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Van de voozitter
Hallo, beste, lieve en geachte Coupé-eigenareq

Hier weer een kriebeltje ran jullie eigenste voorzifter!
Wanneer alles naar (on e) wens is verlopen, zijn jullie totaal verbijsterd, bijna van je stoel
gevallen en snap je oog steeds niet waar we het allemaal van doen! Heb je orze nieuwe stijl
Rugzak Rede bewonderd? Hopelijk zijn jullie net zo teweden ats wij, eo niet te vergeten ...
beretrots! \ile bliiven groeien en perfectioneren om jullie als leden nhet grilVneusje van de
Coupé/zalm'te bieden. pi1 arrmmer staat dan ookweer bol van informatie. Maar eeist mag ik
het een en ander aan jullie melden: ... daar gaat ie dan, in de:

lste vennelling
Allereerst wil ik alle leden hartelijk bedanken die zo attent waren om ook ons ("de Coupé-ctub)
cen kerstkaart te sturen. Wehebben albegrepen dat'onzen kerstkaart een daverendsucces was
en hoorden al dat er mensen zijn die hem nu nog hebben hangen!
Vervolgens wil ik alle nieuwe leden welkom heten en hoop dat zr àcheen beetje thuis zullen
voelen bij deze Coupé-gekten.

2dcvennelling:
Hier wil ik een woord vsa drnk kwijt aan de ware fanatiekelingen onder ons, en wel de aan dentop drien van leden-aanbrengers: Ies Blitz te 's Hertogenbosch, Rob Groot te Enschede en
Nico Hachmang te Mnnstricht.
Het viel op... Ineens hagelde het leden uit deze plaatsen...
Hieraan wil ik ook een oproep verbinden: wil je weten wie bij jou in buurt een Coupé heeft en
nQg geen lid van de club is, bel of schrijf dan even met mij of met Hens en Janny enJe krijgt de
betreffende kentetens en adressen (geen r.r-sa natuurlijk, wat den krijgen we proÉemen met
de Wet op de persoonsbescherming), zdatieook die mensen kunt wijzen op Àet bestaan van
de club.

3dc vennelling
Zoals beloofd in dit blad de lang veruachte lijst van bijnemen. Er zullen ongetwijfeld leden zijn
die hier niet helemaal nlckker' c.q. nbien" van wordeg maar ik weet ook ze[er dat een heleboel
leden dit wel kunnen waarderen: alle bijnamen komen immers van jullie!
Staat jouw bijnaan er nog niet bij? ... Een tclefoontje of brie§e en in het volgend nummer staat
de jouwe op de lijst.

&cvennelling
We hadden jullie een meeting in het voorjaar beloofd, maar helaas ... om redenen van
organisatie en tijd (dat is het nadeel van werken en slapen en ook nog in het bestuur vatr een



Fan:lub zitten) is dat niet mogelijk gebleken. De jaarlijkse meeti'g zal dus medio september
gehouden worden, maar d661'sysr sórijft Manus verderop in dit b[ad.
lVat dit voorjaar wel op stapcl staat, is een nationale nexclusieve-autoclubdagn, waar de Suzuki
C-ouÉ Fanclub ook voor is uigenodigd!
(Straal straal... qlim, glin...)
Jammer genoeg hebben we er nog weinig verdere informatie over: het enige wat wij jullie vast
kunnen verklappen rc dat *ij op zatetdag 18 mei 1991 op Vinkelcentrum Zuiderhout, in
Oosterhout (N.Br.) de Club gaan promoten en dat wij daar met een heuse "Suzuki Coupé Stand"
de Club zullen vertegeo**1digen.
Dus, wanneer jc in de buurt bent of gewoon zin hebt om langs te komen... nhet bestuur" staat
ert

Inzh achteruit:
rilat gaat het toch snel: dit is al weer m'n laatste stukje; wat verder nog te vertellen? We danken
de-ledel die copy hebben ingezonden (staat jou stuk;e er deze keer n'og niet in, kijk d,n in een
volgend nurnmer van de Rug'zal Rede: alles komt echt aan de beurt).
Jullie wetcn toch dat je als lid gratis kunt adveÍeren? Natuurlijk niei voor je antieke kast of je
weggelopen tecte[ EraaÍ voor alles wat maar even met nDe Coupé" tc makin heeft kun je een
noodkreet plaatsen.

len slotte wil ik jullie er nog even op wijzen dat wij ook wat ntrieste mededelingen hebben: de

ltcuwe 1!ri9k "Coupe Triste", ofivel "Van welke Càupé's hebben wij afscheid Àoeten nemen?
Dcze rubriek tref je vanaf het volgend nunmer aan in de Rrrrzsk ifea". Houd je ons op de
hoogte van ondcrdelen-exemplareq op de sloop aangetroffenóoupé,s etc.?

Ook onwingen wij berichten van leden dat het "inbrekersgilde'zijn oog ook al op de Coupé
l":ft. FJ:l vallen. Bij één lid werd een complete grilelestoten 1aJm4-Éo fiet màn
"Seluktiq" Engen); brj een ander lid werd de compbté motortap (achter dus!) uii de scharnie-
rengerukt. Dan spreken we nog niet oens over [óhtmetalen 

"tg"" 
en/of Suzuki-emblemenlt!

Alsi-e-bli:ft 
-houd 

je Coupé in de gateq je weet dat ie geliefd is: dis, parkeer daar waar het gocd
verlichtis(iahetalgemeen dusnietinpark""rg"..g"r;; denk eens aàeeneÍraslot (crookiock)
of 

-ecn {arm; koop slotbouten op je mooie velge"; e" iaat natuurlijk NIETS zichtbaar in je auto
achter (een radio/cassettespeler kan op slede in het dashboardkastje worden ingebouwd).

Dat was het weer voor nu; tot ziens en veel Su-groeten,

Ingrid



Van het secretariaat
We ontvingeq onder andere van Harry Peeters, de waag in welke stand de luchtrooster aan de
zijkant van de auto geplaatst dienen te zijn: wel, vanaf de ACHTERzijde gezien, dient het
RECHTERÍoosteÍ (waarachter de aanzuigingvoor luchtfilter/carburateur zit) met de openin-
gen naaÍ de ACHTERzijde van de auto gericht te zijn en het linkerrooster (waarachtàr dus
METS zit) andersom, dus met de openingen naar de VOORzijde van de auto.
Ook hoorden wij uit bevoegderhand, dat I-ASSEN aan draagarmen (en alle andere dragende
delen van de auto) verboden is en tot afteuring van de auto bij de keuring leidt (attentié dus,
sleutelaars onder ons!). Wordt je auto hierop afgekeurd maar is het laswerk in jouw visie
perfekt gebeurd, dan kun je je voor een herkeuring wenden tot de Rijksdienst voor het
Wegverkeer, Talingweg 76, 8218 NX l*lptad. De Rijksdienst is telefonisch bereikbaar onder
nrrmmer 03Z)2-585. Mogelijk wordt je auto hier, als het laswerk echt goed gedaan is, wèl
gcedgekeurd. We k'nnen echter niets garanderen!

Vanaf de start van de Fanclub hebben ons vele verzoeken bereikt om exemplaren van het
Periodiek Onderhoud- enlof lVerkplaatshandboek van de Coupé.Nu is het hetaas onmogelijk
gebleken deze handboeken -in tegenstelling tot eerdere berichten- te bestellen. Maar daarom
nog niet getreurd, de club heeft een exemplaar van het werkplaatshandboeh met daarin
geíntegreerd het onderhoudshandboe\ in haar bezit! Vanaf dit nu.rmer van de Rugzak Rede
trefje in het midden van het blad steeds een aantal pagina's van het handboek aaq zodat je na
verloop van tijd het gehele boekengebeuren compleet hebt.
Nu zijn er natuurlijk sleutelaars onder ons, die moeilijk kunnen wachten tot we aan het door
hun benodigde onderdeel van het boek toe zijn. Ook voor hen heeft de club een oplossing
voorhanden: één belletje of een brie§e naar het secretariaat en tegen betaling van ! O,ZS pr
copie + portokosten en je hebt het betreffende hoofdstuk met een paar dagen in huis.

Overigens kent de club nog meer service:
Met één telefoontje zijn richtprijronenonderdeclnummers van nieuw ann te schaffen onder-
delen (metde dealerbij jouindebuurt die clubkortingverleent) op tewagenbij het secretariaat
(et amage»oÍ).

Bij de volgende dealers kun je (rrolgens onze gegevens) op vertoon van je geldige lidmaatschaps-
kaart DOE-HET-ZELF onderdelen (dus niet wanneeÍ je auto door de betreffende dealer
wordt gerepareerd, maar ALLEEN wanneer ie zslÍ gaat sleutelen) kopen met LSVo korting
indien ze besteld moeten worden en met frvokortkgindien ze op voorraad zijn:

Ajo te Tiel; City te Delft; Egam te Woerden; Amstelstad te Amsterdem;Zato te Utrecht;
Prjnappel te Apeldoorn en Barneveld; Dekker te spijkenisse; Fleming te Groningen; van
Wijnen te Geldrop; Moret te Sluiskil en Sonke te Kapelle.



Om nog meer service te k'nnen verleneq hierbij een aantal opro€pen:

o Staat jouw dealer niet in bovenstaande lijst: waag hem dan met dit boekje in je hand of hij
-natuurlijk volgens bovenvermelde regels- bereid is om ook toe te tredCn tot de regionen
der coupé-vriendelijke dealers en I-AAT HET oNS zo SNEL MOGELUK wrieNt

. Wie wil leden die geen twee rechterhanden hebben tegen een in onderling overeen te
komen (redelijke) vergoeding met raad en daad helpen met sreutelen?

a Wie weet of heeft (in eerste instantie in de regio'Groot Amsterdamn en in later ook elders
in Nederland) ruinte, bij voorkeur voorzien van elektriciteit (en misschien water) om te
stallen/sleutelen. Ook dit natuurlijk tegen een 1o onds3ling overeen te komeu (redelijke)
vergoeding.

. Blijven jullie allemaal nspottenn? Elk kenteken en kleur van een Coupé, rijdend of op de
sloop is v(x)r ons archief/statistiek van haÍe welkom!

Dat was het rlen weer v(x)r dezskeer, hopelijk tot ziens in Oisterwij§ maar in ieder geval in
[.oenen,

6s1 §uzi_g.oetjes,

Janny

Regeren is vooruitzien...

7*gl menl Maar, dat is niet altijd het geval. De omslag voor dit blad is, srmen met die
van de nummers 3 en 4, gedrukt toen wij er nog geen seconde bij stfutonden dat de
lslefoonn.mmers in het district Amsterdam 6et ínÉang van 3 maarizouden wijzigen.

In de advertentie van dealer Amstelsta{ binnenkant omslag achter, staan daardoor nu
onjuiste telefoonnummers vermeld.

De juiste nrrmmers zijn:

Voor de Hemonylaan gn -679%n.
Voor de Minervalaan Am - 67135 gL en 020 - 671 1g gg.

Onze verontschuldigingen hiervoor.



Mag Manus effe?
k Blijde Boodschap, gebracht door uw Regelncef.

Manus b"g"t deze keer met goed nieuws. Het "probleem van de bruine Opel", zie het vorige
nurlmer, is opgelost, gelukkig zonder dat dit heeft geleid tot ahame van ons ledental. Het hele
gebeuren is in een goed gesprek tussen vier volwassen mensen opgelost. Alles zal gedaan
worden om er v(x)r te mrgen dat zoiets onze volgende meetings niet meer lren verzieken.
Bestuur blij, lid blij, Manus blij, jullie natuurlijk ook blij.

Maar... dat is niet het enige wat Manus jullie te vertellen heeft. Deze keer wil hij jullie ook
berichten over het lijden wat bestuursleden moeten ondergaan om v(x)Í de leden van de club
iets te regelen.

Een aantal wijwilligers van het bestuur heeft zich opgeofferd om zich, ten behoeve van de
organisatie van deze meeting, terug te trekken in de bossen van de Veluwe. Na vele, lange uren
vanberaadslagen, verhitte discussieg dorstig aftienen ongeveer alle andere kwellingen die een
bestuurslid voor zijn/haar leden moet doorstaaq zijn wij, geestelijk moe en lichamelijk gebro.
keo, tot het definitieve plan voor de meeting gekomen.

In de hoop dat jullie nu ons gemartel honoreren met een gigantische nieuwsgierigheid, geef ik
jullie hierna het hele verhaal.

Op 14 en 15 september 1991 wordt de meetin& met daarin opgenomen de Algemene Leden-
vergadering, gehouden in een hotel in Loenen op de Veluwe!

We hebben met het hotel twee verschillende arrangementen afgesprokeq nemslijk een week-
end-arrangement (zaterdag en zondag) en een ééndags-arrangement (alleen de zond"g).

Wat houden de arrangementen in:

H e t é é ndags - ana nge me nt :

Aankomst in het hotel op zondagochtend vanaf 10.30 uur. Je wordt ontvangen met koffie en
gebak. Om 11.fi) uur begint de ledenvergadering welke zal duren tot ongevoer 123) uur. Na
de vergadering nuttigen we gezamenlijk ecn -ongetwijfeld riante, gezien onze ervaringen-
brunch. Na de brunch (om ca. 143) uur) bieden we de mogelijkteid om een rit te maken. Bij
aankomst op het eindpunt van deze rit onvangt iedere deelnemer een aardige herinnering zodat
hij of zij nog jaren later kan zagen: I§jk, ik was erbij!". Hierna kan 6sa ieder de terugreis
aanvaarden. De prijs voor dit geheet voor leden van de club (hoofdlid ofgezinslid, kortom
houders van een lidmaatschapskaaÍ): / 35,-; voor introducé(e)s f 45,--. Introducé(e)s kunnen



gedurende de ledenvergadering gebruik maken van de faciliteiten van het hote! zoals de
midgetgolf- en tennisbanen, of, bijvoorbeetd, in de bloedmooie omgeving van het hotel eel
leklere wandeling maken. Zj hoeven zich beslist niet te vervelen! Het-enige-wat roet in het eten
zou kunnen gooien, is het weer. we zitten nu eermaal niet op de Bahamas!

Diegenen die na de rit terug willen naar het hotel om daar met elkaar nog te eten als afsluiting
q f! hopclijk aangenems da& zijn hartelijk welkom. Alleen...: het avondeten is niet bij onze
prijs inbegrepen!

Het weelrcnd-anangement (beperld beschil<baar! ) :

Aantomst in het hotet Zaterdagmiddag vanaf 14.fi) uur. Je wordt ontvangen met een welkomst-

9*i: en -snackje. Na aantomst in het hotel ben je rij om te doe.-n wat je zelf wilu de
faciliteiten van het hotel (tennis, sauna en midgetgotf) staan kosteloos tot onze beschikking.
g"k-i. het mogelijk' voor ongeveer ! So,--,een rondvlucht te maken met de eigenaar van het
hotel. '§ Avonds, om ongeveeÍ.19.(X) uur, wijden we ons gezamenlijk aar een 5-gangcn diner.
Wanneer iedereen voldaan rE is cr volop gelegenheid om, onder hit genot van 

"eo -uri"k;e,de foto's en de videoband van de vorige rneeting te bekijken, een praatje met mede-clubbdln
te maken, de voetjes van de vloer te gooien, etc. Versnaperingen wefté tijdens deze avond in
vloeibare danwelvaste vormgenuttigdworden zijnvoor eigenretening. Opdeze manierbieden
fe i$le een gezrllige,ontspannen middeg en avond met lotgenoten, íaarbij alles kan en niets
hoeft! Iedereen Lan op deze manier lekkeigaa" slapen wanieer hiffi daar behoefte aan voelt.

Op zondagochtend storten we ons met tt allen op het ontbijtbuffet (nou ja, bij wijze vaÍ,
s-nrgke.n dan). Terwijl de mensen voor het ééndags-arrangement binnenko-Ln kó iàereer
de huttoffersveer inpatken on de tamers wij te makei voor de volgende gasten. Hiernu
houdenwe de ledenvergadering en is het programm6 identiek aan dat vooi de mÀen die alleen
op zondag komen. Er wordt gezorgd voor opslagruimte voor de bagage, zodatje niet genood-
zaakt bent de toerrit met volgeladen Coupé met imperiaal en aanhLgwagen té ri;denlAteen
+ j" 9- na de rit nql even terug naar hèt hotel moeten. Kun je metJen Éti;r"o eien! ook op
eigen kmten, uiteraard.

Dit weetend-arïangement tunnen we heleas niet voor.f 35,- aanbieden. Wel voor een prijs
van f 125,- voor leden. Introducé(e)s betalen Í tfl,--. Voor de duidelijkheid: hierin-zijn
inbegrepcn het weltornstdrantje, S-gangen diner, de avond met live-muzie! een riante kamËr,
ee-n fantastisch ontbijtbuffet, de brunch en onze roemruchte nlintworm op 12 inch wieltjesn,
oftewel de toerrit op zondag. Niet ge\ dachten we!

zoals jezult begijpto willen we wel een zekerheid hebben dat mensen die zich opgeven vq)r
de ms€iing ook wel zullen komen. Met het hotel is afgesproken dat we begin mei-doorgeven



hoeveel mensen van het weekend-aÍratrgement gebruik wilten maken. Daarom moeten we toch
wel een aantal spelregels hanteren.

Voor deelncnne tunn de meeting dien je als volgt te handelen:

. onthoudgoed: WEKUNNENBESCHIKKENOVERONGEVEER 80BEDDEN! HoE
VROEGER JE REAGEERT, HOE GROTER DE KANS IS DAT JE AAN HET
\ilEEKEND KUNT MEEDOEN!

o 7ary dat we uiterliik 27 april je volledig ingevulde inschrijving binnen hebben. Het
inschrijfformulier vind je in het midden van dit blad. Inschrijvingendie later binnenkomen
worden behandeld als inschrijving voor de mndag.

o Maak voor elk deelnemend lid Í 35,- als (aan)betaling over en vcor elke deelnemende
introdué(e) Í 45,--. Een rekenvoorbee§e: een clublid, komend samen met een ge-
zins(club)lid" betadt Í 7o,* (aan), een clublid komend met één introducé(e) Í 80;--.
\Manneer het weekend volgeboekt rs, zijn we gendzaakt je door te schuiven naar de
zondag. Als dit het geval is, zijn hiermee direct de kosten voor de zondag voldaan. OOK
DE,ZE (AAN)BETALING MOET UTTERLUK OP 27 APRIL DOOR ONS ONTVAN-
GEN ZIJN! Doe je aanbelaling op girorekening 75.7fi) t.n.v. de Suzuki Coupé GX Fanclub,
onder vermelding van (AAN)BETALING MEETING LIDNR. ......1., dan zal alles best
voor elkaar komen. Restitutie van een (aan)betaling is in beginsel niet mogelijk!

Op uiterliik 15 mei heb je van ons bericht of je bent ingedeeld voor het weekend of voor de
zondag. De weekend-gangeÍs krijgen t.zt. een acceptgiro toegestuurd voor het te betalen
restant-bedrag.Deze restbetaling Eost 14 augustus bij ons binnen zijn. Alleen dan krijg je de
verdere bescheiden toegezonden. Betaling ter plaatse is, door d6 xdministratievc verwikkelin-
gen die dit met zich meebrengt, NIETmogelijk!

pieqeryn die alleen op de zondag aanwezig willen zijn, verzoeken we ervoor te zorgen dat hun
inschrijving samen met de betalin& uiterlijk op 31mei door ons ontvangen is.

Dat de ir""htijf- en betaaldata relatief roeg zijn vooÍ een mssting in september wordt
veroorzaakt door het feit dat we de meeting organiseren in een uitstekend lopend hotel. Alleen
op deze manier k'nnen we eÍvoor mÍgendat alle noodzakelijke regelingen op tijd getroffen
krrnnen worden. Ga er marr aa$taan, een horde Coupé-liefhebbersop zàndag eén brunch te
verstrekken! Tevens heeft het hotelop dezemanier de mogelijlrteid de accommodatie zo in te
delen, dat er geen andere gasten (die veel meer betalen dan wij!) in het gedrang komen door
onze -ongetwijfeld grootschalige- aanwe"igheid.

vul in dus dat formulier! we maken er een (beschaafd) dolle boel van!

Manus
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Historiek van de Suzuki Ceno
In Japan is de klasse van de mini-6s[6's steeds door de regering gestimuteerd. Dit gebeurde
niet entel door belastingvoordeleq maar ook op andere --i"i"". Zo is het UijvooiUeeta in
Tokio 's nachts alleen voor mini-ns[s's loegelaten om op straat geparkeerd te staan. Deze klasse
is dan ook zeer populair: zo tver-
den van de AIto tussen lglg en
1989 alleen in Japan 2 miljoen(!)
exemplaren verkocht.
De mini-auto's zijn niet enkel geli-
miteerd in afmetingen, maar ook
in cylinderinhoud., hi de jaren ,Í)
en '60 beperkt tot 360 cc, groeide
deze eind jaren '70 naar 5í) cc,
terwijl vorig jaar de.grens op 660
cc gebracht werd. Foto 1

Foto 2



De eerste Suzuti CouÉ werd dan ook als Cervo Coupé in Japan geíntroduceerd met een

1ó$aan geplaatste 3-cylinder 539 cc motor. Hij werd ia 1978ïooriestetd in Nederland en
Engeland, echter in de eryortrrersie met een 970 cc motor.

T navolging van de Alto van lg79 met voorwielaandrijving werd n lgg}de Cervo Coupé met

9-"-* g$inijn (3 cylinderq Í3 cc) in Japan voorgestltd. Het jaar daarop zelfs met 
""o 

t*bo
Í4_qf ,brj 

6.000 ípm) [foto lf en ook in eén pick-up versie, welie Mighry-Boyg"oo".d werd.
In 198ó werd, met de nieuwe AIto, ook de nieuwe óervo coupe bekàd gemai« lroto 2]. Het

Foto g

is duidelijk dat er over smaak niet te twisten valt! Daar waar de Suzuki Alto sinds 1979
geë:porteerd werd (met 797 cc3 cylinder motor) en nu nog steeds verkrijgbaar is, duurde de
eryort van de Coupé enkel van 197g tot 19g2.

Zowordt het huidige model Cervo enkel in Japan verkocht. Als laatste in een reeds lange lijn
van Cervcmodellen is er hier niet (of nog nieti) echt sprake meer van een Coupé-moaeÍ1foio
3l' Tt model is verkrijgbaar met en 4 cylinder óm 

"".àto, -"t 16 kleppen, turbo, intercooling
11uerwi9t-aandrijviry Vanzel1sr."1ènd zijn ook eenvoudige, ve.siesie krijgen.
Alhoewel we dus k'nnen stellen, dat het jaimsl is dat zoveel van deze autol-niet te koop zijn
bij ons, dcnk il dat we ons kunnen troostàn met het feit dat de mooiste versie wel in Nederland
tereót isgekomen.
Met groeten van jullie buitenlandse correspondent, Erik Heijster, suzuki Belgium SA.
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Weet je weetje over je Coupeetje

DoorJoop Guezen

In het vorige nummer van het blad ware_n we geblcven bij de hoofdzekering rnan de Coupé. Zoalsjullie misschien aI eens gemerkt zulen hebbàtr, bij een storing in deze zeËring werkt iet totale
elektrische gedeelte rT d:ptp niet. Het lijkt n;q of de aÀ beg is. orrcrkómt zoiets je een
keer, tijk dan eerst je hoofdzekering na. Dà Coupé is afgeleverd-met een reseÍvezetering in
een plastic hoesje aan de toevoertabel naar de ze[ering. óit noesje is rlaat erg vuil. Kijk mlar
eens goed, mi.schien is leze zr\erng nooit gebruikt. Àder. weàt je in elk gËvd *"-;" 

""oreservezekering kunt opbergen (vooropgesteld dat het hoesje er nog zit).

ook in het vooronder zit het stuurhuis. lVaarschijnlijk weten jullie niet dat hier een smeernippel
op zit (veel monteurs trouwens mk nie$. Wannelr je de moeite neemt via deze 

"ipp"ij"stuurhuis regelmatig te smeren voorkom je slijtage en,hieruit voortvloeien4 ramneteo 
-io 

nËt
stuur.

Boven het stuurhuis fr{ j: een schakelaar (ziet er uit als een gek ding). Deze schakelaar is de
kachelkraan, welke wordt bediend door een kabel. Is je auto iet *"rm t" t ijg"q of kun je erjuist tomaten in tweken? Dan is het erg waarschijntijk-Aat je een defect aan aöLUeL or aan ae
kachelkraan zelf hebt.

Dat was mijn bijdrage voor de_ze teer. Heb je wagen ove r de tot nu toe behandelde zate o, aarzel
dan niet om contact met de club op te nemen. w" ,ull", graag probereo j" verde, teí"i;;.
Tot de volgende keer!

Succes en groetjes van

Joop

OPROEP AAN ALLE LEZERS EN MEELEZERS!
Aangeaen sommige van our& leden nog wel eens een CouÉ
aanschaffen die op z'n best in de hier afgebeelde staat vór_
keert verzoeken we hierbij iedereen die transportmogelijk_
hedcn v(x)r oen niet meer rijdende Coupé [eeft en Aeze
(tegen een geringe vergoeding) ter beschikking wil stellen, dit
te melden bij het secretariaat,tel.Ofr - 69929 05. Bij vooóaat
dank!
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Even een woord yan Steunpunt Noord

Veel voorkomende storingen en reparaties

Johrn Wilkens uit t-eek geeft hier wederom een aantal problemen waarmec de Coupé-eigenaar
rekening dient te houden. Voor nadere informatie kun je kontakt met hem opo"-"o. Jïhrn'g
adres: De Schans lff2,y35l AZ l*ek(Groningen), telefoon05945-14í0.

o Versleten wiellagers v(x)r en achter. Een versleten steekas rechtsachter waardoor het
wiellager steeds opnieuw spefing kÍijgt.

a Remmen ontluchten vooÍ en achter. Achterremmen en handrem opatellen.

a Versleten synchronisatie van de !s yslsnslling.

a Doorsmeerpunten stuuÍstang en stuurhuis.

. Nieuwe remblokken en -segmenten kun je het best betrekken via de groothandel.

a Deksel van voorverwarming inlaatlucht op uitlaatspruitstuk vervangcn.

a slecht spanningcircuir nieuwe spanningsregelaar en hoofdzekering arrrbrengen.

a Raamsteunen vervatrgen van portierramen.

o Stuurkogels en fuseekogels vervangen.

. Stoftoezen vervangen van steekassen. Stofhoezen kun je via de groothandel betrekken.

o Vervangen massastrip. Massastrip eveneens via de groothandel.

a Vervangen waterpomp.

. Ontstekingsproblemenbij natweer.

o Kapotte stoelbekleding.

a Vastzitten v(x)Íïemmen en het voorkomen hiervan.

. Uitvoeren van onderhoudsbeurten zelf doen (goedkoper!). Onderdelen via groothandel.



a Vervangen koplampen en achterschermen.

. Olielekkagecarterpan.

o Spannen en vervangen distributieriem. Vernieuwea fismspann6s.

. Opstellen koppeling(speling) en vernieuwen koppelingskabel.

. Gescheurd uitlaatspruitstuk.

. Vervangen uitlaatdemper (via groothandel).

. Irkkage oliekeerringen aandrijfassen.

. Vervangen drukgroep, koppetingsplaten en drukgroeplager. Onderdelen via groothandel.

a Vervangen motorsteunen.

a Startproblemen veroorzaakt door startmotor.

(advenefie)

- IN. EN VEBKOOP SCHADE. EN

GEBBUIKTE AUIOMOBIETfN

- GE§PECIATISEEBD IN
SUZUKI SLOOPONDERDELEN

W. J. M. Steffens

Lovensesraat 162 - s014 DV Tltburg. Tel. ot34Ít2s00, b.g.g. 06.s296Í608

lets nodig?
voor alles van motorkap tot cyinderkop, van dashboard tot wlsseruad.

Beldan Wil Ste{Íens, htj heeft het oÍ hee{t het gehad.



GX-gevalletjes
Tijdens ons bezoek aan Pijnappel Automobielen in Barneveld wcrd natuurlijk gesproken over
'de Fanclub, de Coupé en de Coupé-eigenaren. Daar hoorden we dat ook Bonnii Si.ctaire ooit
'eenCoupé heeftgehadwat redenvoor onswasom haar te wagenof zij wat overhaarervaringcn
met de Coupé wilde vertellen. Een paar weken geleden ontmoetten we Bonnie en haar Àao
Albert in Motel Tie[ vlak bij haar woonplaats.

Bonnie vertelde ons hoe ze na een optreden in Orpheus te Apeldoorn (waar ook ecn autoshow
was) een bruine Alto had bekeken, met de heer Pijnappel aan de praat raalte en werd
uitgenodigd om eens naar de shorvroom te komen. oaar Éónnie aan eeo andere auto toe was,
ryerd besloten de Alto in zijn diverse kleuren en uitvoeringen te qaan bekijken en er vervolgens
één uit te kiezen. Maar, direct al bij het binnenkomeo ra, de Jowroom viel haar oog op1"o
witte Coupé met een wit sportstuur en witte velgen. Zoals de meesten onder ons, *rinào"i"
Ëirect enthousiast over wat znlater rou oo"-"o, haar "Uitgebouwde Muis". Dc keus was v(x)r
haar niet moeilij( het werd de Coupé.
Enrge dagen later zou Bonnie weer inApeldoorn optreden. Eeneantal familieledenrrergezelde
haar en de Coupé werd na het optreden geza-enlilk gehaald. Tijdens hct afwitkelen-van de
papierwinkel raakte f,snnis's zwag6r in gesprek met de heer Pijnafpel Over de nieuwe Coupé,
över auto's in het algemeen èn over de net afgelopen aanbie,lirg "tij 

""otoop 
van eren oieuwe

aytg e!! gatis vliegles'. Daar werden natuurlijk heel wat grappen over gemaatt, met als
uiteindelijk resultaat dat de aanbieding nog één [eertje, .p""i"at 

"oo, 
BonniË, geldigzou zijn.

Bonnie zn|f zag dat vliegen eigenlijk helemaal nie t zn ztti4maer na tw,ee efzegl;n é-o was Ëet
d'n zover: met de hele familie naar vtiepeld Teuge voor de eerste vliegles. nonfr stïpte samen
net-haar auageÍ (de veroorzaker van de hele geschiedenis) in het vtiegtuigie. Na àn eerste
poging tot het makenvan een bocht (Je doet t'aar net ofje in je auto zit") mí ak resultaat ecn
ongeveer ondersteboven hangend vliegrrigie, wist Bonnie het zeker: nvliegen hoeft voor mij niet
zo, geef mij mijn Coupé maarln De Coupé diende Bonnie tot 1985 heet trouw: behalve o"L d"
benzinemetethoefdezezslf nergens naar om te kijken (daarzorgtAlbert altijdvoor). Hoewel...

Bonnie vertelde ons een "GX-gevalletjen met haar'uitgebouwde muisn.

foen-z1op-esn dagmet haar Coupé op stap gingomkennissen te bezoekeq kreegzevanAlbert
het advies: "Laat even ds elis iakïken alsje gaat tanken,. Tijdens het tanken bricht ze dit drn
ook braaf over aan de pompbediende, maar ze kon de handgreep van de motorkap zo gauw
niet vinden. De pompbediende nam een geroutin""166 duik,àverhaar heen in het voorÀder
car de Coupé, zocht zich wild, maar vond geen handgreep. Qshrkkig lag het instructieboekje
op de juiste plaats cn na eien uitgebreide studie neeml lg -rr, "p"i"u* 

een duik en trelt
triomfantelijk aan de handgreep van de voorklep. Bonnie keek nog Jt""A* i" het boese 

"o 
n"a

niets in de gaten, tot de man brullend van het lachen terugkwam om haar te wagen *"", io
hemelsnaam de motor van'dat ding" zat. De nog naschudàende man besloot in à;n wlsneia



dat hij dc motor voorin niet had gevonden, dus dat die achterin moest zitten. Sleuteltje gewaagd
cn achterin gestoken, maar tot zijn stomme verbazing ging daannee (natuurlijlq j" r""ót net Í)
alleen de ryhterruit open. Het bo"kj" dus maar *""iieÀ-d genomen en na een derde duik
ging dan eindelijk de juiste klep open.
Hetoliepeil was natuurlijk primq maar ondertussen had een en ander wel eenhalf uurgeduurd.

Wederom had een Coupó voor heel wat hilariteit gezorgd!

Dit was niet alles...

f!['s aensteker is stuk nu kan ik geen koffie meer zatten...(Marianns Godijn)

suzuki betekent: sjees u zalÍuw Kist In (vinden wij dit leuk...?) (Hanny Menger)

Je doet met je Coupé boodschappen bij een grote supermarkt: je komt weer buiten met je volle
kar,maar je ziet nergens je auto.... Zoek dan naa, een ,leeg" pleije, dan heb je hem zot ('Íjaflien
Bakker)

ft zocht een oaaÍ een parkeerplekje: m'n zus schiet met haar auto in een leeg plekje en zei
smalend: "[.aat hem even leeglopeq dan past ie er zo achter ... of anders stop j-eïem maar in
je binnenzak (Nicole de Jong)

Hcb jij dat nu ook? Dat je geregeld mensen in auto's tegen komt die bijna hun nekwervel uit
de kom draaien om ee,n glimq te kunnen opvangen u* *uut daar nou v(x)r een racend stipje
voorbij komt? (Ingrid Stroosnijder)

Als reactie op een van onze vorige GX-gevalletjes ontvingen we de mededeling dat er ook
auto-wasserettes zijn (onder andere bij Jan Rijnvos in Hoeven) waar ook de Cóupé mnder
mcer schoon uitkomt.

Suzukkies

Deze, ia het vorige nrrmmer gestarte, rubriek zti je deze keer niet in je lijfblad aantreffen. Niet
omdat we hem alweer opgeheven hebben, maar omdat we voor dit bhà geen meldingen var
het familiefront binnengekregen hebben.

Wanneer je van dit fronÍ (in de breedste ín dss §,oords, dus ook wedergeboortes van Coupé,s)
iets te melden hebt, laat het ons dan weten. Het wordt dan beslist in het volgende blad weËr ak
Suzukftie geplaatst.
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Burgerlfike Stand

Hoe noerytenwe otue Coupé?
Een lijst van nu gehanteerde bijnanten voor orue geliefde attto.

Heb je annvullingen,laaÍ het ons dant even weten!
't Antwaarps Muizeke
Beestje
Bere-ei
Big
Bobbeltje
Botsauto
Bruintje
Bultje
Couveusje
Din§toy
Doosje
Dotje
Gniffel
Guppie
Gympie
HD (Humpie Dumpje)
Hoestbal
Huppeltrutje
Julia
Kindje
Kinderwagen
Kippehok
Kir
Kleine Pitbull
Koektrommel
Krentebol
Monster
Mug
Opblaasauto
Ork
Potige Smurf

Pukkie
Rijdend 1{rrsosekapje
Rueie
Ruszak(ie)
Scheurijzer
Scbniiggerli
Schoen
Sjuttel
Skelter
Smurfmobiel
Snoetje
Soekie
Soesje
Spliterwt
Spruitje
Suki
Suus(je)
Suuz
Suzi
Tuffie
TVyeetie

Uch I
Uch II
Uitgebouwde Muis
I-fttepuk
Wegluis
Wegwerpauto
Zaftlantaarn
Zeepkist
hppo

L9



Suzoekers
TE KOOP blouve hrpé u* tiA
vemieuwd; APK tot 0Il'92; 40.N)0 lon.; Í 5.254-. lohn van Eijtg Bàdcgraven; tet. 0172Ggs544
TE KOOP Narto Conpé r*
!!l'ct, woterrlonge\ dmagonnen en rcmleidingen vemieuwft Í s.fu,-. Machiit de Ruyter,

i te|.03410- 17702
TE KOOP "Porx;lu+dc' hupé van t IAO; gerestat eí,
bn. Í 4.75Q-. BeaV : te|.01fi0-29533
TE KOOP uonc C;onpé van 1982, in
bandcn en mistachterlicht; 62.000 bn. op 25-2-91 getareerd op Í 3.Ts0,- (tevens vmapijs). Ben

Son en Brcupl. tel. (Hg9O-7t2Bt
TE KO O P uata C-ottpé van t 9g2
kopplin$; onde*ont gestraatL bewerkt en getectyleerd; lll.ili) ton. f 3.ioO,-.-OanËlof,'TTIburg;
tel. 01343M I I (na tB.(X)

TE KO OP zitvsgriizc C-ourt von I 9E2 i"
dmogarm rcchts, accu, ruseweband en opnieuw getectyleerd. f 3-ilM,-.'pegt Rottmary Enschede;
tc l. u74-42 3«)6 (,s -ovonds
TE KOOP Ídbruiw C;onfi van 1952
f 2.75a-; Elles tlesterup, Amsterdam. tet. 020-ór(M313 funtwoordaooaruat)
TE KOOP zitvcrtrde C,
tydio-cayeae op slee; gaaÍ als de bmndweer. ApK tot 031,92; 6s.0ffi bn. vaste prijs Í 2.750,-.,
TE KOOP ple C-onpé von !950 in ruaetiihc stoat; ,rr"nte ,,yyrnen en ontsteking; ApK tot 111'gl; 119.000 bn. Í 2.000,_. Iolanda ten Hoven, rpe; tet.
0578G13533

TE 
K9OP blaawe C.onpé van IhEI À

b't.Í 1.950,-en...TEKooPwane hupévanISEI;nieuweware,?ompenkoppetingsplaat;ApK
5ó.0Nbn. f 2.200.-.tot ou94 5ó.000 k n. Í 2-200,-. tacquetine Bos, Loenen (Gtil: tet. 0i76s-2224

TE KOOP wittc C-oupé van I CAO; od"íij
tot 08/'91; 87.N)0lon. Í 1.75a*. corclien Geufis, \-Heftopnbosch; iel oBaD660
TE KOOP tdhrairrc C.oupé van igSI met hie,
ymieuwd; afpkard op 7-3-'91 (kokeftarh linkerdraagarm en banden). Í t.w-. Bladerfroen,

te|.03242-5233

1E KOOP wittc C.onpé van t9E0
druago,rmen pe* 70.0A brr. Í 1.000,-. Ihíig Moasluis; tel.0lg99_20g5l
TE KOOP wine C-ottpé r* tCC
bandcn); I0S.0A0 b?t. Í s00,-. : tel.01830-28ó58
TE KOOP zitveryiia Coupé,
rrytooen; x).000lon. TeKn etk aannemelijk bod! staffIeu, Eindhovenltel. (M)-sst44r
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ri 6r"
Een Suzuki Swift heeft standaard al heel veel mee. Want een Swift is betrouwbaar,
zuinig en heeÍt gegarandeerd een hoge inruilwaarde. Er is nu een uiwoering van de

Swift die u nog meer te bÍeden heeft: de exclusieve Swift ,,Club".

clLrb al«le
De SuzukiSwift,,Club"
is uitgevoerd met de
volgende extra's:

* INJECTIE MOTOR +
KATALYSATOR

' RADIOCASS./REC. OP SLE DE
* AERODYNAM ISCHE WI ELDOPPEN
* CLUB STRIPING + EMBLEEM
* 2 BUITENSPIEGELS
* ACHTER RAAMVE RWAR MI NG
* VEIL.GORDELS ACHTER
* 5VERSNELLINGSBAK

* HOOFDSTEUNEN
* MISTLAMPACHTER
* 

U ITKLAPB. ACHTERZIJ-R UITEN* DIGITAAL KLOKJE. HOEDENPLANK
* GESTOFFEERDE BEKLEDING
* VEILIGHEIDSG LASVOORRUIT

HEMONYLAAN 25a (verlengde alb. cuypmarkt) AMSTERDAM
tel:020 - 799100
MINERVALAAN 85 (hoek stadionkade) AMSTERDAM
tevenswerkpl./mag. tel: 020 -713581 I 711888
donderdag koopavond



TheGant
SuzuhSwiftcï.

. Prijs is excl. afleveringskosten.
Er is al een Swift vanaf Í L7.295,'*

IMPORTEUR: B.V. NIMAG, POSTBUS 3250, 3274 ZH HEINENOORD, TEL.: 01862.7911



I-5. Spccial Tools

Special tools assure thíee things: 1| improved workmanship; 2l speedy execution of iobs íor which they
are meant; and 3l protection oÍ parls and components against damage. Here are the special rools pre-
scribed Íor the Model SC 100:

099t6-145r0
Valve liÍter

o99I+77310 Ír99r6-s73zo

.J- ï
lj
t €{-J
?
@ osgreeirto

(Al Vrlve quidr & vrlvc arrm tlalhrndl. i(Bl Vrlvr item rerl inrr.ll.Í .ttach-
mcnt

{Cl Vrlvc guidc inrtlll.Í rtt.chmcnt

/i
I

oeel6-4451o I

Valve quíde remover i

txrgtë3{520 \ -6' \--'O

fo;Ar;r
.9. Grgl6-313lo

Valve guide reamer
(Al 7 mm dia
(Bl t2.0 mm dia
(Cl Handle

zq4
/'

0991G84510
Forceos

6.

099 r 6-9761 O
Flywheel stopper

09915.473r0
Oil filter wrench

099rG77310
Piston ring compressoÍ

9.

@
o991 5-7731O

Oil pressure gauge

É
09915.64510

Compression gauge
0991 5-673 1 0
Vacuum oauoe

\r-y:w--r§pi\»t

ose30.40r; I

CamshaÍt lock holder 
I



@
,.ÉGr.bEJ

09900.09002
Shock driver set

E::?ffi::r.---,

09900.28 1 06
Electro tester

09900-061 08
Snap ring pliers (closing typel

09913.80r I I
Bearing installer

., 0991 1.70120
'Hexagon wrench 6 mm

09900-27003
lgnition timing tesler

09913-61 Í rO
Bearing puller

/Eà

7Àft)t( -L/\g/
099í3.6s21 O

Ball ioint puller
Tie-rod end puller

099 1 3.75820
Steering pinion bearing installer

\.
.\,

09s22.8581 l
Spring pin remover

./
09900-06 1 07

Snap ring plies (opening typel

,/)

ó'

,/)
1)/
§/

099 13.75830
Steering pinion bush installer

09913-758r0
Bearing installer

09922-551 2t
Drive shaÍt installeÍ



/-rrttrÉd

09923.37510
Clutch center guide

09942-458rO
Steering plug setting lool

30.

*, \\

09943-258t0
Coil spring serting rool

09s l 3.1 73 Í0
Carburetor adiuster



ï
a
a

T

§

Nlit I\\ ,t

\.\;{
r\-,.'j
\J

\
\L ''íY9/z

Fig. l-3



o

!
E

=t

V'§iffi' F: i

!
s

.!
o

.E
6
o

o
o
E
c

T

o
,!
R:

a
T

aooo

Fí9. 1.4



I -2. Specifications

I tem Other markets except European
(cx & cx-c)

For European market
(sx & Gx)

DIMENSION
Overall lenqth 3.190 mm ('125.6 in.) 3.200 mm (126.0 in.)

Overall width I 395 mm (54.9 in.)

Overall heiqht l-230 mm Í48.4 in.) mm 14U.2 rn.l I

Wheelbase 2.030 mm (79.9 in.)

Tread: F ront 1,220 mm ({8.0 in.}

ReaÍ 1,195 mm (47.0 in.l
G round Clearance 16O mm (6.3 in.)

WEIGHT
Curb weiqht 625 kq (1,378 lbs) 655 kg (1,444 lbs)

Weight distribur
Front 252ks (556 lbsl 275 kg í606 lbsl

Bear 373 ko , (822 lbsl 380 kg 1838 lbsl

Gross vehicle weiohl 925-kí, (2.039 lbs) 955 kg (2,105 lbsl

Seatino caoacitv 4 oermns

ENG IN E

Tvoe Four-stroke cvcle. wateÍ-cooled, OHC

NumbeÍ oÍ cylinders 4

LubÍication system Wet sump I

Bore 65.5 mm (2.579 in.)

Stroke 72-0 mm (2.835 in.l
Piston disolacemenl 97Ocm' (970cc.59.2 cu.in)

Compression ratio 9.0:l
Carburetor MIKUNI 30 PHD, sinsle

Air cleaner Polyurethane íoam element t. _
STEERING i

Turninq radius 4.4 m (14.4 ítl
Sleerinq qear box Rack and pinion

Toe-in

FÍonl

5 - 7 mm (0.20 - 0.28 in.l

Camber anole t'25',
Caster anqle t0'00'
Trail 5l mm (2.00 in.l

King pin angle 8'00'
foe-in

Rear
Ímm l0 in.)

Camber anqle 0-

BBAKE SYSTEM
Tvpe 4-wheel, hydraulic

Wheel brake F ront Disc brake I

Rear Leading and lrailing
Parkino brake Mechanical, 2'rear wheels

CAPACITIES
Cooling solution 7.2 t 115.2112.6 US/lmP Ptl
F uel tank 26.0, (6.9/5.7 US/lmP gall

Enqine oil 3.0 ! (6.3/5.3 US/lmp pt)

Transmission oil 1.2 t '2.5/2 pl)

- t0 -



Other markets except European
(cx & cx- Gl

l0'8.T.D.C. below 80O r/min

Standard spark plug NGK 8P5ES or
NIPPON DENSO W16EX.U

12V. 35 AH/2O hours

Final reduction ratio
Íatios: Low

L AND SUSPENSIO
Tíre size: Front and rear

For European market
(SX & GX}

NGK BPR 5ES or
NIPPON DENSO Wl6 EXR

12V,45140/'|/

I 2V.4W

2rwog lamp
POWER TRANSMISSION
Clutch type
Transmission 4'forward all

137 kPatt 4

216 kPa 12.2

I reverse

1.280
Top

145/70SR Í2

Wishbone type

- lt



Suzuki Coupé GX Fanclub

Fa,rrclub

Lijsterbesoord 31
1112 EG Diemen

Tel.020 - 6.98.18.88 (na 17.00 uur)
Postbanlrrekening: 7 5,7 00

Mag Manus nog effe?
Een aantal correcties ten opzichte van RugzakRede Nr. 2

Regeren is vooruitzien II

7nlÍs de(achteraf) vooruitziende blik van de redactie bleek niet voldoende:
Ook de 1elsfeorur'rmmers van onze "huis"verzekeraar BRAAM ASSURÀNTIEN (ie weet wel, die van de onmisbare all-risks

verzekering t eger- eelzeer redelijke premie) zijn niet juist vermeld. In ons laatste blad staan de nurlmers vermeld welke je tot
3 maart jongstleden kon bellen. Met ingang van 3 maart is daar echter een 6 voor gekomen. Als je dus contact met onze

verzekeraar wilt opnemen moet je bellen 020 - 690 50 64 of 020 - 690 50 28! Cees, onze u"too15sfiuldigingen hiervoor!

Verder hebben we last gehad van het fameuze "zet"duiveltje (kolder eigenlij( we hebben gewoon niet opgelet!). In de slotregel

van het stukje van jullie secretaris, Janny, staat een enonne onwaarheid! In plaats van "tot ziens in Oisterwijk" had er moeten

sÍaan TOT 7.rFNS IN OOSTERHOUT (NB)l! Voor diegenen die zich afwagen hoe we hieraan kwamen: we hebben geen

eikenhouten meubelen!

Tenslotte steekt Manus de hand even in eigen boezem.

Manus, noch de bestuursleden hebben er ook maar één seconde bij stilgestaan dat een meeting in feite voor iedereen te

bezoeken moet zijn, zeker wanneer er een ledenvergadering aan gekoppeld is.

Voor die leden die, om welke reden dan ook, alleen de vergadering kunnen bezoekeq is het volgende geregeld:

Je arriveert op zondagochtend, 15 september 199L, om 10.30 uur. Je krijgt koffie met gebak en woont vervolgens de Vergadering

bij. Na afloop van de vergadering kun je, op eigen gelegenheid, de rit maken die we voor de "arrangements-boekers" gepland

hebben. Hieraan zijn geen kostenverbonden. We gaan er van uit, dat je er begrip voor kunt opbrengen datje niet het aandenken

ontvangt wat de mensen die een arrangement boeken krijgen.

Natuurlijk is ieder lid ook tijdens de presentatie van de video-film en de foto's welkom. Kom je uitsluitend uaar de

video-/foto-presentatie enlof naar de vergadering, stuur dan ouderstaande bon volledig ingevuld en ondertekend in!

Bestuur en Coördinator Operationele Zaket verontschuldigen àcb,, bij deze, voor de voorgekomen 6avsllsdigheden en

onvolkomenheden. Met wiendelijke groeten en hopelijk tot spoedig ziens,

Manus (Hu*)

n Ik to* op zateÍdagavond 1,4-09-tggl gezelhgnaar de video en de foto's kijken
lllk kom op zondag 15-09-1991mijn stem laten gelden op de Algemene I-edenvergadering

LJIk kom naar de video en de foto's kijken etr ben ook op de Algemene I-edenvergadering aartwezrg

Naam lid
Naam evt. gezinslid
Lid nummer(s)

Handtekening(en)

O Suzuki Coupe GX Fanclub, 199L Verenigingenregister KvK Amsterdam, nummer 536.936



INSCHRUFFORMULIER
Mesting Suzuki CouÉ GX Fanclub, 14115 september 1991

Muytekendc,
fidmaasóapsn rrnmer

Naam

Adres

Woonplaats

fgfufggaarrrnmsl

GeeÍt hierbii te l«nnen lI/Et / NIET Te rullcn dcelrcmen un de mcethgvan 14115 septembo 1g1

In te vullen ten behoeve van reseryering (s.v.p. arnhuisen wat ven toepessing is)

Ikwilbulunvmr
f] g", 6f,sdegs-arrangemeat (zondeg 15 september)

Ll ttet weekend-arrangemeat (zatedag t4 en znndaglS september)

EP" toerrit

EI& bm aleeo
Eln fo- samen met ..... (gezins)leden

En m. samen met..... introducé(e)s

Eéndags-arangement:
Ik Eaak als betaling over op girorekening 75.7ffi:
U..... x f 35,- voor (gezins-)leden

U..... x ! 45,- voor introducé(e)s

Totaal BETALING

Getekend te

Datum

IVeekend.arrangemen t:
It maat als aanbetaling over op giroretening 75.7ffi:

= 

x / 35,- voor (gezins-)leden (arrangementsprijs Í 125,-- per persoon)
LI..... x f 45,- voor introducé(e)s (arrangementsprijs Í 150,-- per persoon)

Het resterende bedrag betaat ik vóór 14 augustus 199L met de daartoe toegezonden acceptgirokaaÍ.
Ik ga er 6ss ekkoold dat inzending van dit formulier beschouwd wordt als boeking voor het ,.ngegeven arrangement,
alsmede dat restitutie van (aan)betalingen in beginsel niet mogelijk is.

Handtekening :

Stttur dit fonrulier in ieder geval retour aant In7nd Stroosnijder, zodaÍ wtj oru niet lpeven af te vragen of
iemand wel of nict meedoet! Het feryutlier mà uirerliik ^a anil lggl in ons bait ziin
zie vaor verdcre infonrtatie het artikcl vaa Manus in dit bM.

O §ralti Co4É GX Fenclub, 191. r,efrl9l Vcrcoigingenrgistcr Kvl( Anstcrd.D, ar. 53693ó



I -4. Standard Shop Practices

l. Protect the painled surÍace! oÍ the body, and

avoid staining or teaÍing the seats. When

woÍking on the fenders and seats, be sure

to cover lhem uP with sheets.

2. Disconnect the negative terminal connection

oÍ the batlery when working on any electri-

cel pan or component. This is necessary for

avoiding electrical shocks and short'circíit'
ing, and is very simple to accomplish: merely

loosen the wing nut on the negative terminal
and separete the ceble írom the terminal post.

3. To work on the íront or rear end raised by

iacking, be sure to place the taíety stand

under lhe axle to support it in stable condi-

tion.
4. Have wheel chocks íor ready use in the shop.

Chock the wheels securely when raising one

end oÍ the machine.

5. Orderliness is a key to successful overhauling,

Trays, pans and shelves are needed to set aside

the disassembled parts in groups or sets in
oÍdeí to avoid coníusion and misplacement.
This is particularly imponant Íor engine over-

hauling.

6. Have on hand the liquid packing - SUZUKI
BOND No. 4 (99000-310301 " íor ready use.

This packing dope is an essential item assures

leak-Íree (water and oill workmanship.
7. Each bolt muÍ be put back to where it was

taken Írom or íor which it is intended.'Do not
depend on your hunch in tiqhtening the bolts
Íor which righrening toÍque values are speci-

íied: be suÍe to u3e torque wrenches on those

bolts.
8. lt is adviseble to discard and scrap gaskets and

"O" rings removed in disassembly. Use new

ones in reassembly, and lÍy not to economize
gaskets and "O" rings.

9. Use oÍ Genuine SUZUKI paíts is imperative.

Use oÍ imiration parts is a big gamble on

saÍety and períormance. Use Genuine

SUZUKI parts and live up to the tíust youÍ
customer places on you.

10. Special tools save time and ensure good work'
manship: fhey are available Írom SUZUKI.
Use them where their use is specified.
Moreover, your own saíct; is assured by the
use of special tools in many of the disassem-

bly and reassembly steps.

l'1. ReÍer to the contents oÍ this MANUAL as

oÍten as practical. and do each iob right as

prescribed.

NOTE:
The engíno cylinders are identified by

numbers, See Fig. 1'7. Counting from the

crankshaft pulley side, the cylinders aÍe

'reÍerred to as No. l, No. 2, No. 3 and No' 4

cylinders.

Fíg. l-7 Engine cYlinder numbers


