutp !'s Grcvenhage, tel ff(L 36j6J65.

Green), van buiten nu Fenani-rwd APK tot 0*1992. Welkc
weer in fu oiginele staat terug??? Alphen un den fjin, tel.
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Complaint Possible causes Bemedy Page

Erratic idling Abnormal condition in ignition system
1. lgnition timing out of adlustment.
2. Defective spark plug, or plug gap too large.

3. Cracked cap in distributor, there being
leakage inside.

4. Leaky high-tension cords.
5. Cracked rotor in distributor, there being

leakage inside.

Abnorma! condition in Íuel system
1. Carburetor idling adjustment is disturbed.
2. Clogged pilot jet in carburetor.
3. Float level out of adjustment.
4. Air cleaner is dirty and clogged.
5. Air is being sucked in due to loose joints or

broken parts.

6. Broken carburetor packing.

Abnormal condition in engine.
'1. Exhaust ports clogged with carbon.
2. Valve clearance out of adjustment.
3. Poorly seating valves.

4. Blown cylinder head gasket.

Adjust as prescribed.
Replace, or adjust.
Replace.

Replace.
Replace.

Adjust as prescribed.

Clean.
Adjust as prescribed.

Clean or replace.
Retighten, or replace.

Replace.

Clean.
Adjust as prescribed.
Repair.
Replace.

143

140

140

110

108

109

112

gl
69

Abnormal detonation Abnormal condition in ignition system
1. Spark plugs are tending to overheat.
2. lgnition timing out of adjustment.
3. Defective breaker contact points.

4. Loose connection in high-tension or low-
tension circuit.

Abnormal condition in fuel rystem
1. Air-fuel mixture too lean.

2. Carburetor is dirty inside.
3. Float level out of adjustment.
4, Water inside carburetor.
5. Air is leaking in through inlet manifold

joint.

Abnormal condition in engine
1. Excessive carbon deposit on piston crowns

or cylinder head.

2. Blown cylinder head gasket, resulting in
low compression pressu re.

3. Valve clearance out of adjustment.
4. Valves tending to seize.

5. Weakened valve springs.

Change plug heat value.
Adjust as prescribed.

Replace.
Retighen.

Clean and adjust.
Clean.
Adjust as prescribed.

Clean.
Retighten.

Clean.

Beplace.

Adjust as prescribed.
Replace.
Replace.

r39
143

140

136

108

109

65

94

71
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Complaint Possible caus6 Remedy Page

Overheating Abnormal condition in ignition system
1. lgnition timing out of adjustment.
2. Wrong heat value of spark Plugs.
3. Breaker point gap out of adjustment in

distributor.

Abnormal condition in fuel and exhaust sVstemsl

1. Float ls/el set too low. 
I

2. Clogged jets in carburetor. 
I

3. Loose inlet manifold.
4. Clogged exhaust ports.

Abnormal condition in cooling system
1. Not enough coolant.
2. Loose or brokenwater PUmP belt.
3. Erratical ly working thermostat.
4. Poor water pump Performance.
5. Leaky radiator cores.

Abnormal condition in lubrication system

1. Clogged oil filter.
2. Clogged oil strainer.
3. Deteriorated oil pump performance.
4. Oil leakage fróm oil pan or PumP.
5. Wrong kind of lubrication oil.
6. Not enough oil in oil Pan.

Othen
1. Dragging brakes.
2. Slipping clutch.
3. Blown cylinder head gasket.

Adjust as prescribed.

Change heat value.
Adjust as prescribed.

Adjust as prescribed.

Clean.
Retighten.
Clean.

Refill.
Adjust or replace.
Replace.
Replace.
Repair or replace.

Replace.
Clean.
Replace.
Repair.
Change.
Replenish.

Adjust.
Adjust or replace.
Replace.

143

139

143

109

108

126

124

124

101

101

102

102

256

171

Abnormatengine
noise

Crankshaft noise
1. Worn-down bearings, resulting in

sively large running clearances

2. Worn connecting'rod bearings.

3. Distorted connecting rods.
4. Worn crankshaft journals"

5. Worn crankpins.

Noise due to pistons, rin5, pins or rylinders
1. Abnormally worn bores of cylinders.

worn pistons, rings or Pins.

3. Pistons tending to seize.

4. Broken piston rings.

Replace.

Replace.
Bepair or replace.
Repair by grinding, or r€
place crankshaft.
Repair by grinding, or r€

place crankshaft.

Rebore to next oversize
replace.
Replace and, as necessaÍ

rebore to next oversize.
Replace.
Replace.

76n8

77

76

79

77

ot 73

I

Y, 74
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Complaint Possible causes Remedy Page

Others
1 . Excessively large camshaft thrust play.
2. Excessively large crankshaft thrust clear-

ance.
3. Valve clearance too large.

4. Not enough engine oil.

Beplace.
Adjust as prescribed.

Adjust as prescribed.
Replenish.

72

78

94

102

High fuel consumption Abnormal condition in ignition system
1. lgnition timing out of adjustment.
2. Leaky high-tension cords.
3. Breaker point gap maladjusted.
4. Wrong heat value of spark Plugs.
5. Cracked distributor cap or rotor.

Abnormalcondition in Íuel rystem
1. Float level set too high.
2. Fuel leakage from tank, pipe or carburetor.
3. Erratic retuming action of choke valve.

4. Clogged breather in carburetor.
5. Air cleaner is dirty and clogEed.

Abnormal condition in engine
'1. Leakage of combustion gases from cyiinder

head.

2. Valve seating poorly.
3. Valve clearance out of adjustment.

Others
1 . Dragging brakes.
2. Slipping clutch.

Adjust as prescribed.
Replace.
Adjust or replace.
Change heat value.
Fleplace.

Adjust as prescribed.
Repair or replace.
Repair and adjust.
Clean.
Clean or replace.

Retighterr, or replace hea
gasket.

Repair.
Adjust as prescribed.

Adjust as prescribed.
Adjust or replace.

143

143

139

140

69

94

256

171

109

108

112

d

Excessive engine oil
consumption

Oil leakage
1. Oil drain plugs loose.

2. Loose oil pan securing bolts.
3. Broken oil pan gasket.

4. Leaky oil seals.

5. Blown cylinder head gasket.

6. Oil filter malpositioned or loose.

"Oil pumping" (Oil finding its way into
combustion c*ramben.)

1. Oil rings are worn or broken.
2. Piston ring end gaps are not staggered

prescribed.

3. Badly worn ring grooves.

4. Worn pistons or cylinders.

as

Retighten.
Retighten.
Replace.
Replace.
Replace.
Set the pump right, or re
tighten mountíng bolts.

Replace.
Beposition rings.

Replace pistons.

Replace pistons and, as

necessary, rebore.

75

83

75

74
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Complaint Possible causes Remedy Page

Oil leakage along valve stems
1. Defective valve stem oil seals.
2. Badly worn valves or valve guide bushes.

Replace.
Replace. 67

3-2. Carburetor

3-3. Exhaust and Muff'ler

34. Clutch

Complaint Possible causes Remedy Page

Fuel overflow from
carburetor

1. Float valve is worn or dirty with foreign
matter.

2. Float level is set too high.
3. Float is ruptured and contains some fuel.
4. Broken or otherwise defective gasket.

5. Loose float chamber securing screws.
6. Fuel pump discharge pressure too high.

Clean or replace.

Adjust as prescribed"

Replace.
Replace.
Retighten.
Adjust.

108

109

Complaint Possible causes Remedy Page

Poor muffling per-
formance

1. Loose exhaust pipe connection.
2. Broken muffler gasket.

3. Broken manifold, pipe or muffler.
4. Exhaust manifold loose in place.
5. lnterference between body and muffler.

Retighten.
Replace.
Repair or replace.
Retighten.
Repair, eliminating any
contact.

Complaint Possible eauses Remedy Page

Slipping clutch 1. Loss of clearance at the tip of release fork.
2. Clutch facings dirty with oil.
3. Clutch facings excessively worn.
4. Weakened diaphragm spring.
5. Distorted pressure plate or flywheel surface.
6. Not enough play of clutch pedal.

Adjust as prescribed.
Replace.
Replace.
Replace.

Beplace.
Adjust and, as necessary

replace clutch facings.

173

171

80

173
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Complaint Possible causes Hemedy Page

Dragging clutch 1. Excessive clutch pedal play.
2. Weakened diaphragm spring, or worn spring

tip.
3. Damaged or worn splines of transmission

input shaft.
4. Excessively wobbly clutch disc.
5. Clutch facings broken or dirty with oil.

Adjust as prescribed.

Replace.

Replace.

Beplace.
Replace.

173

Clutch vibration 1. Glazed (glass-like) clutch facings.
2. Clutch facings dirty with oil.
3. Wobbly clutch disc, or poor facing contact.
4. Weakened torsion springs (in clutch disc).
5. Clutch disc rivets loose.
6. Distorted pressure plate or flywheel surface.
7. Weakened engine mounts (cushion pads).

Repair or replace.
Replace.
Replace.
Replace.
Replace the disc.
Replace.
Retighten or replace.

80

Noisy clutch 1 . Worn or broken release (throw-out) bearing.
2. Excessive rattle of clutch disc hub.
3. Cracked clutch disc.
4. Pressure plate and diaphragm spring are

rattl i ng.

Replace.

Replace the disc.
Replace.
Replace.

172
172

Grabbing clutch 1. Clutch facings are soaked with oil.
2. Clutch facings are excessively worn.
3. Rivet heads are showing out of the facing.
.4. Torsion springs are weakened.

Replace.
Replace.
Replace.
Fleplace.

171
171

3-5. Transmission

Complaint Possible causes Remedy Page

Gears slipping out of
mesh

1. Distorted shift rod.
2. Worn shift fork shaft.
3. Worn locating steel balls.
4. Weakened springs for locating steel balls.
5. Worn shift fork.
6. Excessive rattle in thrust direction of gears.

7. Worn ring of hub in synchronizers.
8. Worn bearings of input shaft or counter-

shaft.

Repair or replace.
Replace.
Replace.
Replace.
Replace.
Replace.
Beplace.
Replace.

193

192
19Í

Gears refusing to dis-
engage

'1. Weakened or broken synchronizer springs.
2. Worn inner groove of synchronizer ring.
3. Synchronizer ring is seized on the cone.
4. Distorted shift fork shaft or shift fork.
5. Worn shift fork.

Replace.
Replace"
Replace the ring.
Replace.
Beplace.

191
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Complaint Possible causes Remedy Page

Excessive gear noise 1 . Not enough oil in transmission.
2. Defective synchronizer.
3. Gears rattling in thrust direction.
4. Broken or worn bearings.

Beplenish.
Replace.
Replace.
Replace.

199

191

Hard shifting 1. Clutch pedal play too large, resulting in a

"dragging clutch."
2. Clutch disc facings are worn.
3. Clutch disc facings are dirty with oil'
4. Distorted or unevenly worn shift fork shaft.

5. Broken locating balls.

6. Worn synchronizer sleeve.

7. Worn synchronizer hub'

Adjust as prescribed.

Replace.
Beplace.
Replace.
Replace.
Replace.
Replace.

173

171

192

3 -6. Differential

Complaint Possible causet Remedy Page

Breakage (cöe, gears,

bearings, etc.)
1. lnsufficient or wrong kind of gear oil.

2. Excessive backlash due to r,rrom side gear

thrust washer"

3. Loose bolts sacuring final gear-

Replenish or change.

Adjust or replace.

Replace.

199

200

201

Gear noise 1. Damaged gear teeth or improper mesh of
drive pinion and final gear.

2. lmproper tooth contact in the mesh be-

tween drive pinion and final gear.

3. lnsufficient or wrong kind of gear oil.
4. Broken or otherwise damaged teeth of fi-

nal gear or differential pinion gear.

Replace

Prescribed.

Replenish or replace.
Replace.

199

Bearing noise 1. (Constant noise) lnsufficient or wrong
kind of gear oil.

2. (Constant noise) Damaged or worn bearings

or borne parts.

Replenish or change.

Replace.

199
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3-7. Drive Shaft

3-8. Brakes

Complaint Possible causes Ramedy Page

Vibration and noise 1.

2.
Distorted drive shaft.
Unbalanced drive shaft.

Replace.
Replace.

Noise occtrring at
standing start or
during coasting

1. Worn drive shaft splines, due to lack of
lubrication.

Beplace.

Complaint Posible causes Remedy Page

Not enough
braking Íorce

1. Brake oil leakage from brake lines.

2. Drum-to-shoe clearance out of adjustment.
3. Overheated brakes.

4. Poor contact of shoes on brake drum.
5. Brake shoes stained with oil or wet with

water"
6. Badly worn brake shoe linings.

'Locate the leaking point
and repair.
Adjust as prescribed.
Determine the cause or
overhealing anC repair.
Adjust for proper contac:
Replace.

Replace.

256

255

255

Uneven braking
(Brakes not working
in unison.)

1. Shoe linings are wet with water or stained
with oil in some brakx.

2. Drum-to-shoe clearance out of adjustment
in some brakes.

3. Drum is out of round in some brakes.
4. Wheel tires are inflated unequally.
5. Defective wheel cylinders
6. Disturbed front wheel alignment

Clean or replace.

Adjust as prescribed.

Replace.
lnf late equally.
Repair or replace.
Adjust as prescribed.

255

2s6

255

236

225

Pedal stroke too large Drum-to-shoe clearance out of adjustment.
Air trapped in the brake oil circuit.

Brake pedal improperly adjusted.
Brake oil leakage.

5. Not enough oil in the brake fluid reservoir.
6. Excesively worn brake drums.
7. Distorted or poorly contacting brake shoes.

8. Defective cup in master cylinder.
9. Worn brake shoes.

1.

2.

3.
4.

Adjust as prescribed.

Bleed air out as

prescribed.
Adjust as prescribed.
Locate the leaking point
and repair.
Replenish.
Replace.

Repair or replace.
Replace.
Replace.

256

2ffi

256
255

255
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Complaint Possible eauses Remedy Page

Dragging brake 1. Clogged return port in master cylinder.

2. Brake shoes improperly mounted on

backing plate.

3. Weakened or broken return springs in the

brake.
4. Defective wheel cYlinders.

5. Sluggish parking'brake cables or linkage.

6. Brake shoes improperly adiusted.

Clean.
Repair.

Replace.

Hepair or replace.

Hepair or replaces.

Adjust as prescribed. 256

Pedal pulsation
(Pedal pulsates when
depressed for braking.)

1. Damaged or out-of-round brake drums.

2. Damaged wheel bearings.

3. Distorted steering knuckle.

Replace.
Replace.

Replace.

255

Braking noise 1. Glazed shoe linings, or foreign matters stuck

to linings.
2. Worn or loose shoe linings.

3. Broken front wheel bearings.

4. Distorted or loose backing plates.

Repair or replace.

Replace.
Replace.

Beplace, or retighten,

securing bolts.

255

265

3-9. Front Suipeniion and Steering Systetn

Complaint Possible causes Remedy Page

Hard steering 1. Wheel tires not adequately inflated.

2. Tie rod ends tending to seize.

3. Linkage connections tending to seize'

4. Steering g€arcase out of adiustrnent'

5. Unevenly worn steering shaft bush.

6. Poorly lubricated or worn joints in linkage'

7. Disturbed front wheel alignment.

Adjust the pressure.

Replace.
Repair or rePlace.

Adjust as prescribed.

Replace.
Lubricate or rePlace.

Adjust as prescribed.

236

234

218

Wobbly steering

wheel

1. Wheel tires inflated unequally.

2. WobblY wheels.

3. Large difference in tire diameter between

right and left wheels.

4. Loose hub nuts.

5. Damaged or worn wheel bearings.

6. Worn or loose tie rod ends.

7. Steering gearcase out of adjustment.

8. Steering gearcase mounted loose.

Adiust the pressure.

Bepair or replace.

Replace.

Retighten.
Replace.
Replace or retighten.

Adjust as Prescribed.
Retighten.

2y

236
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