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Colofon

§uzukl Coupé GX Fanclub
Lijsterbesoord 31, 1.ll2 EG Diemen
Telefoon I tax020 - 698 18 88 (telefoon op werkdagen, tussen 163) en 19.00 uur)
Girorekening 75.7ffi (t.n.v. Suzuki Coupé GX Fanclub)

Het bestuun
Voordtten
Ingrid Stroosnijder
Lijsterbesoor d lt, tttZEG Diemen
Telefoon I Íax0il - 698 18 88 (telefoon op werkdagen, tussen 16.30 en 19.00 uur)
Secrctarls:
Janny Coens
Mercurius 14,1115 VL Duivendrecht
Tel. A?l - 699 29 05 (op werkdagen, tussen 17 .30 en il.00 uur)
Penningmeesten
Peter Dijkstra
C)presstraat 17, 527j EN's-Hertogenbosch
Tel. 073 - 89 05 69 (op werkdageq voor 22.00 uur)

Ondersteunende taken:
Coördinator Operatlonele Zaken:
fians Pruijs
Mercurius 14, 1115 VL Duivendrecht
Tel. 020 - 69929 05 (op werkdagen, tussen 17.30 en 20.00 uur)
Assistent Coördinator Operatlonele Zaken:
Patrick Lipplaa
Bisschop Koenraadstraat 5, 1433 HR Kudelstaart
Tel.A9'fi -2§45 (werkdagen 19.30 - 21.ï) uur, weekends 103) - 21.30 uur)
Technlsch Adviseun
Joop Guezen
Griend O"1-l72I F Diemen
Tel. (D0 - 6m 14 Y2 (op werkdageg tussen 18.30 en 21.00 uur)

Organlsatie Evenementcn:
I"grd Stroosnijder, Janny Coens, Hans Pruijs, Patrick Lipplaa .
Illustraties Rugzak Rede:
Peter Tadelaar
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Technische ondersteuning
Wanneer je onverhoopt een technisch probleem hebt, waar je znlÍ niet helemaal uitkomt,
kun je contact opnemen met de Regionale Technisóe Steunpunten. Hier kun je attijd met
je wagen terecht. §s'''migen geven je in principe alleen advies, anderen zijn bereid je
daadwerkelijk te helpenmet sleutelen(tegeneen schappelijke vergoeding). Deze steurpun-
ten, leden die zich hebben opgervorpen om mede-leden wanneer nodig bij te staan, zijn:

vooR GRONINGEN, FRIESI AIYD, DRENTIIE EN OVERUSSETT
Rick Sjoer.lsma in [.eeuwarden
Beltijd: 19.NÈ21.00uur
Rob Groot in Enschede
Beltij d: weekcnd 10.0&22.N) uur
Stephan Blauw in Losser

Jaap HaÍogin Umuiden
Beltijd weekcnds 12.d)-22.il) uur

Beltij d: we*dapn 17.U12 1.(N uur

V(X)R. GELDERI,AND, BRABANT EN LIMBUR.G:
TVanvan der Pasch in Rosmalen ML92-2tt82
Beltijd we*dagen 1&NI19.30 uur; bij afweziglteid is er een antwoorfupryaat
Dick Thomassen in Dodewaard
Beltij d tuplijl«s 17. 30- 19.M uur

V(X)R, ZIID.HOLIÀND EN ZEELI\NI}
Maxvan der Helm in Zoetermeer

08885-2286

otT3t-ffig
Beltijd we*tugen 1&il)-22.30 uur; weekcnds 11.U)-17.il) uur
Norman Conquet in Waddinxveen ot82&L76t2
Beltijd behatve mnfup 1&N-22.00uur; bii aÍwezisheidis ereen ontwoordapparaat

VOOR [IIBECHT, HETG'OOI EN DE U§SELMEERPOLDERS:
Gerard Uppelschoten in Utrecht 0*ffi22
Bekij* we*dagen tot 22.00uur i.v.m. wisseldiensten is erbij olweziglteid een antwoordappa-
mat

V(X)RN(X)RD HOLT,AND EN DE RAIYDSTN):
Rick Reparon in Purmerend o»9G28224
Beltij à tuylijl<s 1&il120.N uur; wisseldiensten
Patrick I ipplaa in Kudelstaart a

Waamemingtot eind septemberborMuvan dcr Helm

058-159796

05T324n0

05423-87?67

u25*L6982

r@ffi\-W
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Je lidmaatschapskaart is heel wat waard!
Volgens onze gegevens kun je momenteel bij de hieronder verneldc dealers terecht oq op
veÍoon van je lidmaatschapskaart korting te krijgen op los te leveren onderdelen (voor
doe-het-zelf wer\ dus). Mocht je wijzigingen en/of aanwllingen op deze lijst hebben, laat
het ons dan even weten! Tenslotte, hoe meer dealers, hoe mcer rneugd! 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" Minervalaan 85, tel. 02&6711888
Apeldoorn: Pijnappel Automobieleq Kanaal Noord 2fi), tel.055-664400
Assen: Autobedrijf H. Tappel Dr. A.F. Philipsweg6, tel.0592GÍi181
Barneveld: Pijnappel Automobielen, Van Zuylen van Nieveltlaan Tl,tel.O3/.7i.-91091
Beraen op Zoom: Autobedrijf Centrum, de Heelulaan 81, tel. 0tffi-57057
Bloemendaal: Automobielbedrijf Kunst, Kleverlaan 11-Í1, tel. O?i-2&165
Bormeer: Otoskoop 8.V., Beugenseweg 53d tel.W55-712-44
Brcda: Autobedrijf Spinveld B.V., Spinveld 74, tel. 076-225705
Bmchteiveld: Garage Spibo, Broekdijk 6165, tel. 05233-1513
Bussum: Autoplan 8.V., Huizerweg 14, tel. 02159-ffi55 (werkpl.)
Delft: CityGarage Delft B.V., Coenderstraat il, tel. 015-1ru20
Den Bosch: Nieuwkoop Auto's 8.V., Hervensebaan 13, tel,trll4l§97
Den Haag: NIMAG Den Haag Junostraat 16, tel. tr|0-3l;gl8ill
Drachten: Autobedrijf Wouda, Noordkade 105, tel. 051m-10594
Eibergen: Iliohan 8.V., J.W. Hagemanstraat 2L, tel. A545*73llL
Eindhoven: l.anoto B.V., Pietersbergs/eg 31, tel. 040-4I]595
Emmen: Van Boven Emmen 8.V., Phileas Foggstraat 10, tel.0591G18128
Emelo: Autobedrijf Versteeg Veldzichtweg Íi, tel. 0í17-61000
C,eldrop: Garage Joop van Wijnen B.V., Bogardeind 138, teLO4U854242
Gronlngen: Automobielbedrijf Fleming 8.V., Osloweg l4t, tel 05G4?Í'2A0
Hengelo (Ov.): Autobedrijf Gebr. Irnderink 8.V., Diamantstraat 38, teL07*431135
Hilversum: Autoplan 8.V., Melkpad 2C, te1.03542765 (werkpl., megazijn)
Hoogween: Autobedrijf Harry Hindriks, Dr. A. Philipsstraat 19, tel.0528&71958
Kapelle: Garage Sjaat Sonke, Biezelin&§,ostraat í), tel.0lilU24%31
Leeuwarden: Auto Canningha, Plutoweg 5, tel. 058-88&19 (werkpt.)
Lclden: MultiAuto 8.V., Hoge Rijndijk 4,tel.Íll-175759
Ommen: Garage Schuurhuis, Bouwmeesterstraat 15-17, tel. 05291-
Pumerend: Autobedrijf Sandow B.V,lVagenweg 10D, tel. U29m-2§79
Slttard: H.L.M. Sittard 8.V., Rij ksweg Zrld 2l2f \ rcL. 046-521215
Sluiskll: Automobielbedrijf Moret 8.V., Pierssenpolderstraat25, tel. O1157-nlO
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Spijkenlsse: Auto Dekker B.V., Theemsweg 1, tel.01880-163nfi6946
SL Joost: Autobedrijf Vossebeld, [Iingenderstraat?8, tel.047548191'ltg27í-
fiel: Autobedrijf Ajo, Lutterveldwe 92, tel. 0%l9l53
TIIburg: Automobielbedrijf Gijsbers Tilburg B.V., Bosschewe 986, tel.0lll-35Í55
Tlvello: Autoservice Marsmen, Duistervoordseweg 9, tel. 057 12-7148
Uden: Autobedrijf Ad Verstegeq l-oopkantstr aat lZ tel. Ml32-fl444
Uithoom: Autobedrijf Amstelstein, Wiegerbruinl aan 73, Íel. OD7 54?055
Utrecht: Autobedrijf Zato, Judaseweg 178, tel. 030-881011
Woerden: E.GA.M. B.V., Rietdekkersweg \ tel. 03/ÉíJ-142L6
T,volle: Autoservice Van Bruchem B.V., Curiewe g\ tel. 038-655233

Ook kun je, op vertoon van je GELDIGE lidmaatschapskaart, korting krijgen bij:

Auto Parts Utrrecht (hun advertentie vind je aan de binnenkant van de omslag van deze
Rugzak Rede)

(advetentie)

Iets nodig?
Voor alles van motorkap tot cylindeÈop, van dashboard tot wisserblad.

- IN. EN VERKOOP SCHADE. EN

GEBBUIKÍE AUTOMOBIELEI{

- GESPEGIALISEEBD IN
SUZUK SLOOFONDEBDET.EiI

W. J. M. Stetfens

Bcl datr tilil §tcfiens, hii heeft het ofheeft het gehad.
Lovensestraat ló2, 5014 DV Tllburg. Tel. 0Íi4t2t00, bg.g. 0G529ó160E
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Van de voorzitter

-._-Lieve mensjes,

hier drn weer het tweede nrrmmer van fls f,ngzek Rede in 193. Bij de foto op de voorkant
kan ik jullie vertelleq dat deze in de zomer(vakantie) van 1991 in Portsmouth (GB) is
gemaakt. De auto stond te koop bij een niet merkgebonden garage, een s(x)rt noccasion-hal'

en ik heb toen de engelse versie van onze ruitenwisserbrief in de auto gelegd. Helaas nooit
meer iets van vernomen...

Om in de engelse sfeer te blijven: sflangs mocht ik van de heer Van lrek uit Venray een
leuk artikel ontvangen uit het tijdschrift'Classic And Sportscar" van december l9l2 over
een heel enthousiaste man die over zijn coupeetje schreef (in Engeland wordt hij lieftozend
\Mhizztid" genoemd) en hierin tevens een oproep deed aan andere Coupé-eigenaren om
een fanclub op tc starten. Ik meteen enthousiast en besloot de mijnheer te bellen ..., maar
lang duurde mijn enthousiasme niet. De man had geen reacties gehad en was nu 'due to
illns5sn (wegens ziekte) genoodzaakt om ook geen verdere pogingen meer te ondernemen.
Dat is dan exact de derde keer dat iemand in het engelse (zonder succes!) geprobeerd heeft
om een club te besinnen! We blijven hopen...

Overigens kijken we, na twee Fanclub bijeenkomsten, te weten de ledenvergadering van 9
meiin het NationaalAutomobielmuseumte Raamsdonksveer en deAutoclubdagop 15 mei
in Oosterhout, terug op een gezellig geheel en een goede opkomst.

Ondergetekende kruipt stukje bij beetje terug in haar coupé-schulp ds ze ziet hoe gestaag

met rasse schreden de prachtig gerestaureerde Coupé's de grond uitschieten! En dat
bedoelde ik nou met mijn oproep in het vorige nurlmer, over presentatie van schitterend-
mooie coupé's: in Oosterhout stonden niet alleen hele mooie coupeetjes op het plein, maar
ook echt schitterende rugzatken achter onze stand! Bijna te mooi om zr m 'weg te
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frommelenn!! Magik alsjeblieft weer nieuwe foto's voor ons
archief?! En ik maar denken dat het een zielig gatenkaasje
betreft ... en wat blijkt enno 1993: een complete metamor-
fose!

Magikin deze conteÍjullie er ooknqgeven opwijzen eenbeetjevoorzichtig om te springen
met onze'originelen Heuren!! Het blijkt toch wel buitengewoon ninn om de auto een ander
kleurtje te geven met gevolg dat de kleuren die ooit origineel waren, er steeds minder zijn
(zie ook notulen ledenvergadering)! Wij raken behoorlijk uit de kleur Oranje (06W) en
roodbruin is volgens ons ook niet echt geliefd. Rood en Zwart winnen de "grote-getallen-
prijs' en we hadden al een chronisch gebrek aan groene (2) en goudbruine(3): ook geel
wordt een probleem. Dus alsjeblieft: bezint eer gij begint (de Coupé in een andere kleur te
spuiten) ...1 Willen jullie overigens ook de (nieuw gespoten) kleur doorgeven als die
afuijkend is van wat wij in ons bestand hebben (voor de statistiek), althans wanneer je dat
nog durft na wat ik hiervoor heb geschreven!

Op veler verznek kan ik jullie meedelen, dat er weor Suzuti Coupé mokken zijn met
Clublogo en de tekst "Ik doe mee met mijn CoupÉ'. Reden te meer om je alsnog in te
schrijven voor het F.S.C.C.W (Fantastische Suzuki Coupé Club Weekend), want dan heb ik
ze bij mel Het inschrijven kan nog steeds door middel van het inschrijfformulier uit het hart
van Rugzak f,ede nunmer 1 van dit jaar. De nharde kern" heeft zich (totaal25 formulieren)
algemeld; mrgdat je er ook bij hoort, dan merk je echt hoe gezrlhgon,e club is (er bloeit
2s links en rechts ook wat op, nerkte ik in Oosterhout.-). Eq voor de insiders: ik zal aan
Ken wagen of hij speciaal v(x)Í ons weer wat 'neer gaat zetten". Ik kijk -of liever gezsgd
hoor- er al naar uitl

Verder kan ik jullie nog melden, dat it al weselijk veel verteld heb tijdens de ledenverga-
dering en om nu niet in herhalingen te vervalleq verwijs ik jullie naar de notulen (elders in
dit nummer) en vraag ik jullie hiervan kennis te nemen. Jnlli6 ys16a ook, dat er tijdens een
ledenvergadering voorstellen ter s[smming worden gebracht en beslissingen (kunnen)
worden genomen. Ben je niet op zo'n vergadering aanwezig, dan nemen de wel aanwezige
leden die bcslissing voor jou. I-ees dus de notulen goed door, d"n weet je wat er gemeld"
besproken en beslist isl
Op één waag van de ledenvergadering heb ik reeds een antwoord. De waag luidde: hoe zit
het met een all risks verzekerde Coupé van bijvoorbeeld Í 6.(m,-- waar bij een aanrijding
een schade van bijvoorbeeld f 8.fi)0,-- aan blijkt te zijn? Daar kunnen we kort over zijn:
slechts het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd, niet meer! Onlangs ben ik weer znaar aan
het strijden geweest met een "verzekeringsbedrijf van de tegenpartij', die voor ruim / 3.ffi,--
schade had toegebracht aao een heel mooi Coupeetje. En wat blee\ mooie coupeetje was
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alleen \MA verzekerd en eigenaresse
zou / 9Í),- (t) dagrvaaÍde met be-
houd van kak' ontvangen! Ben je
dan getukkig? Nee, nee niet echtt
Dus: voorzitter in de telefoon ge-
klommen met de kreet "Mijnheer, u
maatt een grapjen, maar de mijn-
heer zai géén grapje te maken; ik
weer "Dacht het wèl ...". Enfin, om

ÉiltD*r*?p6a-ftffia<.4*4!icjwatq.

jullie de details te besparen: d'nk-rj clubinspannin& copie taxatierappoÍten van andere
mooie Coupé's om woorden kracht bij te zetteq heeft het betreffende lid de gehele schade
vergoed gekregen (wat wordt het toch weer mooi op de weg ...). lVat is de moraal van dit
verhaal? Ook al kun je je geen all risks verzekering(spremie) veroorloven ... laat je in ieder
geval taxeren! De dagwaarde lrgt nu, 1993 (schrik niet) op Í 9$,--l De taxatiewaarde zÀl
-door het d"lende aanbod- steeds hoger worden, maar de dagwaarde nvolgens het boekje'
wordt alleen nog maar lager!
Enfin, dat was het weer voor nu: groetjes en tot gauw!

Je eigen "voorzn, Iogrrd

Dc Rugzat Rcdc



Van het secretariaat

Lieve mensen,

Jullie hebben "lang gewacht en (zeker niet) stil gezwegen ....', maar eindelij\ daar is ie dan:
R'rozakRede nummer2vanditjaar.Zoalsgewoonlijkstaatditn'mmerweerbolvanallerlei
wetenswaardigheden en aardigbedeq vandaar dat de verschijning ook wat langer dan
normaal op zich heeft laten wachten. We hopen echt dat jullie deurmatten niet al te zaeÍ
gesleten zijn van het voor de brievenbus liggen in afoaóting van de nieuwe Rugz"k Rede.
Maar alle gekheid op een stokje: wij -vooral Ingrid- zijn de afgelopen weken nqg al eens
gebeld met vraag waar het blijkbaar geliefde leesvoer bleefl Daar wil ik toch wel even iets
over hwijt. Hoewel we het m veel mogelijk proberen, ds f,'rgzek Rede heeft géén vaste
verschijndata. Gezien het feit dat we de informatie zo up to date mogelijk willen houden en
dat het in elkaar spijkeren van het blad toch echt in onze steeds schaarser wordende nrije
tijd moet gebeuren" is het niet mogelijk om steeds net precies drie maanden tussenrimte
een Rugàt Rede door je brievenbus te latenvallen. Maar, al met al lukt het ons toch steeds
weer aardigomtussentijdrovendedingenals werten, slapenende telefoonarnnemen, onze
leden tijdig van hun lijblad te voorzien. Gelutkig wordt de redactie binnenkort versterkt
(hartelijk dank Edwin de Koning!).
Ook de verdere organisatie van het clubgebeuren zal nu echt uitgebreid moeten wordeq
want een club van ons formaat (het 50ste lid is inmiddels genoteerd!) is voor drie
bestuursleden en sen paar cdirdinatoren niet meer te runnen. We hopen dan ook zeer
binnenlort de organisatie met een aantal wijwilligers en wat appaÍatuuÍ uit te kunnen
uitbreiden.
Het is de bedoeling dat het bestuur entele tijdrovende dagelijtse taten gaat uitbesteden
arn een aantal wijwilligers. Te denten valt daarbij aan het verzstden rran informatie-/le-
denpakkettenen clubartiheleq het op poten zetten enbeherenvan@ntrale informatie over
tweedehands onderdelen, ritten uitzetten en voorrijden, meetings organiseren en noem
maar 6p. f,es,tuur en coördinatoren Lrijgen zodoende weer tijd voor hun eigenlijte taak het
bestnren van de Fanclub fueloof me, daar gaat echt heel veel tijd in zitten)!
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Vandaar hierbij een aantal oproepen:

1. Wil iedereen die goede (!) tweedehands onderdelen voor clubleden te koop heeft dit
SCHRIFTELIIK opgeven aan Ingrid onder vermeldingvan naarn, adreg telefoonnrmmer
en eventuele beltijdeq alsmede aantal, soort en prijs van de onderdelen.

2. Wie wil dit readsldslenmag^zijn op afstandn voor de Fanclub inrichten en beheren? Je

moet bij voorkeur natuurlijk beschikken over wat technische kennis, een PC en wat wije
tijd.

3. Wie wil de verzending van informatie-/ledenpakkslsn op zich nemen? Hier is ergenlijk
alleen wat wije tijd en een leesbaar handschrift voor nodig.

4. Wie biedt zich aan om op oproepbasis nhand- en spandienstenn voor bestuur en/of
cciirdinatoren te verrichten? Hiervoor is het belangrijk, dat je min sf 6s61 in 'onzen buuÍ
woont (Amsterdam en omstreken), mdat we indien nodig ook's avonds een beroep op je
kunnen doen.

Voor aanmelding enlof nadere informatie kun je altijd Oinnen de beltijden natuurlijk) bij
ons (Ingri( Hans & Janny) terecht.
Dus, lieve leden, aarzel niet en help ons de steeds groter wordende hoeveelheid werk een
beetje te verdelen: MELD JE AAN!
Volgende punt:
Erblijktverwarring te zijn ontstaan omtrent het door dealers aanFanclub.leden teverlenen
fsltingspercentage op onderdelen voor doe-het-zelf gebruik. Nu is het aldd al zo geweest,

dat het de dealers rnij staat om zelf te bepalen hoeveel korting ze willen verlenen. De een
verleende dus wat maar dan de andere of er zat verschil tussen onderdelen "uit voorraad"
of onderdelen nop bestelling'.
Bij nawaag is ons echter gebleken, dat er binnen de dealer-organisads van Suzuki het een
en ander is veranderd. Kon men vroeger één, hooguit twee keer per week onderdelen bij
de Nimag bestellen" nu kan dat dagelijks. Is het betreffende onderdeel bij de Nimag op
voorraad, d*n heeft de dealer het de volgende dagin huis. Dat had echterwelconsequenties
voor prijs, die de dealers voor de onderdelen moeten betalen: die werd wat hoger. Conse-
quentie voor ons: de korting wordt gemiddeld wat lager. Was het tot voor kort l5 tot8Vo
kortin& nu is het lO tot 75Vo korting. Maar echt wachten op je onderdelen is er niet meer
bij (tenzij ook de Nimag uiwerkocht is en het spul uit Japan moet komen natuurlijk).
Hopelijk zijn hiermee de rnagen over de kortingspercentages weer beantwoord.
De Fanclub zal overigens alle kortingverlenende dEalers benaderen en proberen met elke
aftonderlijke dealer een afspraak te maken omtrent de door die dealer aan Clubleden te

rc-ffi\-W
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verlenen korting. We hopen hierover in het volgende nurnmer van de Rugzat( Rede meer
te kunnenvertellen.

lVel, op de notulen van de ledenvergadering van 9 mei 1993 (zie hierna) na, was dit het voor
wat nij betreft weeÍ v(x)r deze keer.

Groetjes en tot Suz,
Janny

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENWRGADENNG VAN DE
SUZUKI COUPE GX FANCLUB

GEHOUDEN TE FAAMSDONKSWER OP 9 MET 1993

Van de 57 aangemelde leden zijn er 3 aÍvteàg,waarvatr er 2 hebben afgezegd.

1. Om 11.30 uur opent Ingrid de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
De afirezigheid en het aftreden van de penningmeester, Gerard Uppelschoten, wordt kort
toegelicht. Vervolgens wordt de door het bestuur aangezochte, vervangende penningrnees-
ter, Peter Dijkstra, voorgesteld. De boekenzullenna controle door de kascontrole-commis-
sie aan Peter worden overgedragen.

Medcdelingen
I-edenlijsten zijn (beperkt) beschikbaar bij de bestuurstafel. In beginsel staat ieder betalend
lid op deze lijst mct naam, adres, woonplaats en telefoonnummer vermeld, tet'rrj sprake is
van een geheim telefoonnunmer of een verzoek tot niet-plaatsing. De leden wordt verzocht
zuinig met de persoonsgegevers om te springen en niet in het wilde weg allerlei leden te
gaan bellen.
Aan de "oudere' leden met een RODE Coupé wordt verzocht het kleurnummer (vermeld
op een plaatje op de sluitrand van de voorklep) alsnog op te geven.
Ten behoeve van omslagfoto's voor 6e p,gzak Rede en club.optredens wordt om foto's
gewaagd (voor zover die nog niet in ons bezit zijn).
Het club-weekend 1994 al -als alles meezit- op Tessel worden gehouden. Door de contac-
ten die het bestuur daar heeft, zal het mogelijk zijn dit weetend van wijdagavond tot

te laten duren voor een rnijwel gelijke prijs als jullie tot nu toe gewend
zijn. Om aan de wensen van de leden tcgemoet te komeq zal er ook een "low budget
arrangementn zijn.
In 1995 zal de Fanclub haar eerste lustrum met een groot feest vieren.
Re€ds nu wordt de leden gernaagd mee te denten en hun wensen en ideeën omtrent de
invuliqg daarvan aan het bestuur kenbaar te maten
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Een aantal Coupé onderdelen is helaas niet meer leverbaar (dalgootlijsten, dorpelstrips,
den). Het bestuur vraagt de leden die te horen krijgen dat de door hen

gewenst onderdelen niet meer lerrerbaar zijq dit zo snel mogelijk te melden. Helaas schijnt
het m te zijq dat dealers soms geen zin hcbben om iets te bestellen en dus onterecht nneen'

verkopen. Laat het ons weteq zodat wij actie kunnen ondernemen.
Polyester voorschermen anllen tot nader bericht niet leverbaar afu. T.ndlra ze weer in
voldoende hoeveelheid zijn aangemaakt, wordt dit in de Rugzak Rede gemeld. Ook zijn we
op zoek naar iemand, die tegen een redelijke prijs nieuwe (stalen) voor- en achterschermen
kan maken.
N%naals wordt gewezen op het nut van taxatie en verzekering van de Coupé. Het
casco-gedeelte en zeker de taxatie kostje echt de kop niet en bespaart bij een schade van
meer dr', circa J 1.000,-- het vonnis'total lossn.
De statuten worden in de komende tijd kritisch bekeken. Voorstellen tot wijzigrng/annwl-
ling kunnen bij het bestuur worden ingediend en zullen in R 'e'zek Rede nummer 3 van dit
jaar worden gepubliceerd. Ook zal tot opstelling van een Huishoudelijk Reglement worden
overgegaan. Statutenwijzingen en Huishoudelijk Reglement anllen tijdens de volgende
Algemene [rdenvergadering in s[6mming worden gebracht.

2. Er is in het afgelopenjaar weer een persbericht naar een aantal autobladen verzonden.
Het aantal nieuwe leden wat daaruit is voortgekomen, is groot. Het bestuur heeft dan ook
besloten in het venrclg jaarlïks de pers te informeren omtrent ons bestaan en clubevene-
mentente melden.
Er is een brief uitgegaan narr een lid met een copie aan de betreffende dealer ter zake van
bestelde en niet afgenomen en teruggegeven onderdelen.
Ook moest er geschreven worden aan een lid dat zijn afspraken omtrent het retourneren
van onderdelen aan Regionale Technische Steunpunten niet nakomt.
Nogmaals wordt aangedrongen op het melden van adreswij"iglngen: het is een kostbarc en
tijdrovende zaak om "zoekgeraakt" leden weer op te sporen.
Er komen nieuwe clubartikelen, die (deels) door Suzuki Belgium als sponsoring ter beschik-
kingzijn gesteld en (hopelijk) tijdens deAutoclubdaginOosterhout beschikbaar zullen zijn.
De beroemde Coupé mokken zullen ook opnieuwworden aangemaalt. Verder wordt aan
de leden verzocht om ideeën en prijsklassen voor andere artikelen.
De leden wordt dringend verzocht de lidmaatschapssticker op hun achtemrit te plakken.
Vaak ontvangen wij lijstjes met gespotte C.oupé's waaÍvan den het merendeel lid blijkt te
zijn (en geen sticker voert!). Mocht je om wat voor reden ook geen sticker (meer) hebben:
één telefoontje en je krijg een nieuwe.

3. Bij afrrezigheid van de penningmeester licht de secretaris het financieel 1992 en de
begroting 1993 kort toe. De begroting wordt met algemene stemmen goedgekeurd-

Dc RugahRcdc



De huidige kascnrntrole-commissie zal binnentort voor de laatste keer in functie zijn en de
boeken (vooroverdacht a"n Peter Dijkstra) coutroleren.Johen SchoenmakerenMiesPruijs
stellen zich beschikbaar om de komende twee jaar als kascontrolecommissie op te treden.

4. Gezien de gestegen en nog steeds stijgende kosten van giro-betaalverkeer wordt voorge-
steld om de contributie in het vervolg door middel van een fuslalingsmachtigrng te doen
innen. Dit voorstelwordt met algemene stemmen aangenomen.
Nognaals wordt het hoofdstuk "ritten' belicht en wordt de leden -mede ten behoeve van
vermeldingindeze notuleq zodat ditverzoekook de niet aanwezige ledenbereikt- gewaagd
hun wensen en verlangens te melden.
Patrick Lipplaa waagt nog aan Peter Dijkstra waarom hij zich -ondanks dat hij juist een vatr
dcgenen was die om meer ritten nroeg- zich niet voor de laatste rit had gemeld. Peter vertelt,
dat hij op de geplande datum tot zijn spijt verhinderd was geweest, maar aan volgende rinen
praagrÀlmeedoen.
Hoewelderedactie vande RugzakRedetot nutoegeenklagen heeftgehadover ingezonden
copij, beeinnen de bronnen nu wat op te drogen en wordt de leden weer verzocht in de pen
(of bij voorkeur de PC) tg klimmeq zodat er weer een aantal goed gevulde RZR's kunnen
verschijnen.
De nieuwe Suzuki op weg is uit, maar door het vertrek van orze vaste contactpersoon bij
de Nimag; helaas niet aan onze leden verzonden. Er is een aantal exemplaren beschikbaar
bij de bestuurstafel. Voor de volgende edities van Suzuki op $/eg is inmiddels een regeling
getroffen.
Het ontwerp van een nieuwe (gatis) clubsticker) wordt getoond en zal een 6szs1 degen in
druk gaan.

Rondvraag
Johan Schoenmaker meldt, dat er'old timer/classic car'verzekeraars zijn, die ook schade
boven de verzekerde fuetaxeerde) waarde van de verzekerde auto vergoeden (het gaat d"n
waarschijnlijk om kosten veroorzaakt door het aan reparatie verbonden arbeidsloon) . Johan
zal informatie vragen.
Patrick Upplaa wijst erop, dat hij (helaas) geen gebruihe onderdelen heeft- fijsopgave
van nieuwe -originele envervangende- onderdelen en leveringvanvervangende onderdelen
is zijn afdeling.
Voor gebruikte onderdelen kun je Ingrid belleq die van een aantal leden weet wat zij
beschikbaar hebben.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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lVeet u nog hoe het allemaal begon?

IVat waren we er toen gek mee!
Het liikt wel of het steeds er3erwordt.

Zorgdat uw Sportcoupé ook als nieuw wordt of btijft.
Voor alle onderhoud en/of onderdelen:

City Garage DeW B.V.
Coenderstraat 3-4

2613 SM DeW
Telefoon: 015 - 130 420
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Op de penning

Zoals beloofd op de ALV volgt hier een kleine introductie van jullie nieuwe penningneester.

Enkelenvanjullie hebben al[snnismet mij kunnenmakenophet afgelopenCoupé weekend
of de ALV in f,xamsdsnksveer. Ik zal nij eerst even "formeel" voorstellen: mijn naam is
Peter Dijkstra (ia, uit Friesland ja!), ik ben 26 jaar,woonachtig in Den Bosch en ben sinds
anderhalf jaar in het bezit van een roodbruine Coupé die mij al meer heeft gekost dan heel
mijn vorige wagenpark. Als je iets doet moet je het goed doen zeggen zE. Op het moment
dat jullie dit lezen, hoop ik na oen half jaar weer in mijn Bossche Bolletje rond te toeren.
Toen ik mijn Coupeetje kocht kreeg ik van de toenmalige eigenaresse ook gelijk de
ruitenwisserbrief kado. Deze had een ander clublid een week ervoor netjes onder de wisser
geplaatst. Nou moet il wel zeggen" dat ik nog nooit ergens zo snel carrière heb gemaakt als
bij onze club.

Toen ik enige tijd geleden werd gebeld door het bestuur, jrtllis wsl bekend, kreeg ik de waag
op mijn bord gelegd of ik voor ons clubje psnningmssster wilde worden. Daar ik een vrij
grote eter ben en geleerd heb altijd nijn bordje leeg te eteq heb ik mij gelijk in deze waag
vast gebeten en directja gezegd. Onnodig te vertellen dat i\ net als alle andere bestuursle-
den, nog meer schaarse rije tijd moet wijmaken om op jullie centjes te passen. Ik hoop dit
echter naar jullie volle tewedenheid en lang te mogen doen, want mijn Coupeetje moet nu
wel weer 5 jaar mee kunnen.

Ikhoopjullie op alle meetings temogenbegroeten, zodat we6lkaarssns persoonlijk kunnen
spreken (liefst niet in het Fries)

Vele Coupé-groetjes,

Peter.
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The Ciant Suzuki
Swift CS.

Kom eens kijken naar de nicuwe Suzuki Swiít (,S Lcn

Suzuki, sportief, zecr contplcct, ntodcrn gcstylcd, ztrinig

en nattrtrrlijk d«ror err door hctrottwhaar. l)c rrietrwc (,iant

Strzuki Swift CS, drn varr rle vclc Srrzuki'.s clic hil orts voor

tu klaar staan.

Importeur: B.V. Nimag,Reedijk 9,3274 KE Heinenoord. Tel. 01862-7911.
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Mag Manus effe?

Manus houdt het deze keer eens positief! Niets anders rlen goed nieuu/s heeft hij jullie te
melden.

Tijdens de ledenvergadering in Raamsdontsveer heeft Manus de waag gesteld of de
aanwezige leden aktoord gingen met het machtigen van de club ten behoeve van de
contributie-betalingen. pE psstbenk berekent t a-elijk een bedrag van Í 0,60 PER AC-
CEPTGIROKAARTvoorhetverwerkenvanjulliebetalingen.Datbetekent,met5fi)leden,
dat we alleen aan deze kosten al , 300,-- per jaar kwijt zijn! Het verwerken van een
machtigir& daarentegen, kost slechts J 0,15 per betaling. Kosten dan: f 75,-l Een aanzien-
lijk verschil dug wat direct ten gunste van de club en haar leden komt.

Ook voor jullie heeft het machtigen van de club alleen maar yooldsleo. 7n kun je de
acceptgirokaart niet kwijtrakeq je kunt niet vergeten te betalen" je hebt je nieuwe lirlmaat-
schapskaart op tij{ noem maaÍ op! Alleen wanneer jullie ons in groten getale machtigen,
zullen we overigens de contributie op het huidige niveau kr nnen handhaven. 7a aiet, dnn
moeten we helaas volgend jaar op de ALV een contributieverhoging voorstellen. Het zijn
namelijk niet alleen de kosten van het betalingsverkeer die de pan uit rijzeq ook de PTT
weet wat dat betreft van wanten met de portokosten!

In het volgende blad zullen jullie daarom machtigingskaartjes aantreffen. Doe ons en jezelf
een plezier en stuuÍ, na het lezen van de toelichting eroveÍ, dezn zo snel mogelijk terug. Je
kunt in ieder geval niet reWe\ dat je er niet op voorbereid was!

Het is groen en het...

Bij volgende evenementen zullen de recidivisten onder jullie het oude, vertrouwde, blauwe
werk- enpakpaardjevanfranse makelij van Manus moetenmissen. D'oude, trouwe Peugeot
stond voor dnAAPEEKAA en om hem daar na 335.000 kilometer door te sleuren zou een
berg kosten met zich meebrengen (lijkt wel een Coupé!). Peus heeft daarom nog ecn laatste
knuffel gehad, en vervolgens een bescheiden schopje onder Cn derrière. Manus kon, door
het openenvan stationDuivendrecht, voortaanmakkelijkmet de treinnaarzijn werk inDen
Haag (baas betaalt alles!), dus dat wasgeen probleem. Maar om nouvoortaan {16s1 mear
met Janny's Din§ door het leven te gaan ging ons toch iets te ver. Er moest wel weer een
tweede auto komcn" waaraan maar één voorwaarde gesteld werd. Hij moest open gereden
kunnen worden, zonder daarvoor eerst gebruik van een haatse slijpet te hoeven malen.
r qng nadenken" met in het achterhoofd de verkrijgbaarheid van onderdeleq eenvoud van
onderhoud en te verwachten aanscha$rijs, leverde op, dat Maaus en Janny besloten te gaan
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zm,Let ner oen Triumph TR7 cabriolet. De eerste die we za$e\ in Hoofddorp, ruas een
heel erg blauwe (kanarieblauw)l Een goeig maar ietwat auto, met twee kleine
nadeeltjes. Allereerst het feit" dat het een automaat was (in een slrcÍwagen nota bene, ze
zijn niet wijsl), ten tweede, dat voor die automatische bat een V8 van vijf-komma-zoveel
liter stond. Er hram zo'teel vennogen wij uit die grote conservenblitken, dat de auto,
wanneer je g:as gaf, bijna spontaan op zijn rug ging liggen, zoveel torsiet Dat deden we dus
maar even niet...
Op een znkerc dag, wat later een mooie dag bleek te zijn, zag Manus in een engels blad
(Popular Classics) een advertentie voor een groene ïR7 cabrio, waarbij de prijs Janny en
hem bijzonder goed aanstond. In de advertentie stond verder vermel4 dat de auto ecn
restauratieproject rran het (ook engelse) blad Practical Classics was geweest. Spannend!
Dus gebeld en de auto geclaimd. Op Hemelvaartsdag is Manus solo met tÍein-boot-trein-
metro-trein naar het plaatsje Fleet ten westen van Lnnden gereden. Vertrek uit Amsterrlam
083), aankomst in Fleet 23.fi) uur en Manus bekaf (ook al heeft-ie de hele dag op tngat
kunnen zitten). Manus werd door de verkoper van de auto (een echte gentleman, want hij
biechtte 1$,ss dagen voor vertrek op dat hij 200 Pond minder voor de auto wilde hebben!)
in de gietende regen opgehaald, langs het hotel geslingerd om in te checken en daarna
meegenomen om nader kennis te maken. Vluchtig met de auto, uitgebreider met de
verkoper, zijn gezin en een goed glad whis§. Terug in het hotel een aantal uren volkomen
van de wereld geweest (van vermoeidheid laat ik dat even duidelijk stellen!) en de volgende
ochtend" rur een stevig ontbijt, uitgebreid met de auto kennis gemaakt. De beslissing was
niet moeilijl ditwasManus z'n auto! Dus autootjebetaal4 Manus kreegnogSO Pond terug
voor het hotel, en papieren in orde gemaalt. Op het ogenblik dat hij zou instappen brak de
6ev6lking open, dus Manus is heerlijk met open autootje-ht-open autootje teruggegaan.
Hij was he-le-maal niet moe toen hij terugkwam. Wel bruin!
Maargoed: ikhadalgemelddat de autogroenis. WatJannynietwist, isdat-iewelerggroen
is (zoals Janny het noemde: Je..s wat groen!). Het is nog niet zo liederlijk groon als.

Coupé-groen, maar 't scheelt niet veel. Alleen... het is metallic-lak, met, in plaats van
"zilveren glimmertjes", 'gouden glimmertjes'. Als Tracey (zo heet ze, voluit Tracey the
Triumph) in de zon staat ligt er een mooie, gouden glans over haar heen.
Op donder.lag I juli j.l. is ze probleemloos goedgekeurd voor haar nederlandse kenteken
(Groene Triumph-Iloet Jolig-79), dus bij volgende gelegenheden kunnen jullie haar zien.
Een kleine waarschuwing is op z'n plaats voor diegenen onder jnlli6 i;lis 6'r ook één motten":
de motorrijtuigenbelasting bedraagt, in Noord-Holland" Í L95,- (per kwartaa[ de lieverd
weegt slechts 1030 kilo!). Ze is matkelijk te herkennen: heel erg groen en met het stuur aan

de nverkeerde kant"t Manus is onmiddellijk lid geworden van de engelse TR Drivers Club,
en dat heeft voor jullie weer bijzonder leuke gevolgen. Wat? Dat lees je hierna!
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Donl wotr!, be happy!

Ingegeven door de blaadjes van die IR Drivers Club, heeft Manus het volgende idee
opgevat. Zoals iedereen zal kunnen begrijpeq worden onze evenemetrten doorgaans rede-
lijk "centraal'in het land georganiseerd, met andere woorden binnen het gebied waaÍ we
een goede concentratie van lcden hebben Alle lokaties van vergaderingen en weekends
hebben hieraan tot nu toe voldaan. Dat betekent evenwet dat mensen in het Hoge Noorden,
het Verre Oosteq het Diepe Zuiden en het Wilde Zuidwesten van het land doorgaans een
behoorlijk eind moeten rijden om hier aanwezig te ku""en zijn. Paul van Miet riep het al in
één van zijn conferences: nDaar hebb'n we't volgende op gevond'n!"

l!{st ingang van het komend najaar (in ieder geval na het Clubweekend) eaan we het
fenomeen "Happy Hourn introduceren. Wat wil dat zegen? We gaaq in de hierboveu
genoemde gebiedeq op zoek naar leuke lotaties om op een zond"gr.iddag de leden in deze
gebieden de gelegenheid te geven bij elkaar te komen. We hebben al mensen aan het werk
gezet omleute horeca-gelegenhedentezoekenwaar dit zoukunnenplaatsvinden. Het doel,
wat we hiermee voor ogen hebbeq is dat, bij voldoende belangste[iag clubleden in hun
eigen regio regelmatig bij elkaar tunnen (niet moeten, het is helemaal wijblijvend!) komen
s6 sllraar te leren kenneo, en sterkr verhalen uit te wisselen" etcetera. In eerste
instantieworden de Happy Hoursgeorganiseerd doorhetbestuur, maarhet isdebedoeling
dat, wanneer het idee- aansfu6! leden in de betreffende regio de coördinatie hiervan voor
hun rekening gaan nemcn (dat scheelt ons weeÍ honderden kilometers per jaar!). Met de
prqgremÍnatuuÍ die wij gebruiken, is het heel goed mogelijt voor deze Happy Hours gericht
te mailen, met andere woordeq we kunnen diegenen aanschrijveq die profijt kunnen
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hebbenvan het HappyHour. Je hoeft dus niet bang te zijn, datje, wanneer je in Roodeschool
woont, uitgenodigd wordt om aan het Happy Hour in Bergen op Zoom mee te doen!

Manus hoopt van haÍe, dat deze nieuwe aktiviteit zal inslaan als de bekende bom. Een
aantal mensen zijn al telefonisch benaderd met de waag oÍ ze hier iets voor voelden Het
antwoord was unaniem'JA!n. Maar, de Club is zuinig voor wat botreft de telefoonkosten.
lVoon je in één van de bedoelde nuithoekenn van Nederland (beslist niet negatief bedoeld),
laat ons d"" alsjeblieft weten wat je van dit idee vindt. Geef je reactie, al dan niet samen
met eventuele suggestiesvoor lokaties en de mededelingofjebereidbent ominde toekomst
de org:rnisatie hiervan over te nemen, telefonisch of per fax door aan Manus en Janny op
nurrmer Un49y2%5. lVe zijn van jullie respons aÍhankelijk om te bepalen of we een en
ander wel ofniet organiseren!

Tot Suz,
Manus.

Gerammel en gekraak
doorMadMax

Aan onze superauto bestaan problemen waar zelfs een Suzuki-dealer niet uit komt. "Er
rammelt iets voorin en als ik rem is het wegl zo luidt de klacht. Er zijn helaas te veel dealers
die niet weten of die zich er niet voor interesseren, dat er veerplaatjes op de remklauwen
horen. Dat zijn (snel roestende) verenstalen plaatjes die tegen de zijkantenvan de remblok-
ken drrrlrken en zo voorkomen dat de remblokken rammelen als er niet wordt geremd. Aan
iedere kant moet zo'n plaatje zitten.

Een ander probleem: de meeste Coupé's zijn de 100.000 km. gepasseerd en beginnen een
gek gekraak te produceren bij de achterwielen. I.et hier op!!! De achterwiellagers zijn drn
versleten. Op het moment dat je zagaathoren, benje eigenlijk al te laat. Wanneer de lagers
speling k ijgeq gaat de aandrijfas rvrikken ten opzichte van de remtrommel.Deznverbin-
ding wordt gevormd door tandeq die dan zeer snel wegslijten.
De wiellagers zijn te vervangen door originele, maar ook door SKF (nummer 6il5-2RS);
hier zijn er vier van nodig. Ook heb je twee oliekeerringen (35x7M) nodig. De kosten van
de vier lager en de twee keerringen zijn ongeveer f 80,-. Vervang de lagers liever te vroe&
want te laat zijn er al genoeg geweest.

PS: Tap wel eerst de versnellingsbakolie af voor je aan de klus gaat beginnen!

Tot zover MAD MAX uit Zoetlekcity (01R1-8ó69)
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Uit de oude doos

De lnspecfe en zorgen voor het mechanlsme

De inspectie bestaat uit het controleeren of er bouten en moeren zijn losgewerkt, overal
splitpennen aanwezig zijn, of er zich nergens breuken of scheurtjes vertoonen, en slijtage
aanwezig is, die een onmiddellijk of binnenkort ingrijpen noodig maken.

Onderstaand geven we een opsomming van putrten waarop speciaal de aandacht geves-
tigd moet zijn.

Bii dcn motor. Dé bouten waarmee het carter in het chassis is bevestigd, de moeren van
de tapeinden van het cylinderblok, de oliedichtingen van den motor, als patkingen en
oliebuisjes, de pakkingen van de klepstoppen en de bougies.

De compressie moet worden nagegaan oÍ derc goed en van alle cylinders gelijk is. Dit
controleert men met den aanzetslinger.Tadramen daarbij den veerende tegenstand van
de compressie voelt, moet de druk op den aanzetslinger worden opgeheven. Wanneer de
compressie goed is, zal de slinger terugveeren Dit moet eenrge keeren achtereenvolgens
herhaald kunnen wordsn.

Bij gebrek of vermindering van compressie, dient de lekkage te worden opgezocht. het
verlies van oompressie kan plaats vinden langs de klepstoppeq koppakking, bougies,
zuigerveeren en kleppen. Om te beginnen spuit men ssn weinig petroleum in de cylinders,
daar het mogelijk is dat de zuigeweeren 6o61dikke olie blijven kleven..

Verbetert de compressie niet of onvoldoende, dan gaat men over tot het schuren van de
kleppen. Blijkt ook dit niet te helpeq d"n zal men de motor door eenvakman moeten laten
nazien.

De ruimte tusschen de kleppen en klepstooters moet ongeveer 0,2 mm fusdÍagen en bij
alle kleppen gelijk zijn.

Verschil in ruimte is zeer goed waarneembaaÍ aÀneen titkend geluid. Het kloppen van
den motor kan veroorzaakt worden door koolaanko6ting in de cylinders. Hiertoe moeten
de cylinderkoppen worden afgenomen en zoowel deze als de zuigers en kleppen worden
ontdaen van de koolkorst.
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Ternoege ontslskingyeroorzaalÍ eveneenskloppaenzaldezeopnieuwmoetenworden
ingesteld.

Kloppen wordt verder veroorzaatt door ruime lagers van drijfstangen, krutas en aniger-
pennen.

Het ondervangen van deze fouten moet eveneens aan een vatman worden overgelaten.
Het kloppen van den motor door koolaanzelting is merkbaar aan een rnij helderen

metaalklank; vooral waar te nemeq warnoer de motor goed warm is en veel kracht moet
ontrritkeleq zooals bij het klimmen.

Te woege ontstsking geeft een dito geluid, terwijl pims l6gsls en zuigers een meer
bontend geluid veroorzaken.

Er is echter veelvakkennis en routinevoor nodig om uit den toonvan de geluidenvast te
stellen, waardoor het tloppen wordt veroorzaalt. Men gaat hiervoor met den wagetr naar
een vertrouwden repaÍateur.

De verdere controle van het motormechanisme is het nagaan of er ruimte is in klep en
klepstootergeleiders; verder inde distributie (meestaleenruimgewordenketting), pomp6,
magneet en dlmamo-koppelingen.

De bou§es Eoeten geregeld worden uitgenomen, schoongemaakt en de punÍen op 0,5
mm wordengesteld.

Alle kàels van de electrische installatie geregeld ,'agaan oÍ dezn nog goed bevestigd zijn
en niet geo:rydeerd aan de klemmen. Tevens moeten de kabels worden nagezien of de
isolatie niet beschadigd is, waardoor kortsluiting zou kunnen ontstaan.
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De carburator,vacuumtal&, benzinefilters moeten van tijd tot tijd gereinigd worden en
nagegaan of de pelrkingen en leidingkoppelingen goed afsluiten.

Bij de magneer- of batÍer{lotrtsteldng moct gertgeld worden gecontroleerd of de contact-
punten van den ondertreker of de dlstrlbuteur schoon {ln en de c.ontacfilunten bli
ondertrcking nlet verder van elkaar komcn dsn (lr4 mm.

Bii dc dynano en stortmotor moeten zoo noodig de collector en de borstels worden
gereinigd. De collector moet met een vochtig benzinelapje worden schoongemaakt.

Het schoon schuren van den collector geschiedt met een zeer fijn schuurpapier (geen

linnen). Versleten borstels moeten worden vervangen, waarvoor men dus eenige in reserve

dient te hebben.
Wanneer aan den startmotor of dpamo gewerkt wordt, moet de massadraad van de

batterij worden losgenomen ten einde kortsluiting te voorkomen.
Voor het onderhoud van de batterij en de smering van de electrische toestellen verwijzen

wij naar het behandelde.
Het ondcrhoud von dcn ventilaÍeur bestaat uit het stellen van den riem op de juiste

spnnning en het smeren van de kqgellagertjes.
Bij den mdiaÍor moetworden nagegaa" of deze mogelijk lekt en of de slangverbindingen

goed zijn. Van tijd tot tijd het aftapkraantje openen, het roestwater laten weglopen en met

schoon water goed doorspoelen. In geval de aftoeling van den radiator minder wordt, een

sterke oplossing van soda in den radiator doen en hiermede den motor eenigen tijd laten
werken" tot het watergoedwarmis. daarnahetwater aftappenen eenige keerenmet schoon
water naspoelen. \ilanneer de pakking van de pompas water doorlaat moet deze opnieuw
verpakt worden.

Voor paklring is gevlochten hennep, dat in gekookt vet heeft gelegen, zeer geschikt.
De lmaldcmper moet periodiek geheel gereinigd worden, aangezien eeu verstopte knal-

demper den goeden afroer van het uitlaatgas belommert, waardoor tevens de motor kracht
verliest.

Bij dc suuinichting speaaal letten op een gemakkelijk werken van het stuur, de goede

[6vsstiging van de stangeq nagaan of er ruimte is op de verbindingsbouten en fuséepennen
en controleeren of de voornielen nog goed sporen (zie hierover het hoofdstuk over de
stuurinrichting).

Wanneer er veel rnije slagin het stuurwielis, veroorzaakt door ruimte in de overbre.grg
van het stuurhuis, nagaan of bijstellen mogelijk is.

In elk geval moet abnormale ruimte in de stuurinrichting onmiddellijk worden hersteld.
De veeren controleeren of het nodig is dezp te smeren, of er gebroken veerbladen zijn en

of bij ruimte in de veerbouten en veerschommels vernieuwing noodig is. Tevens met een
moersleutel nagaan of de veerstroppen voldoende vastzitten.

De wielen van den grond lichten en de ruimte controleeren in de kogel- en rollagers. Bij
veel ruimte in de kogellagers moeten deze vernieuwd worden, terwijl rollagers kunnen
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worden aangesteld. Wanneer de wielen worden gesmeerd, moeten tevens de rollagers en
hun loopbanen worden nagezien of deze nqg gaaf zijn.

Vmr het onderhoud van den vennellingsbak, zie: smering.
Ruime kogellagers of versleten tandwielen moeten tijdig worden vervangeL
Bij de controle van de koppeling moet worden nagegaan oÍ dezn aan de gffi16lds eischen

voor de koppeling voldoet.
Wanneer de conuskopp6ling te brutaal pakt, moet het leder van de koppeling sca rreinig

soepeler gemaakt worden door insmeren met wonderolie.
Wanneer de koppeling kleeft en daardoor moeilijk uit het vliegwiel is te krijgeo, moet het

leer worden afgewassen met benzine. Een weinig graphiet op het leer helpt dihwijls zeer
goed.

De koppeling kan ook .lipp"o, doordat het leer te vet is, in welk geval met benzine het
vet moet worden afgewasschen. Dit zal men eenige keeren moeten herhalen.

De koppeling kan echter ook slippen door slijtage van het leer of van het ferodo. in dit
geval helpt alleen vernieuwen. Bijzonder moet erop worden gelet, dat ds klinknagels niet
boven de koppelingsplaat uitsteken. Hierdoor zal de koppeling slippen. De nagelkoppen
moeten steeds een paaÍ m- in de bekleding verzonken zijn.

Voor het onderhoud van de metalen plaatkoppeling verwijzen wij we,er naar de beschrij-
virg.

De juiste spanning van de veer is van invloed op de goede werking van de koppeling
zoodat hieraan de noodige aandacht geschonken moet worden.

Om vast te stellen of een koppeling slipt, kan 6sa ssder het rijden de remmen een weinig
aanhalsn en tevens meer gas geven. Wanneer ondanks het remmen, de motor meer toeren
gaat maken, is dit een bewijs, dat de koppeling slipt.

Voor het ondcrhoud van dc rchteras, zie: smering.
De verdere controle bestaat uit het nagaan of de wielen zich niet hebben losgewerkt op

de spieën en of er geen ru:mte is ontstaan in de satellieten, tandwielen enz. De achteras laat
zich gemakkelijk controleeren door een der wielen van den grond te lichten en daarbij den
vg1$rellingsbak in de'prise directe" te stellen. Wanneer dan het wiel heen en weer gedraaid
wordt, mag dit slechts een paar cm wije slag hebben. Op deze wijze wordt tevens de ruimte
in de cardan-koppeling gecontroleerd.

Het ondcrhoudvan fu schokhreken bestaat uit:
Bij het tlpe "Snubber" om de 80(X) à l(X)(X) km den schokbreker los tenemenendenband

insmeÍen met een y6inig graphiet en vet.
Bij olieschokbrekers eventueel olieverlies aanvullen en den schokbreker afstellen. Voor

een goed instellen van de schokbrekers is eenige ervaring noodig
Esnzeer gewichtig punt van onderhoud zijtde rcmmen.
De meer of minder gemakhelijke bijstellingvan de remmen hangt af van de constructie.
De gezamenlijk werkende remmen moeten gelijktrjdig en even krachtig remmen. Bij de

controle hierop licht men dewielen van dengrond,waarna het rempedaal of remhandel iets
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aangehaald woÍdt. Door aan de wielen te draaien, kan men nagaan oi dezs gelijktijdig
patken

Wanneer blijkt" dat dc remmen vet geworden zijn, moeten de wielen worden afgenomen
en de remblokken en remtrommels grondig worden gereinigd met benzine.

Versleten re dienen zonder verwijl te worden vernieuwd. Speciaal dient ook
te worden nagegran of de rem-assen gemaktelijk in de lageÍtjes draaieq geen ruimte
hebben en niet blijven vastzitten door roest en rnril.

De winter brengt nog eenige eÍra zorgen.
ln de ecrste plaats, dat het koelwater niet kan bewiezen.
lVanneer een automobiel gedurende langen tijd niet wordt gebruikt, moet het koelwater

geheel worden afgetapt.
Daarbij moet ookhet aftaplraantjevande pompwordengeopend. Nahet aftappenmoet

de motor gedurende een minuut draaien om zeker te zijn, dat er geen water achterblijft.
Heeft de wagen slechts Lorte rusttijdeq dan Lrn men het koelwater vermeirgen met

spiritus of glycerine. Het meest aan te bevelen is glycerine daar spiritus verdampt en steeds

moet worden bijgevuld. Voor onze winters is een verhouding van 1 à t5 L. glycerine op 10

L. water voldoende. Om te voorkomeq dat de motor gedurende lange wachttijden te veel

aflroelt, moet de radiator worden afgedeh met een plaid of nog beter de radiator van een
hoes worden voorzien.

Met deze hoes wordt ook voorkomen dat de temperatuur van het koelwater tijdens het
rijden te laag is.

\ilanneer de wagen in de garage wordt gezet h het wenschelijk de cy{inders met petroleum
in te spuiten. Dit voorkomt vastHeven van de veeren door te stijve olie en vergemaktelijkt
het aanslaan van den kouden motor.

Alvorens den kouden motor te staÍen is het in het belang van de batterij beter, den motor
met den aanzetslinger eenige teeren te draaieq ten einde de zuigers goed los te maken.

De verdere mrgeabij langduÍigen rusttijd zijn:
1. De wagen gondrg schoon maten.
2. Geheel doorsmeren"
3. In een vochtige garage dg sntsfstingstoestellen los nemen en op eon drqge plaats

opbergen-
4. De banden demonteeren, nazien, zoo noodig kleine herstellingen verrichten en op

een droge koele plaats opbergen.
5. Velgen schilderen
6. Alle deelen welke aan roest onderhevig zijn invetten.
7. Nikkelwerken invetten met vaseline.
8. Zorgen voor een behoorlijke luchtcircul atte in de canosserie.
lVanneer de wagen slechts korten tijd" bijvoorbeeld een maan{ niet wordt gebruilt,

behoeven de banden niet te worden afgenomen, doch is aan te bevelen deze Je ontlasten
door de assen te lichten en te onderstoppen.
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Groeten uit Duitsland .....
door de Famllie Derts

Onze dochter van negentien, net haar rijbewijs in haar bezit, heeft nog geen auto maar wil
wel de weg op natuurlijk. Met een weekendje Winterswijk in het vooruitzicht en'n klein
rood opdondertje met de naam Mimivan Maop de opritmoet dat tochwel lukken, zienwij
haar denken. Noq vooruit dan maar: voor deze ene keer (want wie bin zunig op ons Mimi)
mag je die rooie meenemsn. Dochter springt een verschrikkelijk groot gat in de lucht en
met aanwijzingen en routebeschrijving van Pa en Ma gaat ze het avontuur tegemoofi oerst
een stukje Holland, dan een stutje Duitsland en dan Holland weer in op weg naar
Winterswijk.
Na twee dagen staat Mimi weer veilig op de stoep, zonder schrammetjes of kwetsuren, alles
is perfect verlopen. Hè, hè, Ma kan weer rustig ademhalen.
lVe waren dat weekendje al l""g vergeten, totdat er na'n week of zeven een brief uit
Duitsland uit de brievenbus tevoorsóijn kwam. Pa en Ma snapten er niets van: wat een boel
duitse gegevens om te ontcijferen. Totdat ze die brief met nog meer aandacht lazen en tot
de ontdekking krvameq dat al die cijfers en letter voor de dochter bedoeld waren, want ....

wie was er op die datum en dat uur in onze rooie door het duitse land getrokken? Juist, zij!
En wie hadden er lak aan
de toegestane duitse snel-
heid gehad?? Juist onze
dochter en on"e rooie! Brj
haar thuiskomst uit school
wrsven wij haar de duitse
wet onder haar hollandse
neus en tot oa2r-ysl$eÀng
sprong zE weoÍ een gat in
de lucht .... \Vat gaaf, m'n
eerste bonln. En ook nqg
vastgelegd op foto, die we

toer pas ontdelÍen in de omslag. Dus ontlennen was er niet bij en ontkomen al helemaal
niet. Alleswas dus toch niet zo perfect gegaan, hoewel..... Maar Pa enMa hadden "amelijk
het vage vermoeden, dat zs, waarschijnlijk niet zo wolijk gejuicht had als er achter de nul
van f 2A,-- nog 'n nul had gestaan. En onze rooie? Oc\ die vindt alles best, 'n matkertje
door dik en dun.

Vriendelijke groetjes,
Familie Derks, Rijtevoort
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Helter-Skelter
door Olivler van der Post

Als momenteel dienstplichtig soldaat en gesjeesd student werk ik in de "vrije'weekeinden
in een gezellig l-eids café. Het zal niet tot de verbazingwetkcn dat ik hier de meest waziqe
tlpes tegenkom.Tn ook die donkere decemberavond. Een figuur kwam binnen aan wiens

beschrijving ik alleen al een verhaal vol kan schrijven. Na wat gepraat te hebben bleek hij
een "te gekn karretje voor mij te koop te hebben staan.It kijken. Hij was inderdaad nte gek"
(in het donter). It een proefrit gemaakt (in het donher), met m'n beste redenaarskunsten
geld bijeengeschraapt en de koop gesloten. Toen had ik een auto, MUN auto. En het werd
licht. \ilat mij het eerste opviel was dat het licht in eea m mooi vlekkenpatroon op het
interieurviel. Erghandigvondikde open stripboven de deuren. Heerlijkvoor als het zomer
is" Warme lucht stijgt zo de auto uit teÍwijl heerlijke koele lucht door het bestratings-inspec-
tieluik in de auto kan komen. En dan die kleur: speels bobbelend blauw afgewertl met
toefies bruin-rood en een gele lak aan de binnenkant. Een sooÍ jas die je aan twee kanten
kunt dragen, alleen gaat dat bij een auto niet zo op.
Fnfin, achterraem opengewot, ski's erin, wiendin erin en op voor een lange test rit naar
Oostenrijk. Heel handig bleek dat je kon horen dat ie fr reed. Duidelijk dat deze auto
speciaal voor Nederland geproduceerd was. Bij 120 steeg er een gevaarlijk gegron op. Mooi
voor de nederlandse wegen maar over de duitse Autobahn iets minder. En dan de remmen.
Nqg geen auto tegengekomen die zo netjes naar de vluchtstrook trekt als je goed moet
Íemmen. Tnkr:mje nooit op een tegenligger botsen, dacht ik ÍvrrrÍ m. Koelwater is een
agressief goedje. Als je niet oppast bijt dit spul overal doorheen. Om dit te voorkomen, is
het beste je koelwater te vervangen door een hoog kalkhoudend water in combinatie met
een gatendichtend middel. Dit legt een mooie harde laag aan door de koelende slagaderen
van de auto. Nadeel, als het een beetje wil gaan wiezen krij6 de auto al snel een hartinfarct.
Goe4 laten ontdooieq teveel oostenrijkse Baat betaald nieuwe koelvloeistof erin, Ski Heil
en verder.
Op de terugweg ontmoette ik een vette Duitser in een nogvettere duitse auto. Toen ik aan
kwam rijden bij een [sn?in6po6p stond hij te tanken." Wass ist Dass?', woeg hij zich,
wijzendop mijn autootje, semi-sarcastischeniets teluidruchtigaf.Ikbleefstoiicijns. Tanken,
Mars kopeq afrekenen (19.-- DM), instappen, en weer wegrijden. Der Mannschaft stond
nog steeds te tanken. Nederlandse jongeren vooroordelen tegen Duitsers? Welnee! Thuis
bleek z'n nieuwe bloed toch van de verkeerde groep te zijn. Na een poosje te hebben
ingewerkt, kwam het groene vocht uit een gat waar geen gat behoort te zijn. Stomend legden
we de laatste meters af. M'n vader keek me aan met een blik van: nJongeq had dan toch
naar me geluisterd koop een goede auto en je weet dat je vader altijd gelijk heeft'. Nu zit
ik blijkbaar in die leeftijd dat ik nog net te recalcitrant ben om mijn vader iiberhaupt in iets
gelijk te geven. 'Nee, pap,-.n ,zri if sl6llig i...n ee, dezr auto is nog nooit zo goed geweest, hij
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doet het alleen niet meeÍ..., tijdelijk" Ondertussen zat it met de handen in het haar. Een
titel voor een nieuwe filn begon op te doemen; lEen Obsessie te vern. Voor de dienstplich-
tige wordt tegenwoordig heel goed gezargd. Behalve gratis bed, kast, kleding en geweer ook
allerhande vormen v&n ontspanning en ontplooiing na een dagje lekker in de natuur te
hebben gezeten. Zo is er eenbar waar je jevermogen tot alcoholconsumptie uit kunt testen
enzijnerelke dagtweevideo'svoor het afstompingsproces. Eneen autohobbyclubmetbrug
en zaeÍ uiteenlopend gereedschap. Met technisch inzicht van nul komma nul maar met de
juiste houding (alles wat ik uit elkaar haa[ kan ik ook weer in elkaar z.ettea) toog ik aan het
slopen.

Dus: waterpomp eraf, een nieuwe pekking, waterpomp erop, geen resultaat. Systeem onder
dru\ koppal*ing lek.n trL.......n. Kop eraf, die laten vlakkcn, een nieuwe pakkingset. Ja, dan
maar alles: nieuwe slangen, kabels, bougies, oliefilter, luchtfilter, contactpuntjes, rotortje,
accq schroe{ies, boutjes, moertjes enz, olie, IL..koelvloeistof en alles afgekrabd, schoon-
gemaatt, afgesteld en ineengezet (met bovenstaande houding).
TWee maanden later, vierhonderdvijftig gulden aÍmer en een wiend rijker (bedankt Mar-
tijn!) reed ie weert Martijn inmiddels benieuwd hoe zoiets nu rijden zou. "Nu, simpel, hij
stuurt erg direct enje zitlaagbij de grond. Rijdthem als een skelterln. Had ikdat maar nooit
gezegd.Ik kan nu gelijk het dashboard vervangen omdat mijn nagels er toch wel erg diep
ingedrukt staan na de eerste korte testrit met hem aan het stuur. Nu begrijp ik waarom mijn
wiendin zo begint te zryeten als ze naast me zit. Het is als een Achtbaan, een Roller Coaster,
een Helter-Skelter. MUN HELTER-SKELTER.En toen het grote moment. Ik voor het

eerst weer forensend terug naaÍ Leiden. Halverwege begon de temperatuur weer op te
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lopen. M'n steltertje had een Déjà Vu. ft stoppen, wachten, starten..., gelukkig deed ie het
helemaal niet meer! Ik hu"kerde naar oen witte jas met mouwlengte 36 en een trechter op
mijn kop. Mentale Breakdoum!Ikben'slekker "inthe Middle ofNowhere'op hetgrasgaan
zitten en gaan genieten van het asgrauwe lenteweer. Skelterje lelte niet en alles zat nog zoals
het behoort te zitten. Onder het motto "Het is altijd wat anders dan je denkt dat het is." en
"Als het fout ga.at, kan het alleen maar meevallen" het zekeringenkastje opengerutt. Geluk-
kig kwamen de g{assplinters mij al tegemoet. Minst belangrijke zekering gewisseld en...
Brorommmm! Nu alleen nog de remmen en de carrosserie. Ik houd U op de hoogte!

Olivier van der Post

(odvertentie)

\AEEryenEuurcu
Phileas Foggstraal lO

a 05910-18128
Voor aIIe
onderdelen
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Het grote lijden...
I)oor Maurcen Ciin$e

Hallo Ru8zekks6!

Hier een bericht van een nieuw lid. Ik zal me even voorstellen: ik ben Maureen Cijntje (nee,

niet Nijntje) en ik ben 25 jaar. Al 15 jaar ben ik stapelverliefd op de Suzuki Coupé GX, al
ken ik die naem pas sinds twee jaar. De meeste clubleden zullen mij wel kennen. Ik ben dat
mens, dat jullie autootje wellustig natijkt op straat of er zelfs met haar tengels aanzit op de
parking. En voor de Haagse Suzuti-eigenaren: ja, dat ben ik die op de fiets door Deu Haag
rijdt met een pak ruitenwisserbrieven voor'ongestickerde" Coupé's.

Sinds kort werk ik bij de AI.IWB. En laat mijn collega Jolanda Berk (zie nummer 1,

Sportschoentje) nou in het trotse bezit (gggrrrmmmbbblll) zijn van een prachtig gerestau-
reerde, Eilimmendfelrode Coupé!Jebegrijpt, dat ikdat armekindhelemaalgekhebgezeurd
om alles te weten te komen over het Rugzakje. Elke dag moet ze via en sluiproute naar haar
autootje, met allekans dat ik haar daar sta op tewachtenvoor een liftnaar de bushalte (circa
Í)m. verderop). Tijdens een van de vele kruisverhoren kwam ik op de hoogte van het bestaan

van de Fanclub. En toevallig was ik net jarig dus ziehier mijn lidmaatschap: een cadeau van
mïn collega's.

Nu zul je zegerr: Meid, koop er dan lekker één. En dat wil ik ook wel, ikweet zelfs al wat
vooréén: eenzrwaÍtemetvlammen aandewielen (àenr l,blz.Íi). Eris alleenéénprobleem:
ik heb geen rijbewijs. Je begrijpt, dat is als een speer rijles ga nemen (rijleskamp) en tot die
tijd moet ik het maar redden met de f,'rg'z'rLrede en het Sportschoentje.
Vandaar ook mijn oproep aan de leden:

ZIE IE OOIT IEMAN D VANA N IE AATOOTIE, DIE TE OP STRAAT NAXAXT MET
TRANEN IN HAAR OGEN EN EDN BRON.IN HAAR KEEIN WD DAN NIET

HOOGIURTIG DOOR, Mfu1R. WD NOG DENS I.,IINGS
EN MAAX, MAN DAG NYEE NEER GOED!

Groeten, Maureen Cijntje
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Knallende kurken:
D'r wordt wat afgetrouwd, de laatste tijd! Nu weer 6 leden (dat is 3 bruidsparen, voor de
iets minder snelle rekenaars)! Zelsgelukkig, uiteraard! Jammer, dat de nlachende tweeden

(of moet dat derde zijn?) de belastingdienst is!

Getrouwd op 14 mei l9I3 te l*euwarden: fiallien Bak*cr & Nck Sioerdsma

Getrouwd op 16 juli 1993 te Zevenbergen: Helma Mariinissen en Mottin Post

Getrouwd op 25 augustus 1993 te Aalsmeer: Marloes Rontelnp en Potrick Lipplaa

Voor zover dat nog niet persoonlijk gebeurd is, wensen wij de families Sjoerdsma, Post en
Lipplaa langs deze weg heel heel veel geluk toe. 8n... we hopen dat dat geluk minder snel
roest dan e6n voor- of achterscherm!

Suzuhkies:

Ook op't geboortefront valt eÍ weeÍ heel $,at te melden. Weer een viertal kleine mensjes,

die wij natuurlijk (een cliché kan tenslotte ook bijzonder welgemeend zijn) ssn l,ng, gezond

en gelukkig leven toewensen. Uiteraard in de hoop, dat het telg, moeder en vader bijzonder
goed gaat!

Geboren op 7 april 1993: VÍeslen z,oonvanMirutfu en Ronald Schulten

Geboren op 16 juni 1993: Sharon Karen Divera, dochter vanHeidi en Mkhael Holloadcr

Geboren op 25 juli 1993: f,Im tasmfn Nicolette, dochter van Carla van Reehtm en Nico
Baan

Geboren op 29 juli 1993: RIck Johan, zoon vanl-aura en fohan Schocnmalcer

Pssst....! Ukkiesl Ik weet al een cadeautje voor jullie eerste verjaardag! Hoef je zelf niet na
te denken, dat moet je later nog veel te veel! Vrarg maaÍ een lidmaatschap van de Suzuki
Coupé GX Fanclub, kun je meteen voor je achttiende rijlesseq envoor je negentiende een

f,ngzekjs163gsa!
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Burgerlijke Stand
oftervcl:

Hoe nocmen we ouza Coupé?

Doppie
Dotje
Draagbare auto
Driftige Hanny
Droppie
Drup
Druppel
Druppie
Duckie/Duc§
Ei(rje)
Emmenthaler
Energiepil
Friemeltje
G-baret
Gebakje
Giertje
Gniffel
§summel[g
Guppie
GX Soupé
GX-je
Gympie
Ham-bam
Handtasje
HD (Humpie Dumpie)
HD II (Humpie Pumpie II)
Herbie
Het Onsje
Hobbel
Hobbelpaard
Hoestbal
Holtor
Hugo
Hu-meltje
Huppeltrutje

't Atrtwaarps Muizeke
't Asbakje
Babbel
Bacterie op Wielen
Barreltje
Beestje
Bere-ei
Big
Big Foot/Bigfoot
Black Beauty
Black Bird
Black Eagle
Blac§
Blue Thunder
Bobbeltje
Bolhoedje
Bolvormig aanhangsel
Bon§
Botsauto
Bouli
Brown Sugar
Bruintje
Bultje
Butch
Caddie
Caddy
felimero
Chikito
Couveusje
D.T. (Double Trouble)
DaSDuck
De Wieg
DinkyToy
Do--el
Doosje

Iron Eagle
Jeweks Uiteudsje
Julia
Kakkerlak
Kanjer
Kareltje
Kermit
Kinderwagen
Kindje
Kippehok
Kir
Kleine Pitbull
Kleine Opdonder
Kleintje
KLT
Knabbel
Knoedie
Knurf
Koektrommel
Kogel
Kokindje
Krentebol
Kruimeldief
Ikuinel(tje)
Krummel
Kuikentje
I-a Souris Noir
LadybiÍd
Uttle Suzy
M'nPoepie
Mandarijntje
I§íier2
Mijn Hartje
Mimi
Mister Giant
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Mol
Molshoop
Mon Cheri
Mooster
Mug
Muis
MyPinkCadillac
Nic§Toy
Nilfisk
Ollietje
Opblaasauto
Ork
Padje
Pasuzu
Pesta Rossa
Pink Suzie
Pinky
Poekie Poeh
Poepie
Porng
Potige Smurf
Pukkeltje
Pnkkie
Racekuiken
Racemonstertje
RedBullit
Red Devil Driver
Rijdend Narcosekapje
Road Runner
Roempoempertje
Roestbak
Roma
Rooie Sien
Rotsblokje

Rugie
Rugzak(e,-kie)
Scheurijzer
SchnËggerli
Schoen
Scrappy
Sjuttel
Skelter
Sleutelhanger
Smurfmobiel
Snabbeltje
Snoe§
Snoepje van de week
Snoetje
Snoopy
Snuifdoos
Soekie
Soes(e)
Speedy Gonzales
Speldeknop
Spliterwt
Sportschoentje
Spruitje
Stoffeltje
Stuiterballetje
Sufafti
Suki / Suki Suki
Susie
Suus(e)
Suuz
Suzak
Suzi(e)
sury
Taartschep

Teun
The Pocket Rocket
Tijger
Toetertje
Tooke
Toto(o)tje
Troddel
Tsjoekie Tsjoekie
Tuffre
Turbobeer
Turbomug
TWeetie
Twyty
Uch I
Uch II
Uckupuck
Uilgebouwde Muis
Ukkepuk
Ukkie
Mooitje
Weg-flow
Wegluis
Wegwerpauto
Witje
Wratje
Zakje Blauw
Zaklantaarn
Zandkorrel
Zeepkist
zipp,
Tnefuukt
Taekze,kt
Zwartkapje

Hoewel in een voig nummer beloofd, werdcn de veryootglaasjes toch wat te duur. Daamm nu
maar twee pa§na's met bijnotnen, in een wat gruter letteflWe. Het zijn er al heel veel (wanneer
je je prcepen voelt om n te telleq ga ie gon& wij be§nnen er niet meer aan!), maor wutneer
de jouwe er nog niet bij staot, geef het ons fun fuor. Er kon altijd nog meer bij, want wanneer
deze pa§na volloopt, gaan we gew(nn weer ovet op een kleiner leaertje!
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Suzoekers

Te koopvan ledcn:
(Bel Ingrid onder vemelding van codenummer voor nadere lnfo)
Appetrode Coupé van 02.03.1982, 1//3.m0 bn., APK tot 10.1993, op M.D.192 getucerd op
Í 10.000,-. Nieuwe druagarmery nemmen voor, koppeling bumpen, catmsseie geheel gercs-
taaeer4 veel &m's. trbrtom een (bijna) perfecte Coufr (bel laany voorveel meer details).
hiis op basis van tsatiewaarde nader overcen te l<omenflutolok diefstalb*eiliging en Philips
mdio-cassetterecorder 552 + fuidspreken. Prijs eveneens nader overeen te lcomen. Eruin fu
.Iaqer, Antwerpen, tel. 09 - 32 3 231 15 15 (of bel lannvl.
Zvarrlu Coupé van 1982 APK tot 08.1993. Met rcnnedtk en veloun bekleding. Getaxcerd op
Í 5.5N,-. Olivia de lonx Nddedcc* tel. 01804 - 2695& (code iiil
Role(nia oigineel) Coupé van juni IgU 91.0Mbt ., ÀPKtot 05.1993. Canosserie rcdclijlg
mnnedalc, distributiesnaar gebroken. Nieuwe remschijven, koppelins en wiellagen. Í ffi-
Frank de Bruin, Rotterdam, 010 - 4 622 4ó3. (code 3361

Ferrari- roile Coupé von 09.1980, 80.(n0 bfl, APK tot 03.191 vennellinpbak suh canos-
seie rcdclijlg roest op bekende ploatsen, zonnedak; satnen met een gele slopr met goede
vennellinsbak. Í 2.254-. Msftin Comelissen, Anna Paulowna, tel. 02232 - 26 (n. Gode 3571

Gr{ize Courtvan januai 1981, iln.gDbn.,APKtot02.l9g4,canosseiegoedmetwatkleine
plekjes, zonnedak en nieuwe beHeding. Í 2.250,-- Miranfu vaa der Ploeg Wassenao.r., tel.
01751 - 4 14 27. (code i67 Bl
Blauwe Coupé van maoft 1982, staat een jau stil, geen APK ruest op bekcnde plaatsen,
technisch *oed Í 1.5(N,-. Maianne v.d Ton Dronten, tel. 03210 - 1 V 86. (codc 36ól
Mlntgroene Coupé (was pel) vanfebruai 198L n.000bn.,APKtot 0i.lgg4.llatenlangen
fuels venangen. hijs nader overeen te kornen. Peter Onfurdelinden, Bredo, tel. 076 - ó00 249.
(code 3851

Roodbruine Coupé van juli 198/, 9&M0 larf APK tot juni 199/, nieuwe watenlangen,
canosserie op wat Heine pl*jes na bijna klaar. Í 2.2N,-. Anne Leijendel*cn, Den Haag tel.
070 - 3 25 72 89, b.*s. 070 - 3 94 27 89. (codc i81l
ldlfrs CouN van mei IgU 57.0N bn., APK tot ?, mnnefulg oi§nele lalg nieuwe tanlg
watenlanwn en -wmp. Í 4.Nfi,-. CorVos, Spiikenisse, tel. 01§0 - I 55 44.

Rechterdeur mnder glas, rcdeliike staat, Í 5A-. Iosé de Moov Den haag tel. A70 - 3 89 M 12

Moarblolq wielen, ruiten, la,mpe4 ncve4 portieren, voor- en aehte*lep, sfrtu*olom, beruine-
tanh fushboarL etc. Tepn elk aannemeliik bod. Iacob Pol, Enschede, tel. 08380 - I 0ó 09
Achtcrnli,J-lalotzlg m ped als nieuw. Í 1d),-. Informatie bii lannv, tel. 020 - ó I29 05.

GEYRAAGD.' 'Nieuwe'oehtenchermen en mooi, compleet hterieur. Fruncis von der Zweq
lisse, te|.02521- 21 M0
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Van niet-leden:

Porsche-mde Coupé van 1981, als nieuw, Í 3.m0,--. (code 320)
Zilvergrifze Coupé van L9ÍL\redelijk, oi$neel, I 2.70,--. (code 3aó)

Oraqje/appelrode Coupé van 19&), uitbundige roestvorming f 6{n,--. (code 337)
Roodbruine/Andlope Gotd Coupé, van 1979, geen AP§ Í ffi,--. (code 347)

Oraderode Coupé van 1979, geen APIt 4 jaar geleden gerestaureerd" f 2.0fl),-- (code 306)
Zilvergdfzc Coupé, Zjaar geleden gerestaureedo | 3.?50,--. (code 3a8)
l{ttte Coupé van 1982, met veel onderdeleq elk aannemelrjk bod. (code 349)

Gele Coupé van 1981, f L7m,--. (code 352)
Zllvcrgfiltt Coupé van 1980. Í 1L(n0,--. (code 353)
Btaunrc Coupé van 1981, taxatie- en vraagprijs Í 6.500,--. (code 35a)

Gele (niet origineel) Coupé met veel onderdelen. Í 2.5N,--. (code 359)
Ferrari-mde Coupé, Í 2.ffi,--. (code 3CI)
Knalrode (vanbinnen roodbruine) Coupé, zeter mooi uit, Í2.7fi,--. (code 3ó1)
Zwarla Coupé van 1981, Í 2.7íJJ.,--. (code 363)
Roodbnrlne Coupé van 1979 + Zilvergdjze sloper, Í 2.ffi,--. (code 36a)

Iilitte Coupé van 1981, Í 1.000,--. (code 3ó5)
Wttc Coupé vaa19í32,Í 3.000,--. (code 3ó7)
ZvafiE Coupé, rijdend" geen API! Í2.m0,--. Roodbrulne Coupé, zware opknaPPeÍ, .f
2.W,--, Í 2.m,--. Roodbruine Coupé, schade achter, Í 500,--. (code 368)
ZwatÍc Coupé van 1980, Í 3.500,--. (code 369)
R.oodbmlne Coupé van 1980, redelijk, J 1.000,--. (code 370)
Z;vaÍ18 Coupé, Í z.ffi ,--. (code 371)
Blauwe Coupé, f 3.500,--. (code 372)
Metallic donkerblauurc Coupé van 1980 Í 2.750,-- * Personal sportstuur J 125,-. (code
386)

ríraiffi\-#
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++ +NIETIW++ +NIETIW++ +NIEUW+++

Suzuki Coupé GX Shop

Zoals inmiddels bij velen van jullie bekend" heeft de Fanclub voor haar leden een steeds
groter wordend aantal leuke Club-artikelen beschikbaar.
Tot voor kort was het zo, dat deze artikelen alleen ddens Club-evenementen bij de
Club-stand te koop waren. Dat wordt (terecht overigens) als een nadeel beschouwd. Er
bereiken ons dan ook regelmatig verzoeken van leden, die graag één of meer artitelen per
post opgestuurd willen hebben.
Tot nu toe heeft Ingrid deze klus met kunst en vliegwerk tussen alle anderewerkzaamheden
door geklaar4 maar door een steeds groter wordend gebrek aan tijd (mede veroorzaakt
door sluitingvan nhaarn Postkantoor om de hoek) moetenbestelde artikelenvaaknogal lang
op verzending wachten.

Maar, ook hier hebben wij een oplossing voor gevonden! We hebben ons trouwe lid/dona-
teur MiesPruijsbereidgevondendeshopvoorde Clubtebeheren (nogmaals hartelijk&nk,
Mies!).
Vanaf 1 augustus 1993 kun je alle Club-artikelen schrifreliik bestellen bij:

StzuhiCottpé GXSlnp
plaMies Pruiis
Tonplw20"

lNJ BV AMSTERDAM

Waarom schriftelijk waag je je misschien aÍ? Wel, een enkele uitzondering daargelaten, zal
niemand van het ene moment op het andere verlegen zitten om Club-artikelen- Je weet ten
slotte wanneer je man/wouw of wiend/wiendin jarigis enhet zijn geen koppelingsplaten of
remschoeneq die je plotseling in de steek laten!
Dus, om Mies niet meer werk te bezorgen dan nodig en haar de (ons overbekende)
telefoontjes tijdens het avondeten te besparen, kun je met het formulier op de laatste pagina
je tlestelling aan haar opgeven. Mies zorgt er dan voor, dat je de bestelde artikelen, stevig
verpalÍ, tezamen met een acceptgiro voor de (verzend)kosten, zo snel mogelijk

Mocht er nu echt iets hééél bijzonders zijn" waarvoor je zé,éér snel een Club-artikel nodig
hebt, kunje Ingridbellenen OPAF§PRAAK(dus NIETop degok langsgaan!),eenen ander
bij haar ophalen en (contant) betalen.
De Fanclub hoop hiermee de service voor haar leden nog meer te verbeteren.
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Suzuki Coupé GX Shop
Pdisliis

Clubartikelen

T-shií met Clublogo in de maten M, L en )(L .............. ..................Í
Rookverdrijvertje in houder met Clublogo ................Í
Memoblok 1(}x1ft10 cmmet Clublogo ..Í

Hebbedingetjes

Suzuki baseball-pet
Suzuki haarband
Suzukiballpoint
Suzuki sleutelhanger ...............

Suzuki aansteker
Suzuki asbak

25,00
2rfl
7,fl

Í
Í
Í
Í
Í

10,00
5,00
1rffi
2rN
2rN

15,00.....Í

Accessoires

Suzuki spatlappen per set
Coupé linker buitenspiegel .......... .......,....Í
Coupé instructieboekje ............... ............Í

Uitsluitend op bestelling venaardigd

Zilveren Coupé reversspeld/broche .......... ..................Í
ZilverenCoupé dasspeld ........................Í
Tinnen model van Coupé, ongepolijst
Tinnen model van Coupé, gepolijst .............................Í

Alle prijzen zijn exclusleÍverzendkosteí (verpakting en porto)!

Bestelformulier aan ommezijde. Wil je je blad niet beschadigen, maak rlm een kopie!

12.50
32,fi
15,00

42,50
47,50

15,00
22,fr



Vcrzsdenua:

Naem

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer

Lido rÍnmer

Bestelt hierbij:
Aantol-

BESTELFORMULIER

Suzr.kiC-oupé GXSlnp
pla Mb Pruijs, Tongeloer 20', 1083 BY AMSTE&DAM

Omslrifiing Mail fispsnk P4istotaal

,.......................

,.......................

,...-..................

,.......................

,.......................

t
t
I
Í
,.............................

Toua$rtjs hatcldc airbhn (c,rcL vazmdkosen)

Datum

flxndlsfsning

Dit pfuelte niet inwllen!
Totaalprijs fuestslling

Verzendkosten

Totaal te ontvangen

Binnengekomen d.d.

Verzonden d.d.

§stnling ontvangen d.d"
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