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De Suzuki Coupé GX Fanclub is een vereniging, ingeschreven in het
verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 536.936

Bij de omslag: De Suzuki van Betty Cornelissen, Tilburg.
Genomen in herfstachtige omgeving.

Erratum: ln nummer 3 - 1997 van de RugZakRede is door onvoorziene
omstandigheden de verkeerde tekst bij de omslag geplaatst,
hiervoor mijn excuses. De tekst moest zijn:

De Coupé van Petra Blankwaard, Leiden.
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Colofon
Post adres: Suzuki Coupé GX Fanclub

p/a Hoekenkamp g

3951 BN MAARN

Girorekening: 75.700 (t.n.v. Suzuki Coupé GX Fanclub te Diemen)

Het Bestuur:
Voorzitter:

Stephan Kovacsek, Hoeken'kamp 9,3951 BN MAARN
Tel.: 0343-443 196 (op werkdagen, van í9.00 tot 21.00 uur)
E-mail: Whizzkid@tref.nl

Secretaris:
Janny Coens, Mercurius 14,'1115 VL DUIVENDRECHT
Tel. / fax : 020699 29 05 (telefoon op werkdagen, van 18.00 tot 20.00 uur)

Penningmeester:
Peter Dijkstra, Albert Plesmansingel | 1, 5224 TR'S-HERTOGENBOSCH
Tel.: 073€21 72 51 (op werkdagen, van 19.00 tot 21 .00 uur)

Ledenadministratie & 2" secretaris :

Beatix Schoon, Ampsen 4, 7006 JL DOETINCHEM
Tel. / fax : 0314 - 361 14í (op werkdagen, van 19.00 tot 21.00 uur)

Ondersteunende taken:
Onderdelen-infolijn:

nieuw: Reinier Feith, Tel.: 055-542 26 09 (dagelijks, van 18.00 tot 22.00 uur)
gebruikt: Joop Guezen, Tel.: 020-690 14 92 (werkdagen,van 18.00 tot 21.00 uur)

Archief, foto's en historie:
lngrid Stroosnijder, Lijsterbesoord 31 , 1112 EG DIEMEN
(aanvragen alleen schriftelijk.)

Clubwinkel (postordercervice):
Mies Pruijs, Tongelaer 20 ll, 1083 BVAMSTERDAM

Reisbureau en Agenda:
Patick Lipplaa, Copierstraat 19, 1433 NS KUDELSTAART
Tel./Fax : 0297 - 323 845 (op werkdagen, van í 1 .00 tot 16.00)

Aan-en Verkoopbemiddeling Goupées & Redactie Rugzak Rede:
Edwin de Koning, Griend 64, 1112LE DIEMEN
Tel: 020{99 93 93 (op werkdagen, van 18.00 tot 19.00 uur)
Faxen mogelijk na telefonisch contact.
E-mail: e.de.koningl @tip.nl

AdveÉentietarieven:
Yzpagina:
1 pagina :

kaft (tergrootte van "l pagina) :

Gebaseerd op zwart-wit advertenties en publi-
catie in vier opeenvolgende nummers van het
clubblad.

Í 200,-

Í 250,-

/ 300,-
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Techn ische ondersteuning
Bij technische problemen kun je contact opnemen met een Regionaal Technisch Steun-
punt. Sommigen geven je in principe alleen advies, anderen zijn bereid te helpen met
sleutelen (tegen een schappelijke vergoeding). Deze steunpunten zijn:

APK-Service / Sleutelhulp:

Friesland, Groningen en Noord-Holland (boven Noordzeekanaal):
Peter Aaijin Ursem..... ....072-5022203
Beltijd:werkdagen 18.00-22.00 uur, zaterdag vanaf 12.00 uur

Zeeland, Zuid-holland, Noord-Holland (onder Noordzeekanaal), West
Utrecht en Almere:
Joop Guezen in Diemen .020-6901492
Beltijd: werkdagen 18.00-21.00 uur

Gelderland, Polderc, Overijssel, Drente en Oost Utrecht:
Reinier Feith in Apeldoorn 055-5422609
Beltijd: dagelijks 1 8.00-22.00 uur;

Brabant, Limburg en België:
Richard van Cleef in Grave 0486-473080
Beltijd: werkdagen 't8.00-24.00 uur; b.g.g.: 06-53 35 40 56

Telefonisch Advies:

Peter Aaijin Ursem 072-5022203
Beltijd:werkdagen 18.00-22.00 uur, zaterdag vanaf 12.00 uur

Richard van Cleef in Grave......... 0486-473080
Beltijd: werkdagen 18.00-24.00 uur; b.g.g.: 06-53 35 40 56

Norman Conquet in Nieuwerkerk a/d |Jsse|......... 0180-317281
Beltijd: ma. Um 2a.,18.00-22.00 uur; bij afwezigheid r

Reinier Feith in Apeldoorn
Beltijd: dagelijks 1 8.00-22.00 uur;

Joop Guezen in Diemen 020-6901492
Beltijd: werkdagen 18.00-21 .00 uur

Max van der Helm in Leiden .....071-5149341
Beltijd: werkdagen 18.00-22.30 uur; weekends í 1.00-17.00 uur

Peter Hustermann in Doetinchem................ 06-52940907
Beltijd: werkdagen't 8.00-20.00 uur;

Stephan Kovacsek in Maarn..... 0343-443196
Beltijd: werkdagen 19.00-21.00 uur

Twan van der Pasch in Rosmalen 0T3.-5221182
_ -Beltijd: 

werkdagen 18.00-19.30 uur; bij afwezigheid antwoordapparaat
Rick Reparon in Purmerend .............. 0299-433307

Beltijd: dagelijks 1 8.00-20.00 uur; wisseldiensten
Rtbk STberdsma in HarderuUk . . .. 0341414561

Beltijd: werkdagen 19.00-21 .00 uur (rN oeceueeR srecHr BERETKBAAR, r.v.u venxurzuc)

t/Gffi-.:.
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Je lidmaatschapskaart is heel wat waard!

Volgens onze gegevens kun je momenteel bij de hieronder vermelde bedrijven
terecht om, op vertoon van je lidmaatschapskaart, korting krijgen op los te leveren
onderdelen (voor doe-het-zelf-werk). Mocht je wijzigingen en/of aanvullingen op
deze lijst hebben, laat het ons dan even weten! staat de dealer bijjou in de buurt
nog niet op de lijst, informeer dan of hij aan ons kortings-systeem wil meewerken!

Almere-stad: Otodoorn 8.V., Markerkant 1 0-14,
Alphen a/d rijn: Auto De Hoorn, Hoorn 65,
Amsterdam: Auto Amstelstad, Kuiperbergweg 31,

Apeldoorn: Pijnappel Automobielen, Kanaal Noord 200,
Arnhem: Citam Arnhem B.V., Verlperbuitensingel 15,
Assen: Autobedrijf H. Tappel, Dr. A.F. Philipsweg 6,

Bant: Autobedrijf Han Schilder 8.V., Banterkade 1,
Bergen op Zoom: Autobedrijf Centrum, de Heelulaan 81,
Bloemendaal: Automobielbedrijf Kunst, Kleverlaan 11-1A,

Boxmeer: Otoskoop 8.V., Beugenseweg 53A,
Bussum: Autoplan B.V., Huizerweg 14,
Breda: Autobedrijf Spínveld B.V., Spinveld 74,

Bruchterveld: Garage Spibo, Broekdijk 63-65,
Den Bosch: Nieuwkoop Autos B.V., Hervensebaan 13,
Den Haag: NIMAG Den Haag, Junostraat 16,

Doetinchem: Oto Hendriks BV, Ampèrestraat í1,
Eibergen: lliohan 8.V., J.W. Hagemanstraat2l,
Eindhoven: Lanoto B.V., Pietersbergweg 31,

Emmen: Van Boven 8.V., Phileas Foggstraat 10,
E rmelo : Autobed rijÍ Versteeg, Veldzichtweg I 3,

Geldrop: Garage Joop van Wijnen 8.V., Bogardeind í38,

Groningen: Automobielbedr. Flemming B.V., Osloweg 141, tel. 050-5426200
Harlingen: Dijkstra Autos B.V., Grensweg 2, tel. 0517414069
Heerhugowaard: Autobedrijf Jonker B.V., Nijverheidsstraat 4, tel. 072-5743785

Hengelo (Ov): Autobedr. Gebr Lenderink BV, Diamantstraat 38, tel 074-2431135

tel. 036-5333335
te|.0172-431063
tel. 020-6969600

tel. 055-3664400
tel.0264435936
tel.0592-313181

tel.0527-261552
te|.0154-257057
tel. 023-5264165

tel.0485-571244
tel.035-6917957
tel.076-5225705

te|.0523-2315í3
tel.073-6413897
tel.070-3491871

tel. 0314-323841
te|.0545-473111
tel.040-2413595

tel.0591-618128
te|.0341-56í000
tel.040-2854242
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Hilversum: Autoplan B.V., Melkpad 2C, tel035-6242765
Hoogeveen: Autobedrijf Harry Hindriks, Dr. A. Philipsstraat 19, tel0528-271958

Kapelle: Garage Sjaak Sonke, Biezelingsestraat 50,
Leeuwarden: Auto Cammingha, Plutoweg 5,

Leiden: MultiAuto 8.V., Hoge Rijndijk 4,

Ommen:GarageSchuurhuis, BouwmeesterstraatlS-17, te|.0529-454600
Ridderkerk: Vari Ridderkerk, Noordenweg 77, tel. 0180430368
Roosendaal: F. Koens, de Meeten 20A, Tel. 0165-537687 I 538í31

Schiedam: Vari Schiedam, de Nijverheidstraat 14,

Sittard : H. L. M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 2124,
Sluiskil: Suzuki Terneuzen B.V., Pierssenpolderstraat 25,

Spijkenisse: Auto Dekker B.V., Theemsweg 1, tel. 0181-616377 I 616946
St.Joost: Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat2S, tel. 0475-481917 1482754
Tiel: Autobedrijf Ajo, Lutterveldweg 2, te|.0344-619153

tel. 01 13-343631
tel.058-2880419
tel.071-5125259

tel.010-4624922
tel.046-4521215
tel.0115-472710

tel.0í3-5355655
tel.0413-250444
tel. 0297-562055

tel. 030-288101 1

tel.030-2661514
tel.030-2710466

te|.0318-528178
tel.010-4356639
tel. 0384655233

Tilburg: Autobedr. Gijsbers Tilburg BV, Bosscheweg 296,
Uden: Autobedrijf Ad Verstegen, Loopkantstraat 12,

Uithoorn: Autobedrijf Amstelstein, Wiegerbruinlaan 73,

Utrecht: Autobedrijf Zato, Jutfaseweg 178,
Utrecht: Autobedrijf Zato, Hudsondreef 29,
Utrecht: Auto Parts Utrecht, Biltstraat 22,

Veenendaal: Autobedrijf H. Kroon, Wageningselaan 34,

Vlaard in gen : Vari Vlaard ingen, Taanderijstraat 5,

Zwolle: Autoservice Van Bruchem 8.V., Curieweg 2,
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Van de vootzitter

Hallo Coupéërs en aanverwante lieden,

Je hebt nu alweer het laatste nummer
van dit jaar in je handen en zoals te

doen gebruikelijk aan het einde van elk jaar moet er worden
"geteruggeblikt" en "gevooruitgekeken".

Als ik terug kijk op het afgelopen jaar dan hebben we het qua bestuur en
organisatie niet echt makkelijk gehad met als gevolg dat er van onze
goede voornemens voor 1997 niet veelterecht is gekomen.
De aan te voeren excuses:
@ Patrick kreeg eerst een hernia en daarna vijf maanden eerder dan

gepland z'n nieuwe huis.

9 Beatrix kreeg gelukkig géén hernia maar óók een andere woning
o Peter "penning" kreeg een nieuwe baan en moest eveneens ver-

huiskaarten versturen.
@ En ikzelf ben een aantal maanden ziek geweest en heb een boot

gekocht die extra aandacht vroeg. Nieuwe speeltjes zijn het leukst
nietwaar?

Met andere woorden, alles kwam zo'n beetje op Janny neer en dan kun je
ondanks alle goede wil geen potten breken.
Laten we hopen dat het komend jaar wat soepeler verloopt.

wat zeker soepeler moet gaan verlopen is het kontakt tussen het bestuur
en de leden.
ln oktober had ik een verhelderend gesprek gehad met twee oudgedien-
den binnen onze club en tijdens dit gesprek bleek dat we een aantal
dingen beter kunnen doen dan tot nu toe het geval is geweest.
Als er de komende maanden geen dooien vallen dan zul je dit gaan
merken aan o.a. de Rugzakrede, de evenementen en de individuele
informatie verstrekking.

lnformatie is ook de basis van ons kentekenbestand en dat is het
afgelopen jaar een beetje achterop geraakt.
lk wil iedereen, óók de leden die hun formulier al eens eerder hebben

--.-\\ \ i
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ingestuurd, dan ook DRINGEND VERZOEKEN om het informatieformulier
dat je verderop in dit blad aantreft z.s.m. ingevuld te retourneren aan:

lngrid Stroosnijder, Lijsterbesoord 31, 1112 ÉG Diemen.

Dan kunnen we weer recente en correcte informatie verstrekken aan die
leden die iets willen weten over een aan te schaffen coupé of die de
historie van hun eigen rugzakje willen achterhalen.
Tegelijkertijd krijgen wij weer zicht op het aantal levende coupéën.
DOEN!!!

Omdat het contact met onze engelse collegae al jaren enigszins chao-
tisch verloopt hebben wij sinds kort een verbindingsman, in de persoon
van Rob Groot, bereid gevonden om namens ons allen in gesprek te
blijven met het overzeesche.
Nu zul je misschien denken "nou, en?" maar gezien de aanstaande
problemen met een aantal belangrijke onderdelen wegens niet meer te
kr'rjgen en een stuk of wat hebbedingetjes die zullie nog wel hebben en wij
niet of omgekeerd, is het naar onze mening een fijn plan om te bezien of
wij wellicht tezamen (want eendracht maakt macht) onderdelen kunnen
laten maken danwel nog voorradige onderdelen "op de achterbank"
kunnen leggen.
Wordt vervolgd!

Ons Reisbureau zal voorlopig worden bemand door Janny, Hans en
ondergetekende omdat Patrick niet meer voldoende tijd kan vrijmaken om
e.e.a. naar behoren te verrichten.
De praktijk zal zijn dat wij, voor de organisatie van ritten en wat zulks
meer zij, een beroep gaan doen op leden die in de betreffende regio de
weg weten.
Dus, als binnenkort de telefoon gaat en een van ons meldt zich met de
tekst "zeg, jij komt nog wel eens ergens", dan weet je hoe laat het is.
Uiteraard mogen deze uitverkorenen wel rekenen op alle morele en
deskundige steun die wij kunnen bieden.
Als wij deze kar (lees coupé) samen trekken, blijft het mogelijk om elkaar

rG-ffi\-Wt
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regelmatig bumper aan bumper te ontmoeten.

Noteer vast onze agenda in jouw agenda want we hebben weer een stuk
of wat "leuke dingen voor de mensen" onder het voorklepje liggen en het
is dat de huidige vergunningen voor geluidshinder niet makkelijk te krijgen
zijn anders zou ik van de (coupé)daken schreeuwen: KOMT ALLEN!!!

Rest mij niets dan iedereen een paar schitterende feestdagen te wensen
en een stralend 1998.

Stephan.

Phileas Foggstraat 10
tel. 0591 - 618128
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Van het secretariaat

Beste Coupé-ers en meelezers,

Hoe gek het ook klinkt: deze keer heb ik
deze keer echt niets spannends om over
te schrijven. Natuurlijk zijn er wel een

aantal nieuwtjes, maar die kom je eigenlijk vanzelf wel tegen wanneer je
deze Rugzak Rede leest.

Toch zal ik er maar wel even aandacht aan besteden, want er zijn (en
komen) weer wat wijzigingen in het colofon.
Ten eerste ziet Beatrix, die zo trouw al nieuwe leden van alle informatie
voorziet, zich genoodzaakt binnenkort haar functie neer te leggen. Vanaf
deze bladz'rjde wil ik haar -mede namens de rest van de bende- bedanken
voor al het werk dat zij voor de Fanclub heeft gedaan. Verder z'tjn we
natuurlijk naarstig op zoek naar een vervanger/-ster, die deze taak van
haar wil overnemen.
Ook zal Patrick zijn werkzaamheden als Reisbureau moeten afstoten.
Ook daarvoor zoeken we een enthousiaste vervanger/-ster. Ook hem
willen wij langs deze weg bedanken voor zijn inzet gedurende de
afgelopen jaren.
Verder zal -zoals t'rjdens de laatste ledenvergadering al gemeld- het
penningmeesterschap overgaan van Peter Dijkstra naar Petra
Blankwaard.
Ten slotte is het aantal serviceverleners voor de APK-keuring uitgebreid
met Peter Aaij uit Ursem. De nieuwe verdeling van Neder(club)land vind
je onder de kop "Regionale Technische Ondersteuning" voorin het blad.

Verder wil ik iedereen er nogmaals op wijzen, dat voor onze Coupé Koni
schokbrekers te koop zijn. Deze worden tegen zeer schappelijke prijzen
(goedkoper dan de originele!) geleverd door Autoparts in Utrecht (zie de
advertentie elders in dit blad). Zoals eigenlijk bekend zou moeten zyn, ztln
goede schokbrekers heel belangrijk voor de wegligging van je auto en

kunnen ze overmatige of ongelijke bandenslijtage voorkomen.
Ten slotte wil ik jullie hierbij uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op zondag 15 februari
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1998 van 11.30 tot 12.30 uur in Motel De Witte Bergen, Ri.lksweg 2 (41,
Amsterdam-Amersfoort v.v., afslag A27, dan direct rechtsaf) te Eemnes.

Agenda

1. Opening en verslag door de voozitter
2. lngekomen/uitgaande stukken door de secretaris
3. Korte toelichting op financieel verslag door de penningmeester
4. Planning en verslag evenementen 1998 door het Reisbureau
5. Verslag kascommissie, décharge. 1997 en goedkeuring begroting

1 998
6. Bestuurs-/organisatiewisselingen
7. Wat verder ter tafel komt
8. Rondvraag
9. Sluiting

Voor de goede orde:

* Natuurlijk zijn partners die geen gezinslid/donateur zijn ook van harte
welkom. Partners hebben weliswaar geen stemrecht tijdens de ALV,
maar wel beperkt spreekrecht (zii zrln ten slotte door jullie -al dan niet
tegen hun zin- min of meer bij de Fanclub betrokken geraakt).

* Voor een exacte routebeschrijving van je woonplaats naar Motel De
Witte Bergen kun je tijdens de beluren contact met mij opnemen.

* Vanaf 't1.00 uur kun je je melden bij de receptie van De Witte
Bergen, alwaar je onze vergadezaal wordt gewezen.

* De notulen van de vorige ALV vind je in Rugzak Rede nummer 1 van
1997; het financieel verslag over 1997 zal aan het begin van de ALV
worden uitgereikt.
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Dus: wil je actief meedenken en meepraten over het beleid van je
eigen Fanclub, noteer dan 15 februari 1998 in je agenda en kom naar
Motel De Witte Bergen.

PS: Vergeet niet naar de agenda elders in dit blad te kijken. Je vindt
daar alle data van de geplande Clubevenementen in 1998. Mocht je
zelt zin hebben om een rit (al dan niet bij jou in de buurt) uit te
zetten, neem dan even contact met mij op.
Ook wanneer je wat leuks te melden hebt voor de agenda kun je bij
mij terecht.

Rest mij nog iedereen Prettige Kerstdagen en een uiterst voorspoedig en
Coupévol 1998 te wensen. Liefs en groetjes van Janny

@ezocht:
Een persoon die de activiteiten van

HeI R,eisbuÍesu
op zich wil nernen

!J

l
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Van de ledenadministratie

Hallo beste "Suz" leden.

lk ben ongeveer twee jaar geleden met veel enthousiasme begonnen aan
de ledenadministratie. Maar ik moet er helaas, door omstandigheden,
mee stoppen.
Ook trek ik mij terug uit het bestuur. lk wil van deze mogelijkheid gebruik
maken om eenieder te bedanken voor de samenwerking.

Groetjes Beatrix Schoon, ledenadministratie & 2e secretaris"

P.S. lk blijf de administratie doen tot er een geschikte vervanging
gevonden is. Dan pas verandert het post-adres. Nader bericht volgt.

@ezochl:
Een persoon die

De Ledensdministreitie
raril overnerrlen

1@ffi\
R Jr:
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Agenda

Hier vinden jullie dan de data van de evene-
menten die georganiseerd worden door, of
in ieder geval in samenwerking met, de
Club.

ln de RzR's van het volgende jaar volgt een
verdere uitwerking van de genoemde evenementen. Maar daarom is het
nu de tijd om de volgende data in je agenda van 1998 alvast te
reserveren!

Schrijf in je agenda:

Algemene Leden Vergadering
Motel "de Witte Bergen"

Vooriaarsrit
"elf-steden-tocht"

Sleuteldag

Clubweekend

Nazomerrit

Eindejaarsrit

15 februari 1998

zondag 17 mei 1998

7 enlof 14 juni 1998

5 en 6 september 1998

11 oktober 1998

22 november 1998
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Van de redactie

Hier dan weer een berichtje van de
redactie. Tijdens het weekend Ardennen
van dit jaar is me door sommige leden
gevraagd of er een lijst kan komen met

vervangingsonderdelen van de coupé. Als reaktie daarop lever ik hierbij
mijn lijst van onderdelen. Kijk, bij het toepasssen van deze lijst, uit voor
eventuele onjuistheden.

Contactpunten:
Rotor:
Bougiekabels:
Oliefilter:
Luchtfilter:
Distributieriem:
V-snaar:
Remschoenen:
Waterpomp:
Wiellagers:

boven:
onder:

Bremi 1471V
Bremi 9474
860

Verdeelkap: Bremi 8477
Bougies: NGK bpr 5 es
Bobinekabel: Y40

Fram PH 2954 I Crossland 2066
Crossland 9206
Gates 5019 / QH QTB-116
Gates 6211 MC
Hitec H6678 (schoen moet 30mm breed zijn)
QH QCP-2991
achter: SKF 6205 - zRS (2 per kant)
voor (per kant): SKF 6204 - 2RS

SKF 6205 - 2RS

Aanvullingen zijn welkom.

Foto's op pagina 18:
boven: Clubweekend Ardennen 1997.
onder: NazomerfestivalLelystadl99T.

Foto's op pagina 23:
Eindejaarsrit 1997 te Bokhoven.
Clubweeken Ardennen 1997 .

Fijne feestdagen en een goed uiteinde toegewenst, de redactie.

De Rugzak Rede



Als u
automaterialen

zoektrrr
accessoire§ - accu's aeculaders

:n - aulora
- dcppendr

ischappen
oeistcÍ - kc
tikel'=n -

ff Hi:ï
ichc fflrnpt

lï:;, Ux:
L t;\
lKi

nne§ - anti-vries
autolampen aurtom - benzín*pompen

eiynamo's - Íiltersbougies - drukg
f riktieplaten - gere
kentekenplaten - koe

re riaals - kabels
:unïen - iuchfÍtiters
: rho u ds m rei r.*e 1e n

n - r*msci:*gn*n
nngsl**tcl.t rr:ï*r*

motorolie - p<:§§
HoltslValn'Ta - reFlrl
remschl - r.:rr

r:,il
I lt I t lacJ ;chrwe di*;:i*rs

sNi-i s 7éi's t*ls-*rtryii;l*r*rt
stcel str-r irekl'r;rk*n

:,:'ffi&J ic -ke le r

ffil
Ffr§§

BREZAN lnfolijn 06-0221928 (gratis)



Auto-elektronica
door: Richard van Cleef

Een tijd geleden vroeg Stephan mij, een stukje over elektronische storin-
gen te schrijven. ln eerste instantie dacht ik: dit komt bij de coupé niet
voor. Maar het laatste jaar ben ik bij leden nogal wat storingen tegen
gekomen. Dit varieerde van het verkeerd aansluiten van de bedrading tot
slechte aansluitverbindingen.

Om de meeste storingen te voorkomen moet je de aansluitingen regel-
matig (1 x per jaar) reinigen. Dit kan iedereenzelf doen. Het is slechts het
losmaken van de stekkerverbindingen, en inspuiten met contactreiniger.
En als de stekker in elkaar gestoken is even de stekker inspuiten met
ML-spray (ïectyl) om het vochtvrij te houden.

Met deze spuitbussen kun je ongeveer 4x doen, dus een dure aangele-
genheid is het niet. Het klinkt simpel maar dit zijn wel de meest
voorkomende storingen die ik heb gezien.
Aanslag in stekkers kan er voor zorgen dat de stroom niet loopt, en een
andere weg zoekt via andere lampen (bv. massasluiting). Of dat de
stroom een snellere weg vindt via massa (kortsluiting). Dit kan ernstigere
gevolgen hebben.

Veel mensen denken ook de een vuile accu geen kwaad kan. Dit is fout,
een vuile accu kan er voor zorgen dat er tussen de min- en pluspool een
stroom gaat lopen over het vuil, waardoor de accu leeg raakt.
Ze denken dan dat de acu kapot is, dus vervangen.

Dit is zonde van het geld, dus neem maar van mij aan, een klein beetje
onderhoud kun je zelf ook. En als je er echt niet meer uit komt dan kun je
altijd mij even bellen (zie Technische Ondersteuning).

Richard van Cleef

6Í#-ffi\-]17-"'--'17De Rugzak Rede
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Reaktie van een techneut
door: Richard van Cleef

Dit is een verwoording van mijn gedachten die ik kreeg na het lezen van
RugzakRede nummer 3 - 1997.

Allereerst even voor Chantal van der Sanden.
lk vind het sneu wat er gebeurd is, maar als je in het vervolg nog eens een
GX wilt kopen, bel dan eens een keer één van de Techneuten. lk rijd
namelijk regelmatig voor mensen het land af om Suzuki's te bekijken en ze
met raad of reparatie bij te staan.
Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er dan niets fout kan gaan, maar het is wel
een goedkope second opinion. En wij doen dit met veel plezier voor alle
leden.

Dan nu de Engelandgangers.
Bij het lezen van dit verhaal had ik zo mijn bedenkingen.
Allereerst de rode:
Het eerste wat bij mij opkwam na het lezen was; achterstallig onderhoud.
Dit zijn typisch mensen die een jaar lang met een auto rijden zonder enig
onderhoud, en dan net voor de APK even snel de auto in orde maken.
Het probleem met de condensator heb ik nog niet meegemaakt.
Dit komt door het feit dat ik deze elk jaar vervang, tezamen met de
contactpunten. Wat niet eens zo duur is. Dit kun je vele jaren doen als je de
prijs van een elektronische ontsteking bekijkt.
Als je in het vervolg een maand eerder naar de APK rijdt (en dit kan 2
maanden van te voren) hoeft dit niet op de laatste dag en scheelt zo een
hoop stress. Als er goed onderhoud wordt gepleegd dan hoeven de
reserve-onderdelen ook niet mee.

De witte:
Evenals de rode denk ik weer achterstallig onderhoud.
Eén keer per jaar goed de remmen controleren en nieuwe remvloeistof er
doorheen pompen, einde van de grootste problemen. Maar ook deze was
toch na verder lezen in betere staat dan de blauwe.
Bij deze de remcilinder lek en nergens meer te krijgen.
Als ze een telefoontje naar de club hadden gepleegd, hadden ze de

(Vervolg op pagina 22)
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(Vervolgvan pagina l9)
onderdelen uit voorraad kunnen verkrfigen (steunpunten). Dan hadden ze
ze misschien dezelfde dag nog gehad en anders de dag erop.
Daarbij, als mijn coupé slecht remt kijk ik zowel naar de voor- als naar de
achterremmen. Dit bespaart een hoop gezoek en ergernis.

Over de vraag wie er volgend jaar naar Engeland wil om de contacten te
onderhouden, dat zou ik best wel willen.
Alleen weet ik zeker dat ik voor de reis niet zo veel problemen heb met
mijn Suzuki. Want als het moet stap ik vanavond nog in mijn GX en ik
weet zeker dat ik zonder problemen weer in Nederland terug kom met
mijn GX.
Tevens wil ik tegen alle andere leden zeggen,

Wacht niet tot de APK met het repareren van je Coupé.

lk kom dit zo vaak tegen als monteur en dan moeten er dingen vervangen
worden die niet nodig waren geweest.
Dus twijfel niet langer en laat die auto 2 maanden van te voren contro-
leren door één van de technische steunpunten. Dit is niet voor ons maar
voor het behoud van de Coupé.
Dus als u een afspraak wilt maken voor onderhoud of hulp tijdens het
sleutelen, twijfel dan niet en bel ons op, dit is geheel vrijblijvend.

Technische ondersteuning
Grave.

De Rugzak Rede
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Hi! l'm back
door: Astrid Wiersrna

Tsja, sommigen kennen mij wel: ik sierde de cover van "De Rugzak" in juni
1994....
Mijn huidige vrouwtje werd toen al helemaal verliefd op mij, maar het
prijskaartje dat toen aan mij zou hangen, werd haar een ietsie te gortig.
Bovendien reed zij al haar eigenste-eigen "Keutel" ("Weg-flow" in de
Burgerlijke Stand, maar die naam werkte niet...) en wat moet je er met
twee....
Nou ja, ik ben uiteindelijk toch verkocht toen en het afgelopen half jaar
heb ik lekker bij kunnen komen... "Teruggetrokken" heet dat.
Gelukkig heeft mijn huidige vrouw$e nogal wat kennissen, die op de
hoogte zijn van haar "Coupé-verslaving"....
"Weet je dat er een CABRIO te koop staat?", werd haar gevraagd.
Antwoord: "Een rode of een gele?" (Sorry "geeltje" maar je bent ècht niet
de enige!)
lK ben dus rood...
Aangezien m[n prUskaartje ditmaal in de richting kwam van het budget
van mijn huidige vrouwtl'es vriend, gaf hij mij aan haar cadeau!
En nu BLITST mijn vrouwtje, voltrots, door Noord-Holland!
STOM, dat ze mij niet een paar maanden eerder ontdekte, want nu moet
ze regelmatig een das om.... Dat had éérder niet gehoeven, want wat
hadden we een heerlijk zomer!!
Mijn brede MAGNESIUMVELGEN heeft ze er onderuit gehaald. Ze vond
de gewone, die ze nog had liggen, veel "echted'....
Die brede velgen zijn dus te koop; tegen elk aannemelijk bod.
Je kunt míjn vrouwtje daar dus over bellen. tel. 072-5400817.

Maar ik wou alleen maar even zeggen: lK ben er weer! We komen elkaar
vast en zeker een keer tegen! (Ha! En Keutel kreeg, waarschijnlijk uit pure
jalouzie (omdat hij vrouwtjes aandacht nu delen moet met mtj?), startpro-
blgpen! Maar daar kijkt ze deze week wel even naar....

Groetjes, namens mijn vrouwtje Astrid Wiersma uit Stompetoren, AirMje

De Rugzak Rede



Eindejaarsrit 1997
door: Patrick Kappen

Zondag 2 november 1997
Mistig, vroeg (voor de zondag) en heel erg koud.
Om 11.00 uur verzamelen in "Het Veerhuis". Toen wij daar aankwamen
waren er al een paar suzukicoureurs aanwezig. Pas nadat alle rugzakjes
gepakt waren, konden we één voor één op weg. Wij vertrokken met negen
autootjes voor ons en vijf achter ons. Met onze routebeschrijving op
schoot en onze ogen op de weg, reden we door het mooie Maasland.

De eerste 10 km voelden wij ons eenzaam en alleen, maar al gauw
kwamen wij onze "vriendjes" tegen. Na een poosje in een kudde te hebben
gereden, dachten wij; wij gaan wat anders doen, wij gaan lekker verkeerd
rijden en omdat wij dat zo leuk vonden, deden wij het de tweede keer
grondiger.
Waar wij allemaal geweest zijn, moet je ons maar niet vragen. Wonder
boven wonder lukte het ons om na 20 minuten weer op de route te komen.
Na een (stiekeme) race met nog een andere suzcoureur, die overigens
door rood reed, kwamen we al gauw bij het eindpunt.
Na de heerlijke soep en broodjes, werd de uitslag bekend gemaakt.
Niet te geloven !l!!
Ondanks alle kleurloze (witte) hekjes en huizen die te vroeg gebouwd zijn
bleek dat wij die fel begeerde bokaal hadden gewonnen.
Als jij in het bezit wilt komen van deze bokaal, dan zien wijje volgend jaar
bij de start.

Graag willen wij iedereen, die aanwezig was bedanken voor de leuke dag
die wij hebben gehad. Natuurlijk bedanken wij ook Hans voor het uitlenen
van zijn Suzuki.

Bedankt

Tot volgend jaar!

Patrick en Jacqueline.

4_-ffi\=M.-zs
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Autopassie
door: Mathieu Kogels

PERSBERICHT

Autopassie, een initiatief van Jos Baltus Mediaprodukties te Castricum, is
Nederlands eerste (en enige) automagazine op video, dat één keer per
kwartaal zal verschijnen.
ln december ligt de eerste uitgave in de winkels.
De verkoopprijs zal Í 24,95 bedragen.

Autopassie biedt alles voor de sportieve automobilist:
* Tuning & Design
* Car Hi-Fi & Electronics
* Snelle GTi's
* Bijzondere old-timers
* Nieuwe modellen
* Technische lnformatie
* Rijvaardigheidstips
* Aankooptips
en nog veel meer!

Het eerste programma zal ca.60 minuten duren. Ongeveer een kwart van
de totale speelduur zal gesponsord zijn. De sponsors zijn bedrijven die in
de "sportieve" autobranche werkzaam zijn cq. produkten leveren.

Naast het videomagazine is er een eigen lnternet-site:
HTTP ://www. a utopass ie. n I

Op deze site is van alles te vinden over het videomagazine, maar ook
autoclubs krijgen hier uitgebreid aandacht. Zo krijgt elke club gratis een
eigen homepage. De internet-site zal de komende tijd verder uitgebreid
worden. Meer informatie:

Autopassie
Castricummerwerf 40
Postbus 363, 1900AJ CASTRICUM
tel: 0251-657441 I fax: 671209 E-mail: info@autopassie.nl



AuIopsEEiE hieft alles
uoor de E[ortiÈuE

aulomtrhilist
Tuning & Design

Car IIi-I-i & electronics

Snelle GTi's

Rijzondere old-timers

Nieuwe modellen

Technigche informatie

Rijvaardigheidstips VanaÍ
À ankoolrtilrs december

etr llog veel meer! verkriigbaar

voor:
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ie hebt von die types die nooit wot rnonkeren. Die

zonder problemen oud worden.

De Suzuki Swift is door een prochtig voorbeeld von.

Om te beginnen zit'm dot in z'n ijzersterke gestel.

Bovendien is de motor een bron von zuinigheid,

krocht en souplesse. U moet don ook niet vreemd

opkijken ols het klokje von uw Swift voor de tweede
keer rond goot. En ols ook de leeftijdsgrens von

10 joor wordt overschreden. Terwijl hij vrijwel nooit

:ïïïiï-;r.

&:::;;

in de goroge stoot. Of het moet die von uzelÍ zijn.

Juist omdot de Swift nouwelijk lost von ouder-

domsverschijnselen heeft, blijven de kosten per kilo-

meter ook op hoge leeftijd loogl En komt hij ook joor

in joor uit moeiteloos door de verplichte keuring.

Dus mocht u op een goede dog besluiten om

uw oude Swift te vervongen door een nieuwe, don

weet u één ding obsoluut zeker: u kunt hem met een

gerust hort oon uw dochter geven.

FEELFNEE,FEEL § SUZUXI

*Bron Consumentengids oktober 1995. Er is ol een Swift vonoÍ f 18.995,-. Prijs incl. BÍW, excl. ofleveringskosten. De nieuwe Swift is stondoord uitgerust
- - -ï.i 

à-U.s Gnof I.0 GLS). Vroog noor de gunstige leose-, finonci;rings- en verzekeringsioorwoorden von Suzuki Finonciol Services'



lnformatieformulier
invullen in BLOKLETTERS en z.s.m. sturen naar lnqrid

Lidnummer Coupé GX Fanclub

Achternaam eigenaar

Roepnaam of voorletters (naar voorkeur)

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoon

Geboortedatum

Kenteken auto

Meldcode (laatste 4 cijfers chassisnummer)

Kleur*

Is dit de originele kleur?

Zo niet, wat was de originele kleur?*

Datum afgifte kenteken deel I (bouwjaar) **

Sinds wanneer is de auto in je bezit? **

(zie voor datum kenteken deel 2. )
Kilometerstand **

* B,j de kleur "ROOD" s.v.p. de kleurcode vermelden, 06\il, 09T of 13G (zie plaatje
onder voorklep)

** Deze velden, voor onze statistieken, graag volledig invullen. Bij een datum dus

dag, maand en jaar!

B ijzonderheden (s. v.p. aankruisen)

n Zonnedak

I Vinyl dak

n Tunnel-console

n Sportstuur merk en type

I Sportvelgen (géén doppen) merk en type
n Mistlampen merk en type
I Overige, namelijk
r Bijnaam

4G*ffir-&*.-zsDe Rugzak Rede



Hoe ben je in contact gekomen met de club?

Achternaam gezinslid

Roepnaam of voorletters (naar voorkeur)

Geboortedatum

Indien ook in het bezit van een Coupé:

Kenteken auto

Meldcode (laatste 4 cijfers chassisnummer)

Kleur*

Is dit de originele kleur?

Zo niet, wat was de originele kleur?*

Datum afgifte kenteken deel I (bouwjaar) **

Sinds wanneer is de auto in je bezit? **

(zie voor datum kenteken deel 2. )

Kilometerstand **

Bijzonderheden (s.v.p. aankruisen)

tr Zonnedak

tr Vinyl dak

n Tunnel-console

tr Sportstuur merk en type

! Sportvelgen (géén doppen) merk en type

n Mistlampen merk en t)?e
D Overige, namelijk
r Bijnaam

De Rugzak Rede



Suzuki anders - "De C2"

De onderstaande brief kwam tezamen met het op de volgende pagina
afgedrukte artikel bij de redaktie, weliswaar met enige omzwervingen,
binnen.

Beste Janny,

Hierbij de beloofde fotokopie van het nieuwe snoepje van de week van
Suzuki.

Laten we hopen, dat dit karretje ooit in produktie komt en niet al te duur
zal uitvallen. Voor de oorspronkelijke coupéprijs zal wel nooit meer een
nieuwe Suzuki of andere auto te koop zijn.

Tegen de tijd dat we hiervoor weer een fanclub op moeten richten zullen
we allemaal wel weer een flink stuk ouder geworden zijn en zullen alle
oude coupeetjes wel uitgestorven zijn op 1 na in het museum van Suzuki.

lk hoop dat je voldoende copy hebt voor je nieuwe blad en wil je nog
bedanken voor de zoals gebruikelijk voortreffelijke organisatie van onze
eindejaarsrit. Het was jammer dat de zon verstek liet gaan, maar de
omgeving was schitterend en het rijden vooral ook omdat het droog bleef
bijzonder plezierig. Die smalle dijkjes rijden met zo'n klein autootje toch
gemakkelijker dan met een grote slee.

Tot ziens bij een volgende gelegenheid.
Hartelijke groeten, Aad Kortrijk.

De Rugzak Rede



O Suzuki C2: studiemodel geeft toekomstbeeld,

C2 exponent van

toekomst Suzuki
U vraagt zich af hoc ccn Suz.uki

cr in dc toekomst uitzict? Dc C2
licht ecn tipie van die sluier oP'
Het is een tweezits-roadster met

dnder dc motorkap een tech-
nisch hoogstandie.

In FrankÍurt werd dc C2 gctoond,
ook op de fokyo Motor Show is het
een blikvanger. De C2 is een rypisch
voorbeeld vàn hoc conceptmodellen
en prototypes gebruikt worden om
de mening- van bezoekers te peilen

tiidcns internrttionaIc lttttlhctlrzcn,
aíu,,rcn. dc autrt's ccht in productic
te nemcn. I)c auto lijkt rtp de Suz.uki

Cappuccino maar technisch is de C2
helèmaal anders. C)ndcr de motor-
kao huist ccn 1.6 liter achtcilindcr
rnóto., ..n van de kleinste V8
krachtbronnen ter wereld. Het
nrotorvcrmogen bedraagt l 84kIí i
2-í0 pk. De tiekkracht hedraagt 284
Nm.'Met de C2 wilst Suzuki de weg

naar de toekomst, De factor 'fun'
zal in de komende iaren een belang-
riike rol spelen.

De Rugzak Rede
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Wij verzorgen ook uw onderhoud,

reparaties, schade afhandeling en

striping.

Uiteraard kan ans magazijn u
vele onderdelen leveren met

club-korting.

Openingstijden mag aziin :

ma t/m do 08.30 uur - 17,30 uur
vrijdag 083A uur - 17.00 uur
zaterdag 09.A0 uur - 12.A0 uur

Autobedrijven Z.A.TO.

Jutfaseweg 178

3622 HP Utrecht
030-2881011

Hudsondreef 29
3565 AV Utrecht

030-2661514
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SUZOEKERS
Te koop van leden

URBAN GREY Coupé van 1980, 68.000 km op de teller, met APK, Carrosserie: zeer
goed. Gerestaureerd in januari 1997. Vraagprijs: N.O.T.K. lne Scheerder, Arnhem,
tel. 026-351 3688.

Compleet gerestaureerde ROODBRUINE Coupé, met sportstoelen en rolkooi. Motor
getuned (snel). Zeer speciaal exemplaar. Taxatiewaarde: Í 15.750,-. Alleen voor serieuze
§egadigden. Vraagprijs: N.O.T.K. Rick Sjoerdsma, Hardewijk, tel. 0341-414561.

BRANDWEERRODE Coupé van 1881, 83.000 km op de teller, APK: geen.
Carrosserie is een opknapper. Heeft startproblemen. Vraagprijs: Í 750,-.
Edgar Kleinnibbelink, Oldenzaal, tel. 0541-532660.

BLAUWE Coupé, APK: nieuw bij aflevering. Carrosserie: goede staat. Staat op sportvel-
gen. Vraagprijs: / 2.500,-. Richard van Cleef, Grave, tel. 0486-473080.

BLAUWE Coupé van 1981,58.000 km op de teller. Carrosserie goed. Nieuwe ver-
snellingsbak. Taxatierapport aanwezig. Vraagprijs: Í 2.800,-. Leonie Rijk, Schiedam,
tel. 010-4739451.

ROODBRUINE Coupé, 60.000 km op de teller (orgineel), APK: geen. Carrosserie: in
goede staat. Vraagprijs: Í 4.500,-. Richard van Cleef, Grave, tel. 0486-473080.

De Rugzak Rede



Te koop van NIET-leden

zwARTE coupé van 1978, q9.0-q0 kg op de teiler, ApK: 12-'97. carrosserie: R.o.d.b.p.
Staat op sportvelgen Vraagprijs: N.o.t.k. Mevr. Beck, Wassenaar, tel. 070-51 14926.
GELE coupé van 1982, 86.000 km op de teller, ApK: 9-'98. carrosserie: goed! Motor drie
irir^,§glS^d^"I.^ gereviseerd. Vraagprijs: T.e.a.b. Nancy Steutét, Schiedam,
tel. 010-4708912.

RoD.E coupé, APK: geschorst. Met diverse onderdelen. vraagprijs: N.o.t.k. Nicolien van
der Kroft, Leidschendam, tet. 070-3202625 (tussen 18.30 en íö.tÍO uury.

"in 99. spuitplamuur" staande..coulé, APK: geen. carrosserie gedeeltelijk gerestau-
Ieg!_qq ry9|ggmOleet). Vraagprijs: f ZS0,-. Van der Kieboom, omglving Aeig öp Zoom.
tel. 0164-683021

zwARTE 99up-e van 1982, 89.000 km op de teiler, ApK: afkeur dorpet(s). carrosserie:
f,o.^d,!.p.!9-e.!voor orginele misttampen. Vraagprijs: Í 1.000,-. Dick'Ve'rwey, Reeuwijk,
tel. 01 82-394349.

YIrTF coupe met.vinyl dak van 1983, 44.000 km op de teiler, ApK: geen. carrosserie:
1q9.9.p Nieuwe banden. Vraagprijs: Í 1.750,-. Dhr. Grydanus, Hiiversum, tet.035_
691 261 5.

ROZE Coupg-van_1981, APK: 8-'98. Carrosserie: Klein beetje roest op wiekasten achter.
Vraagprijs:Í 3.000,-. Ad van den Berg, Detfzijt, tet. 0596-6í6171.

De Rugzak Rede



't Antwaaros Muizeke
't Asbakie'
't Bossche Bolletie
AA-Combi
Aardbei
Airwtie
Babiiel
Bacterie oo Wielen
Bamse
Barreltie
Bart
Beestie
Bere-éi
Bio
Biö FooUBiofoot
Blàck Beauïv
Black Bird
Black Devil
Black Eaole
Black Pin"ckv
Blackv
Blue Thunder
Blue Zoekie
Bluesuki
Bobbeltie
Bolhoedie
Bolletie'
Bolvofmio aanhanosel
Bonbondöosie
Bonky
Botsauto
Bouli
Brom
Bromvlieo
Brown SÍoar
Bruintie
Bubbéle
Buosv
Bul{id
Butóh

öàoooi"
Caddv
Calim'ero
Chabo
Chikito
Corvetto
Qoupe Royaal
(.;OUVEUSIE
D.T. (Doible Trouble)
Daftu'Duck
De Reizende Zon
De wieo
Dinkv Ïov l/ll
Dino'
Dommel

Burgerlijke Stand

Domoie
Doodie
Dooo'ie
Dotiè
Dra'aobare auto
Qrifti§e Hanny
DrooDv
Droobíe
Druifie
Druo'
pru[rpel
DruDore
Duikïe/Duckv
Duiveltie
Eierdoóoie
Ei(tie)' '

Erhbrvotootie
Emménthal'er
Eneroieoil
F-16"
Friemeltie
G-baret'
Garfield
Gebakie
Giertid
Giksíe
Gniffel
Goooo
Gre"e-nooint
Grumrhelke
Guouki
Guóoie
GX Souoé
GX-ie
Gvróoie
Gímbchoen
Hàm-bam
Hamster
Handtasle
HD (Hurhoie Dumoie)
HD ll (Huinpie Duinpie ll)
Herbiè
Het Heldere Licht
Het Onsie
Hobbel '
Hobbeldoos
Hobbeloaard
Hoestbal
Holtor
Huoo
HuËrmeltie
Humosv Frumosv
Huoriel{rutie
lenié Mienie
lron Eaole
Jevreks-Uiteudsje

Julia
Kakkerlak
Kama suzi
Kanier
Karéltie
Kermft
Kinderwaoen
Kindie
Kioo'ehok
Kit'
Kleine Pitbull
Kleine Oodonder
Kleintie
KLT 

,

Knabbel
Knoedie
Knorretie
Knurf
Koektrommel
Kooel
Kokindie
Krente6ol
Kroeooekie
Kruirheldiöf
Kruimel(tie)
íRode) Kruisraket
I(rumóel
Kuikentie
La SouÍis Noir
Ladybird
Leasre
Limo2uki
Little Suzv
Little Twe'etie
Low.Flyer
Lursre
M'n Poeoie
Mandariíntie
Mazzeltie'
Mien Déerntie
Mier (2)
Miin Flàrtie
Mimi
Mini Ferrari
Minnie Muis
Mister Giant
Mistv
Mol'
Molshooo
Mon Chdri
Monster
Muo
Muis
Mv Pink Cadillac
Níckv Tov
Nirfidk
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Noooes
Ollíe'tie
Ooblàasauto
Obdondertie
oik
Overdekte Rolschaats
Paa(r)sei
Paclile'
Pasirzu
Pesta Rossa
Pink Panther
Pink Suzie
Pinkv
Pocó-loco
Poekie Poeh
Poeoie
Poirio
PomËrelientie
Potioe Smuíf
Pruli
Prummeltie
Pukkeltie'
Pukkie'
Race lnsekt
Racekuiken
Racemonstertie
Rakker
Rebeltie
Red Bíilir
Red Devil Driver
Red Valentine
Riidend Narcosekaoie
Róad Runner
Roemooemoertie
Roestbak
Roma
Rooie Sien
Rose Monster
Rotsblokie
RUOIE
Ru§2ak(e,-kie)
Rustv
Sardientie
Schatie'
Scheétie
Scheuriizer
SchnÍioherli
SchoeË"
Schuifmuis
Scouoie
Scraóov
Silvei'dullit
Siuttel
Skelter
Sleutelhanoer
Smurfmobiél

Snabbeltie
Snoekv '
Snoeoíe
§noe]rje van de week
snoeste
Snoetíe
Snooóv
Snuiföóos
Soekie
Soesíie)
Soezëlcíeki
Soucv
Soeeöv Gonzales
Sbelddknoo
Sbliterwt
Sbortoto
Sbortschoentie
Sbruitie
Stoffeltie
Stuite16alletie
Sue
Sufzufki
Suki / Suki Suki
Sumozuki
Susie
§uus(e)
SUUZ
Suzak
Suzi(e)
§uzv
Taaítscheo
I eun
ïhe Pocket Rocket
ïiioer
Tóëfsnoeki
Toetertie
I ooke
Torretie
Toto(óNie
Trodàél'
Tsioekie Tsioekie
Tuïfie
Turbo
Turbobeer
Turbomuo
(Liftle) Tvíeetie
Tweetv
Twvtv'
uc6íltt
Uckuouck
Uitoebouwde Muis
Ukkeouk
ukkid
Vlieo
Vlo(-oitie)
Voe'tsókArUe
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Weo-Flow
Weöluis
Weöweroauto
Witie
Wràtie
Yeo-íeo
Zabtíeiias
Zakie Blauw
Zaklanlaarn
Zandkorrel
feepkist
Ltooo
Zóéfsnoeki
Zoefzuki
Z(oekz)oeki
Zànnetïe
Zuioschuitie
fwàrtkapjé
zwelgle
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Suzuki Coupé GX Shop - Prijslijst -

ClubaÉikelen O = Nieuw

T-shirt met Clublogo in de maat M, L, XL......... ..........Í 20,00
Mok met Clublogo... .......... .. Í 7,50
Rookverdrijvertje in houder met C1ub1o9o............. . Í Z,SO
Onderzetters (per 6) ............. . .Í 7,50
Club-pin, zwarl emaille, met goudkleurig 1o9o.......... . . .Í 1O,OO

Club-pin, zwart emaille, met zilverkleurig 1o9o.......... . .. Í 1O,OO

@ Sleutelhanger met karabijnhaak, ketting en lampje ...............f 5,S0
@ Ballpoint, stijlvol gegraveerd, merk Parker Jotter....... ...........Í g,75
O Kleine lichtgewicht nylon rugzak (veelzakken)........... ........ .Í 13,50
O Sweater, kteur rood in de maat M, L, XL, XXL......... ......... .....Í 4Z,SO
@ Bodywarmer, kleur btauw in de maat M, L, XL, XXL..............Í 60,00

Voorgaande nummers Rugzak Rede (indien voorradig) . / O,OO

Vezamelband voor 3 jaargangen RzR ...... . Í 12,50
Tinnen modelvan Coupé (4 cm!)...... .. ..Í 2O,OO

Accessoires

Suzuki spatlappen per set ( 4 stuks) .........Í 12,50
O Stevige zwarte kentekenplaathouders ( 2 stuks) .. . .. . ...Í 7,SO

Het Coupé onderhouds(bijde-)handboekje . Í 2,SO

Uitsluitend op bestelling vervaardigd

Zilveren Coupé reversspeld/broche .... Í 42,50
Zilveren Coupé dasspeld . Í 47,50

Alle prijzen zijn exclusief vezendkosten (verpakking en porto)!
Bestelform ulier aan ommezijde.

Zie het middenblad van deze RzR voor een afbeelding van de diverse
artikelen.
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BESTELFORMULIER
Verzenden aan:

Suzuki Coupé GX Shop
p/a Mies Pruijs, Tongelaer 20", í083 BV AMSTERDAM

Postcode / woonplaats :

Naam
Adres

Telefoonnummer
Lidnummer

Bestelt hierbij:
Aantal Omschrijving Maat TotaalPrijs / stuk

Í.
Í ..

Í.
Í ..

Í

Í
Í

Í

Totaalprijs bestelde artikelen (excl. verzendkosten)

Í
Í

Í.

Datum

Handtekening

Ílif gerleelfe nief invrrllenl
Totaalprijs bestelling
Verzendkosten
Totaal te ontvangen :

Binnengekomen d.d.
Verzonden d.d.

Betaling ontvangen d.d.
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VOOR
JAI'ANTSE, trI.{
FRANSE,
ATJTO-
ONDtr,RDtrLEN,

DUSOOKVOOR
(BrJt{A)
ALLE,COUPE.
ON{DERDE,LEN
(metkorting!!)

Biltstraat 22
35728r-- Utrecht
Telefoon: 030-2110466
Telefax: $A-2133024

. tl!

Arrro PARTS TJTRECHT
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