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Lieve mensjes,

Het is weer tijd voor een nieuwe "Nieuwsbrief'.

Goed, allereerst wat dienstmededelingen.

1. ln het vorige nummer van juni/juli hadden we lijstje afgedrukt van nieuwe donateurs de z.g "vrienden van de
Coupé club' Daar hebben we, hilarisch genoeg, wat zitten stoeien met de kolommen met het gevolg dat
sommige dealers "ineens" in een andere woonplaats waren beland. Dus bij deze de rectificatÍe: Vari Ridderkerk
zit natuurlijk in Ridderkerk en Vari Vlaardingen zit in... Vlaardingen (le mag nooit meer radenl). En met
"deale/' Nimag wordt onze importeur bedoeld: Nimag b.v. uit Heinenoord. Dit even voor de goede orde (sorry
Varien Nimag)l

2. ln dezelfde lijst met "vríenden" was er éen bij het ter perse gaan van de Nieuwsbrief nog geen vriend, maar
nu wel. Hartelijk welkom Suzuki dealer Kunst uit Heemstedel En één oud lid is ook "vriend" geworden en was
nog niet genoemd: Norbert Wenting! Bij dezel En bedankt, van jullie moeten we het hebben!

3. Maar, dat vermindert niet mijn diepe droefheid dat van ALLE aangeschreven oud-leden er dus nu welgeteld 5
hebben gereageerd. Maar volgens mij had ik dat ook al in de vorige brief gemeld.
We blijven lobbyen voor leden/vrienden en donateurs en ik hoop dat jullie daar allen aan mee willen werken om
onze "hobbeltjes" op de weg te houden. Wisten jullie dat er nu al een categorie mensen bestaat die absoluut niet
weten waar je het over hebt, als je ze iets vertelt over de Suzuki Coupé GX (Deluxe, nog wel!).

4. Ben je op zoek naar een Coupé of heb je er één te koop, dan gaarne aan Ingrid opgeven of doorgeven. Dan
blijft het in één hand. Dit geldt natuurlijk ook op het gebied van mutaties: auto verkocht? Auto gedemonteerd?
Houd ons op de hoogtel

5. Binnenkgrt gaan we qens goed inventariseren wat wij als "club" aan onderdelen in huis hebben, want
verleden week werd ik weer gebeld dbor eèn dealer die ons zíjn complete voorraad te koop heeft aangeboden;
dus zoek je nog iets (speciaals)? Bel me even of mail.

6. Belangrijkl! Vergeten jullie niet de bijeenkomst van 7 oktober a.s. in Hotel Bosoord te Loenen (bij Apeldoorn)?
Daar zullen we onder het genot van een kopje koffie het wel en wee van onze club verder bespreken zoals ik dat
beloofd had op de laatste ledenvergadering.
Voor de "nieuwe leden" die absoluut niet weten waar ik het over heb: het zal een bijeenkomst worden met een
absoluut "gezellig en ontspannen" karakter. Echter er is één díng blijven liggen bij de laatste vergadering die we
i.v.m tijdgebrek (de soep werd koud) hebben afgehamerd. Het gaat voornamelijk over het wel en wee met
betrekking van "hoe nu verdef' met ons clubje, want een vervelende bijkomstigheid is dat we, omdat er steeds
minder Coupés rondrijden, met een ernstig ledenverlies te kampen hebben. Eigenlijk logisch, maar toch ook
weer niet, want wij zijn van mening dat je de Coupé een warm hart blijft toedragen ook al rijd je nu in een, noem
eens wat, Mazda, Ford, Renault of een ander soort Suzuki natuurlijk niet te vergeten. Daar willen we het in het
kort over hebben maar ook: heel belangrijk, wat willen jullie? En wat juist niet?! Dus doe me een lol en kom
gezellig die zondag naar Loenenl Als je slim bent dan knoop je er een gezellig (romantisch?) weekendje van
tevoren aan vast, dat doen wij ookl Voelje daar iets voor, meld dit dan wel even gelijk met je aanmelding, want
misschien kan ik bij grote(re) aantallen financieel nog iets voor jullie betekenen. DUS:

Wat wordt er van je verwacht? Dat je je aanmeldt als je komt, dit in verband met de te bestellen koffietafel, en
een eventueel gebakjel broodje of wat ik tegen die tijd zal verzinnen. Het adres is: Hoofdweg 109. 7371 GE
Loenen.
Voor de vergadering krijg je nog een routebeschrijving van ons door als dat nodig mocht zijn.
Als je er ín ieder geval die zondag nou rond half elf bent, kunnen we nog even bijkleppen (en elkaars auto
bewonderen) voordat we officieel gaan beginnen.
7. Dan hebben we weer goed nieuws, nog voor het invallen van de storm en regenvlagen gaan we nog een
gezellige rit met elkaar maken. Het hierna volgende stukje kreeg ik van Hans en Janny (voor de lolbroeken
onder ons: Jans en Hanny).
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Lieve mensjes,
Het is weer tijd voor een nieuwe "Nieuwsbrief'. ls er nieuws? Ja, altijd wel iets!

om te beginnen voor diegene die het nog niet wisten..de zomervakantie is weer voorbij, althans voor

diegene d'ie schoolgaandé kinderen hebben, of zoals in mijn geval, in het onderwijs werkzaam zijn..-

Dat was weer even wennen...
Goed, allereerst wat dienstmededelingen.
1. ln het vorige nummer van juni[uli hadden we lijstje afgedrukt van nieuwe donateurs de

z.g.,,vrienden van de Coupe ctlo" óaar hebben we hilarisch genoeg wat zitten stoeien met de ko-

loírmen met het gevolg dat sommige dealers "ineens" in een andere woonplaats waren beland..

Dus bij deze de iectifóatie: Vari Ridderkerk zit natuurlijk in Ridderkerk en Vari Vlaardingen zit

in....V1àardingenl! ( Je mag nooit meer raden!) De dealer NiT?q bestaiat;niet,.dit is onze impor-

teur... Nimag b.v. uit Heinenoord... Dit even voor de goede orde! ( Sorry, Vari"')

2. ln dezelfde lijst met "vrienden" was er een bij het ter perse gaan van de Nieuwsbrief nog geen

vriend..maar nu wel...Hartelijk welkom Suzuki dealer Kunst uit Heemstede! En één oud lid was

nog niet genoemd: Norbert Wentingl Bq deze!

3. Maar....dat verminderd niet mijn diepe droefheid dat van ALLE aangeschreven oud-leden er dus

nu welgeteld S hebben gereageerd en de rest zijn dealers...Maar we blijven positief..we leven

nog!

4. Ben je op zoek naar een coupé, of heb je er één te koop gaarne bij lngrid opgeven/doorgeven.

Dan blijft het in éen hand.

5. Binnenkort gaan we eens goed inventariseren wat wij als "club" aan onderdelen in huis hebben,

want verleden week werd if, weer gebeld door een dealer die zijn complete voorraad ons te koop

heeft geboden, dus zoek je nog iets ( speciaals?) bel me even, of mail...

6. Belangrijkt! Vergeten jullie niet de bijeenkomst van 7 oktober in Hotel Bosoord te Loenen' (bij

Apeldoorn) Daar zullen we onder het genot van een kopje koffie het wel en wee van onze club

verder bespreken zoals ik dat beloofd had op de laatste ledenvergadering'

7. Wat wordt er van je verwacht? Dat je je aanmeldt als je komt, dit i.v.m.de te bestellen koffietafel,

en een eventueel gebakje/ broodje of wat ik tegen die tijd zal verzinnen" '

Het adres is: Hoofóweg 109. 7371G8 Loenen. Tel. 055-5051264.

De tijd: Als je er nou ód half elf bent, kunnen we nog even kleppen voordat we officieel gaan be-

ginnen.

B- Dan hebben we weer goed nieuws, nog voor het invallen van de storm en reggnvlagen gaan we

nog een gezellige rit rÀet elkaar maken. Het hierna volgende stukje kreeg ik van Hans en Janny

( vóor de iolbroeken onder ons: Frans en Hanny"')

9. Noteer in de agenda! 16 september 2001, de TAROT- rit.. ( de wat?!)

Zoals jullie on§etwijfeld zulien weten, heeft de Tarot met kaartlezen te maken. En dat is nou pre-

cies wat we ju-llie jaàn laten doen. Na alle succesvolle ritten met routebeschrijving is het nu tijd

voor iets anders.Hóe het in zijn werk gaat, kunnen jullie lezen bij de koffie op het startpunt, Res-

taurant Het Wapen van Rijsenburg in Driebergen-Rijsenburg'

Dít punt is makkelijk te vinden, wanneer je vanaf de A12 Den Haag-Utrecht-Arnhém de afslag

Driebergen n""rnt'en vervolgens Driebergen aanhoudt (vanaf Utrecht rechtsaf, vanaf Arnhem
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linksaf onder de A12 door) vind je het Wapen na ongeveer 900 meter aan je linkerhand. Direct na
het restaurant is een ruime parkeerplaats, waar we heel veel van onze blikjes kwijt kunnen. Laten
we proberen hem vol te krijgen! Ook het einde van de rit is in dit restaurant. Lekker centraal, voor
je het weet zit je op de grote weg naar huis! Je bent welkom vanaf 10:00 uur, starten doen we
vanaf 11:00 uur. Geef je uiterlijk 7 september200l op bij Hans en Janny, telefoon 0204167185,
tussen 1B:00 uur en 20:00 uur op werkdagen. Liever nog per E-mail, j.coens-h.pruijs@wxs.nl of
per fax. 0204167180. Meld even met hoeveel personen (clubleden/introducé(e)s) je komt. We
gaan je zienl

Verslag " Betuwe-Dij ken-rit"

Zondag 15 juli2001

Op een tijdstip waarop ik andere zondagen mijn ogen nog niet open wil doen, rijd ik vrolijk naar Veld-
driel alwaar Jack van den Bergh een "Betuwe-Dijken{ocht" georganiseerd heeft. Het is vrij zonnig en
ongelooflijk rustig op de weg. Gevolg: heerlijk mijn Coupé, die normaal elke dag 2 x 8 stadskilome-
ters rijdt en 2 x 12 drempels moet overwinnen, weereens de vrijheid geven. Alleen de rit naarVeld-
driel is al een waar genoegen. Ter plaatse bij Jack worden we verwelkomd met koffie, thee, cake,
etc. ln totaalverschijnen er 10 equipes (genoeg om de rit te laten doorgaan maar eigenlijk te weinig
in verhouding tot het aantal clubleden).
Om '11 uur vertrekken we met tussenpozen, maar steeds voor de beantwoording van de eerste vraag
ontmoeten we elkaar weer op de parkeerplaats van een oude fabriek. Vervolgens rijden we o.a. over
de Waalbandijk met soms wijde riviergezichten naar het stadje Buren, een prachtstadje waar we via
een omweg langs het Weeshuis ook nog aardig wat van zien en belanden bU de
"Pannenkoekenbakker" op het buitenterras. Er kunnen daar minstens 300 pannenkoeken besteld
worden, maar er zit wel een grapje in de kaart, bijv. "ham, kaas, tomaat, ui, paprika en champig-
nons'komt onder alle onderdelen op de kaart voor. Het smaakt natuurlijk allemaal uitstekend. De
middagrit is haast nog mooier dan die van de ochtend en voert ons over de Lingedijk met veel kleine
doorkijkjes en mooie huisjes en door het landgoed Mariënwaerdt weer naar Velddriel, waar inmiddels
de hemelsluizen zijn open gezet. De familie Van den Bergh heeft daar een prima oplossing voor met
afdak en parasol en ontvangt ons weer even gastvrij als in de vroege ochtend. Na controle van de
antwoorden op de gestelde vragen wordt Jan \Mllem de Bruin met toegevoegde maat als winnaar
aangewezen en hen wordt een mooie doos "Betuwe-fruit" aangeboden.
ln de regen neemt iedereen afscheid maar zoals het mij vergaan is, zal het meerdere leden zijn over-
komen, na ongeveer een half uur rijden scheen de zon weer volop en werd het nog een hele mooie
avond. Mijn Suzuki heeft na 270 km weer een schouderklopje verdiend. Hartelijk dank voor de mooie
dag.

Aad Kortrijk-Oosten
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Te Koop' :

Kiwi groene coupe van 1980 met 180.000 km op de teller. Carrosserie uitgebouwd, kuipstoelen,4 puntsgordel, opnieuw bekleed, nieuwe achterschermen en verlaagd. 
-Vraagprijs: 

i aSOO,-.
Dongen, Tel: 06-255 66 414

Wtte coupe van 1981 met aluminium velgen. Vraagprijs: Í 4950,-. Koos de Lange, Venhuizen (N.
H.). Tel: O22B-542 538

Blauwe coupe van 198'Í met 110.000 km op de teller. Carrosserie opnieuw gespoten- + diverse
onderdelen. Vraagprijs / 4000,-. Andre Fiege, Uithoorn, Tel: 0297-560513

f-
Grijs metallic coupe van 1981 met 80.600 km op de teller. "showroom"staat. Vraaqprijs / 5500,-.
Autobedrijf Verhoeve B. V. <info@verhoevesuz u ki. n l>

Trekhaak voor een coupe, Vraagprijs ï 200,-. J. sluman, Amsterdam, tel.: 020-636 B0 94

sc-200
Van onze zuster club in Engeland de "suzuki sci00 enthusiasts club"

drew Spence. Die heeft z'n coupeetje dusdanig verbouwd dat hij
noemd. -...Oordeel zelt

Naam. SC-200
Motor: 2 liter Ford mondeo Z-tec

Versnellingsbak. Ford Sierra
Achteras: Ford Sierra

Vooras: Ford Sierra
Radiateur: Ford Mondeo Z-tec

Welen: 15" Voor 195 & achter 225 breed
\Melbasis: 100 inch

Hoogte: 47 inch

kregen we dit artikel van
hem nu de SC200 heeft

An-
ge-
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COLOFON
Post adres: Suzuki Coupé GX Fanclub

p/a Lijsterbesoord 31
1112EG DIEMEN

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

Home Page: www.suzuki-sc100-gx.com . ,

Voorzitter & Algemene info:
lngrid StroosnÍjder
Lijsterbesoord 31
1112EG DIEMEN
Tel.: 020-698 18 BB (tussen '17:00 en 19:00 uur)
E-mail: toosenco@wanadoo.nl

Penningrneester:
Edwin de Koning
Griend 64
1112 LE DIEMEN
Tel. 020-699 93 93 (op werkdagen, van '18.00 tot 19.00 uur)
E-mail: gx-coupe-club@e-dekoning.demon.nl

Ledenadministratie & secretariaat:
Petra Blankwaard
Zevenkampse Ring 310
3068 PZ ROTTERDAM
Tel.: 010-251 87 52(op werkdagen, van 19.00 tot21.00 uur)

06-26 220 440
E-mail: info@violette.nl

Technische Dienst & onderdelen:
Richard van Cleef

*** Adres volgt i.v.m. verhuizing ***

Tel. 06-28 815 809

Sleutelen, Lassen & Plaatwerk:
Patrick Steding
Mgr- Nolenstraat 50
1509VG ZAANDAM
Tel: 075-61 41 889

06-267 268 54
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Lieve mensen,

Helaas is er bij de laatste Nieuwsbrief iets gigantisch misgegaan!!! Dus als je nu denkt: wat is dit nu?l Alweer
een Nieuwsbrief, ik heb de vorige nog niet eens gelezen! Zijn we aan de ene kant blij, lees straks, en aan de
andere kant, valje nu dus stevig door de mand. Maar gelukkig is beide redelijk snel op te lossen. Wat te doen?
Heb je de laatste Nieuwsbrief van september nog niet ingezien? Spaar je de moeite; zoek hem op en deponeer
hem bij het oud papier, want ín plaats van de gewenste tekst is de concept tekst aan iedereen verzonden! En
niet alleen dat, er mankeert ook nog de pagina waarop normaal gesproken alle bevriende dealers (de
kortingverleners en de "Vrienden van de Fanclub" vermeld zouden staan. ln de lijst met kortingverlenende
dealers staan de "Vrienden" nu cursref aangegeven. Vandaar dat wijjullie hierbij de laatste Nieuwsbrief alsnog -
en nu gecorrigeerd- helemaal opnieuw toesturen. Had je hem nu alwel gelezen, heelgoed, dan zalje opvallen
dat er aan mijn stukje nu ook "een staart" zit. Hei verhaaltje was namelijk nog niet af... Ook is de uitnodiging
voor de volgende rit en ons samenzíjn komende oktober in Loenen een stuk duidelijker. Tenslotte ís ook het
colofon (voor wat betreft adressen en telefoonnummers) aangepast, zodat jullie weer over de juiste
telefoonnummers en beltijden beschikken. Blijf dus letten op de gegevens van de laatste Nieuwsbrief!
Onder aanbieding van onze welgemeende excuses en met het verzoek de vorige editie van deze Nieuwsbrief
echt weg te gooien, hierbij alle correcte gegevens van de Fanclub.

Groetjes, lngrid

COLOFAN

Postadres: Suzuki Coupé GX Fanclub
pia Lijsterbesoord 31

1112E.G DIEMEN

Girorekening: 75.7AA (t"n.v. Suzuki Coupé GX Fanclub te Diemen)

Home Page: www.suzuki-sc100gx.com

Voorzitter & Algemene info: lngrid Stroosnijder
Lijsterbesoord 31
1112ÉG DIEMEN
Tel.: 020-698 18 88 (tussen 17:00 en 19:00 uur)
E-mail: toosenco@wanadoo. nl

Penningmeester: Edwin de Koning
Tel: 020S99 93 93 (op werkdagen, van 18.00 tot 19.00 uur)
E-mail: gx-coupe-club@e-dekoning.demon.nl

Ledenadministratie & secretariaat: Petra Blankwaard
a7a-345 67 18
06-26 220 440
E-mail: info@violette.nl

Technische dienst (+ onderdelen): Richard van Cleef
Tel: 06 -28 815 809

Technische dienst (sleutelen, lassen & plaatwerk):
Patrick Steding
Tet A6-267 268 54

Technische dienst: Reinier Feith
Tel. 055 -5422609
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Je ziet: we hebben ons best weer gedaan, dit was dan weer "het nieuws". Heb je zelf nieuws, schroom dan niet
om ook eens in de pen te klimmen. Dat verhoogt immers het leesplezier! Voor nu, de groetjes en tot ziens op 16
september en op 7 oktoberl Oh ja, vergeten jullie niet "mooi weef'mee te nemen? We hebben namelijk ook wat
autootjes binnen de club waar het dak van af schijnt te kunnen?!

Grutzels, lngrid Stroosnijder

Zet in je agenda: 16 september 200í de Tarot-rit!
Zoals jullie ongetwijfeld zullen weten, heefi de Tarot met kaartlezen te maken. En dat is nou precies wat we jullie
gaan laten doen. Na alle succesvolle ritten met routebeschrijving is het nu tijd voor iets anders. Hoe het in zijn
werk gaat, kunnen jullie lezen bij de koffie op het startpunt, Restaurant Het Wapen van Rijsenburg in
Driebergen-Rijsenburg (zijn jullie tenminste lekker stil bij de koffie). Makkelijk te vinden, wanneer je vanaf de A12
Den Haag-Utrecht-Amhem de afslag Driebergen neemt en vervolgens Driebergen aanhoudt (vanaf Utrecht
rechtsaf, vanaf Arnhem linksaf onder de A12 door) vind je het Wapen na ongeveer 900 meter aan je linkerhand.
Direct na het restaurant is er een ruime parkeerplaats, waar we heel veel van onze blikjes kwijt kunnen. Laten
we proberen hem vol te krijgen! Ook het einde van de rit is in dit restaurant. Lekker centraal, voor je het weet zit
je op de grote weg naar huisl Je bent welkom vanaf 10.00 uur, starten doen we vanaf 11.00 uur. Geef je uiterlijk
12 september 2001 op bíj Hans of Janny, telefoon 02A-4167185, tussen 18.00 uur en 20.00 uur op werkdagen.
Liever nog op ons E-mail-adres, j.coens-h.pruijs@wxs.nl of per fax 02A4167180. Meld even met hoeveel
personen (clubleden en/of introducé(e)s) je komt. Wij gaan je zien, en juilie gaan je amuserenl

Verslag "Betuwe-Dij ken-rit"
Zondag 15 juli 2001

Op een tijdstip waarop ik andere zondagen mijn ogen nog niet open wil doen, rijd ik vrolijk naar Velddriel alwaar
Jack van den Bergh een "Betuwe-Dijken-tocht" georganiseerd heeft. Het is vrij zonnig en ongelooflijk rustig op
de weg. Gevolg: heerlijk mijn Coupé, die normaal elke dag 2 x 8 stadskilometers rrjdt en 2 x 12 drempels moet
overwinnen, weer eens de vrijheid geven. Alleen de nt naar Velddriel is al een waar genoegen. Ter plaatse bij
Jack worden weverwelkomd met koffiq thee, eake, etc. ln totaal versehijnen er 1O equipes (genoeg om de rit te
laten doorgaan maar eigenlijk te weinig in verhouding tot het aantal clubleden). Om 11 uur vertrekken we met
tussenpozen, maar steeds voor de beantwoording van de eerste vraag ontmoeten we elkaar weer op de
parkeerplaats van een oude fabriek. Vervolgens rijden we o.a. over de Waalbandijk met soms wijde
riviergezichten naar het stadje Buren, een prachtstadje waar we via een omweg langs het Weeshuis ook nog
aardig wat van zien en belanden bij de "Pannenkoekenbakkef' op het buitentenas. Er kunnen daar minstens
300 pannenkoeken besteld worden, maar er zit wel een grapje in de kaart, bijv. "ham, kaas, tomaat, ui, paprika
en champignons"komt onder alle onderdelen op de kaart voor. Het smaakt natuurlijk allemaal uitstekend. De
middagrít is haast nog mooier dan díe van de ochtend en voert ons over de Lingedijk met veel kleine doorkijkjes
en mooie huisjes en door het landgoed Mariënwaerdt weer naar Velddriel, waar inmiddels de hemelsluizen zijn
open gezet. De familie Van den Bergh heeft daar een prima oplossing voor met afdak en parasol en ontvangt
ons weer even gastvrij als in de vroege ochtend. Na controle van de antwoorden op de gestelde vragen wordt
Jan Willem de Bruin met toegevoegde maat als winnaar aangewezen en hen wordt een mooie doos "Betuwe-
fruit" aangeboden. ln de regen neemt iedereen afscfieid maar zoals het mij vergaan is, zal het meerdere leden
zijn overkomen, na ongeveer een half uur rijden scheen de zon weer volop en werd het nog een hele mooie
avond. Mijn Suzuki heeft na 27Akm weer een schouderklopje verdiend. Hartelijk dank voor de mooie dag.

Aad Kortrijk-Oosten

Te Koop:
Kiwi-groene Coupé van 1980 met 180.000 km op de teller. Carrosserie uitgebouwd, kuipstoelen, 4
puntsgordel, opnieuw bekleed, nieuwe achterschermen en verlaagd. Vraagprijs: I 3500,-. Dongen. Tel: 06-255
66 414.
Witte Coupé van 1981 met aluminium velgen. Vraagprijs: Í 495A,-. Koos de Lange, Venhuizen (N.H.). Tel:
4228-U2538.
Blauwe Coupé van 1981 met 110.000 km op de teller. Carrosserie opnieuw gespoten + diverse onderdelen.
Vraagprijs Í 4000,-. André Fiege, Uithoom. Tel: 0297-560 513.
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Grijs-metallic Coupé van 1981 met 80.600 km op de teller. "Showroom" staat. Vraagprijs / 5500,-. Autobedrijf
Verhoeve 8.V., Capelle a/d lJssel. Tel. 010-4589036. E-mail: info@verhoevesuzuki.nl.
Rode (Apple-red) Coupé, met een taxatierapport van 6 jaar oud waarop vermeld staat dat hij toen /10.000,-
getaxeerd was. De vraagprijs nu is /4500 -
Hr. Geurts, Voorthuizen . T el: 0342-47 ffiàL
Trekhaak voor een Coupé, Vraagprijs I 2OO,-. J. Sluman, Amsterdam. Tel.: 020-636 80 94.

De Dealerlijst:
Almere-stad: SuzukiAlmere 8.V., Markerkant 13-09, tel. 036-5333123
Almelo Auto Unie Amelo, Twentepoart-West 11-4, tel. 0546-825015
Alphen a/d Rijn: Auto De Hoorn, Hoorn 65, tel. 4172-431063
Apeldoom: Pijnappel Automobielen, Kanaal Noord 200, tel.055-3664í0,0
Amhem: Citam Amhem 8.V., Velperbuitensingel 15, tel.02ÈiM35936
Assen: Autobedrijf H. Tappel, Dr. A.F. Philipsweg 6, tel. 0592-313181
Bant Autobedrijf Han Schilder B.V., Banterkade 1,te|.0527-261552
Bergen op Zoom: Autobedrijf Centrum, de Heelulaan 81,tel. 0164-257A57
Boxmeer: Otoskoop 8.V., Beugenseweg 534, tel. 0485-571244
Bussum: Autoplan 8.V., Huizerweg 14, tel.035-6917957
Breda: Autobedrijf Spinveld 8.V., Spinveld 74, tel. A76-5225705
Bruchterveld: Garage Spibo, Broekdijk 63-65, tel. 0523-231513
Den Bosch: Nieuwkoop Autos B.V., Hervensebaan 13, tel. 073-6413897
Den Haag: SuzukiDen Haag, Junostraat 16, tel. OTA-331477O
Doetinchem: Oto Hendriks BV, Ampèrestraat 11, tel. 0314-323841
Eibergen: lliohan 8.V., J.W. Hagemanstraat 21, tel. 0545473111
Eindhoven: Lanoto 8.V., Pietersbergweg 31, tel. 040-2413595
Emmen: Van Boven 8.V., Phileas Foggstraat't0, tel. 059í-618'í28
Ermelo; AutobedrijfVersteeg, Hardenuijkerweg 154, tel. 0341-561000
Geldrop: Garage Joop van Wijnen B.V., Bogardeind 138, ld. A4A-2854242
Groningen: Automobíelbedr. Flemming 8.V., Osloweg 141, tel. A50-54262A0
Harlingen: Dijkstra Autos 8.V., Grensweg 2, tel. 0517414069
Heemstede: AutomobielbedrijfKunstBV,HavenstraatSl,tel.023-5285950
Heerhugowaard: Autobedrijf Jonker 8.V., Nijverheidsstraat 4, tel, 072-5743785
Hengelo {Ov): Autobedr. Gebr Lenderink BV, Diamantstraat 38, tel 474-2431135
Hilversum: Autoplan B.V., Melkpad 2C, tel A35-6242765
Hoogeveen: Autobedriif Harry Hindriks, Dr. A. Philipsstraat 19, tel0528-271958
Kapelle: Garage Sjaak Sonke, Biezelingsestraat 50, tel. 0113-343631
Leeuwarden: Auto Cammingha, Plutoweg 5, tel.058-2880419
Leiden: MultiAuto 8.V., Hoge R'JndUk 4, tel. 07'1-5125259
Ommen: GarageSchuurhuis,BouwmeesterstraatlS-17,te|.0529-454600
Rídde*erk: VariRidderkerk,Noordenwq77,tel.0180430368
§ittard: H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 2124, tel. A&4521215
Spijkenisse: Auto Dekker 8.V., Theemsweg 1, tel. 0181616377 / 616946
St.Joost: Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraal.2S, tel. 0475-481917 {482754
Terneuzen: Suzuki Terneuzen BV, Handelspoort 6, tel. 011í649000
ïiel. Autobedrijf Ajo, Lutterveldweg 2, tel. 0344419153
Tilburg: Autobedr. Gijsbers Tilburg BV, Bosscheweg 296, tel. 0'13-5355655
Uden: Autobedrijf Ad Verstegen, Loopkantstraat 12, lel. Q413-25M44
Uithoorn: AutobedrijfAmstelstein,WegerbruinlaanT3,tel.A29T-562455
Utrecht: Autobedrijf Zato, Jutfaseweg 178, tel. 030-288101'1
Utrecht: Autobedrijf Zato, Hudsondreef 29, tel. 030-2661514
Veenendaal: Autobedrijf H. Kroon, Wageningselaan 34, tel. 0318-528178
Vlaardingen: Vari Vlaardingen, Hoogstad 151, tel. 01&2322522
Vlissingen: Autobedrijf Van der Jagt en Wllemse, Mercuriusweg 29, tel. 011B-419051
Zwolle: Autoservice Van Bruchem 8.V., Curieweg 2, tel. 038-4655233
Normaal: kortingverlenend bedrijf Cursief: Vríend van de Coupé Cursíef vet: Kortíngverlenende vriend!


