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Van de voorzitter
Beste Coupé-eigenaren,
voor jullie ligt dan weer het f(s1sftummer van de Rugzak p66e. We zijn alweer trots op het

resultaat.

Allereerst willen wij jullie ahast Prettige lGrstdagen t@wensen en een heel voorspoedig
en vooral gezloltd 1992. Tevens hopen we dan, dat ook onze geliefde Coupeetjes de winter
goed zullen doorstaan en dat dit niet ten Loste zal gaÀn van menige "rotte draagarm" of
"letke benzinetant"... (een Trcrstpattetje" van resp. 4- Í m,- of -/- Í 40,-).

f,nfin, één-na-eerst: De laatste 66ptin& T-oenen 1991"! Kortweg een fantastisch succes!
rvós het weer gezellig en watzagetze er weer mooi uit! Menig lid hooft in z'n wije tijd

lVat

heel wat uurtjes aan de C.oupé vertimmerdt Het exemplaar van Ronald en Terry de Vrsser
(bloemetje!) was een lust voor het oog, het interieurtje van Ken Weekenstroo, de metamorfose van de auto van Paul v.d. Niet... we vielen van de egre 0HHH rt de andere ArrHHl

Houd me ten goede, ik noem er nu rlaaÍ evcn drie, maar uiteraard willen we alle leden
danken die hun neuzen hebben laten zient Het was weer, ondants mijn gebrom dearvoor,
een fantastische opkomstt

De club wor& nog stecds met de dag professioneler en we doen er dan ool alles aan om
het voor de leden een genot te maken om lid te àjo,met zrnr verstrekkende scnicc! Want,
weetje nog?:
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Kortingopnieuweonderdelen
'Organi-regelen" yan 2e hands-onderdelen
De collectieve autoverzetering net fantastisóe voorwaarden voor zowel !V3.. als AII

Risl§!
Taxatie van de auto's via RDM in Den Ha4g, snel en soepel
Schitterende Club T-shirts (zn ziin er weert)
De Suzuki Coupé GX Fanclub-rnok
Binnenkoí ook: suzuki c-oupé GX Fanclubhorloges met logo en, desgewenst, je eigen
kentekent
Wat dacht je van on ze promotie videoband met beelden nan de ecrste meeting (Amstcrdam-Hilversum, 1990) en de Autoclubdag in Oosterhout in 1991? 7**r profrl

Ook wil ik vanaf deze ple\ nogmaals, alle leden haÍelijk danten die zo fantastisch
meewerken aan onu "spelregels' m.b.t. het bellen naar het bestuur. Het is ecn verademing
dat bij ons niet dag en nacht (inclusief het HELE weetend) de tclefmn gaat. Er wor&

beduidend meer geschreven en verder houdt men zich prima aan de "beluren". Bedankt
voor het begrp!
We zijn alweer dÍuk bezig met de voorbereidingen v(x)r de meeting(s\ vat l9ï2- Het gaat

(hoogSwaarsóijnlijk) weer een weekend worden

\oor

wie wiln èn esn zond4g

\oor

iederecn"t Verdere details volgen.....
Ook kan it jullie alvast melden dat we in 1992 weer anllen meewerken aa" de AutocluMag
in Oosterhout. Hierover zul je in het Paasnummer verder geïnformecrd worden. Wanneer
de tijd daar is enje hett tijd kom dan eens langs en bezoek onze stand. Bezoeken van de
stands van andere autoclubs en de hieromheen georgadseeÍde evenementen is uiteraard
ook toegestaan. Het is erg leut!

Wat heb ik nog meer te vertellen? Oh ju, diegenen die van plan zijn hun Coupeetje met
Koni-schokdempers uit te rusten diene ahier HEEL SNEL nee te zijn, waat Koni stopt -na
f0 jaar- met de produktie van de geschikte schokdempers. Achterschokdempers kosten je
ongeveer.f 180,-- ex BTW per ste! de voorschokdempers ongoveer f 190,-- ex BT'W per
stel. 't Is maar een weet.....

Vmrts hebben we nqg een N@DXREET:
ïYanneer hmand toevalig de EX-3GTV det staan oÍ diden, ccn 'aqua' (Dlauwtroene)
CouÉ (hll vertccrdc ln zccr gade ettat), meldt ons dlt rlt. ercn met zoveel moge[ik
gegcvcn§. HU IS NAMELUK GE§iIOLENtt Jc uoet het uatuurtllk mk dtrect Hl de pollde
lnJeroonplaats melden, maargecÍhet 6ns qlqleb[GÍt ookeren doont
Tenslotte lan ih jullie nog meedelen dat wij er een "collega" bij hebben gekregen, namelijk
de "Suzuld Sutift GTI Club Nederland" (mk al zo'n lange naamt). Heb je rclÍ (tee; dat kan
niet...) weet je iemand met een Swift GTI, meldt hem/taar d"" dat er ooL "zo'n club' bestaat!
Hiízij tatr contact opnemen met:
Jshn lecnings
Boekbindersstraat 44
1,145 JT Purmerend

Tel.tD90-44672
Wij, van sa2s kan[, ysnsen John veel succes en.... er komt een dag dat hij bij zichzelf denkt:
\Uaar ben ik aan begonnen!" (gÍapje...!).
Mensjes, tot gauw maar weert Groetjes,

Ingrid.

4

Van het secretariaat
Zoals je elders in dit blad zult zien, hebben Ingrid en Manus eigenlijk al het (Suzuti)gras al
voor mijn voeten weggemaaid door een hele rits met nieuwtjes. Ik dacht dus deze keer na
de notulen van de algemene ledenvergadering klaar te zijn met mijn bijdrage voor dit bladNiets bleek echter minder waar: juist vlak voor het verschijnen van dit n 'mmer van je lijftlad
moest er nog van alles gemeld worden Eq daar ik nog niets anders ,lan die notulen in elkaar
hadgo"rf, is de eer aan mij om jullie -heet van de naal4 vers van de pers- puntsgewijs van
Een en ander op de hoogte te stellen.

Daar gaat ie do":

De Fanclub heeft in Engeland de hand weten te leggen op een beperkt aantal accessoires
(onder andere tunnelconsoles en spatlappen), welke binnentort naar Nederland komen.In
de volgende Rqzak Rede tref je een intekenformulier aan met alle bijzonderheden en

pijznnVerder kunje via de Fanclub kunststof voorspatborden bestellen. Deze kunnen, na voorbewerking met kunststo$rimer, verder net als de ngewone" spatborden worden gespoten
en gemonteerd. Ze kosten 175,- per stuk en kunnen (dent aan de beltijden) via Ingrid

Í

besteldworden.

Ziialie

dan vertellen hoe een en ander in zijn werk qeat.

Gelulkig ontvangen we regelmatig leute brieven en artikeltjes voor de f,ngzrlr f,6{s.
Meestalte veel om inéén blad op te kunnen nenen, dus hebbenwevaakgenoeg matcriaal
om al aan een volgend blad te kunnen beginnen. Ga dus alsjeblieft door met het inzenden
van bijdragen voor ons blad" ook als je shrkje niet direct geplaaSt tan worden.
Wat we de laatste tijd echter misseq zijn de "familieberichten'.
Wordt er onder onze leden niet meer gehuwd of geboren, zien er geen "nieuwe" Coupé's
meer het (tweede) levenslicht? Vast wel!
Dus: ga je trouweq ben je ..tig jaaÍ getrouwd, heb je ecn ba,by gekregen (al dan niet op vier
wielen), meld het ons.
Dan eenvolgend -dringend-verzoek willenjullieAI§IEBLIEFT elkewijzigingvan adrcs,
autq naem of wat dan oo\ aan ons melden! Het gebeuÍ helaas mrar trt te vaalq dat een
nieuw lid de auto van een "oud'lid blijkt te hebben gekocht en dat we dat langs die weg
moeten vernemen. Ook blijken we van een aatrtal leden nog steeds geen informatieformulier
enlof betaling te hebben ontvangen.
Ook aan die (aspirant)leden het verzoek regel dat even, liefst nog voor het eind van dit jaar.
Je ontvangt dan ook tijdig een (nieuw) pasje met alle voordelen van dien. Ook als je geen
lid wilt worden, stuur dan even het formulier in voor onzc statistiek. Het is vmriullie ecn
kleine moeite en het bespaaÍ ons een hoop tijd en telefoonkosten (denk aatr orui budget!).

L_

Voor de goede orde en wellicht ten overvloede: het vsrcnigingsjaar is gelijk aan het
kalenderjaar; het lidmaatsóap van nieuwe leden die zich na 1 októer aanrneldeq lsopl
tot het einde van het volgendjaar; opzegging dient voor 1 december te geschieden (zie
statuten).

Tot slot nog even het volgende: in dit nuÍlmer zulje tevergeefs zoeken naar de bijdragen
vanJmp enGerard enhetlverkplaatshandboeL Redenenhiewoor zijnachtcreenvolgens:
familie-omstandig[eden, studie en ruimtegebreL In do Rryzat Rede nummer lvanl99}
zulje ook deze onderdelenweer als vanouds aantreffen"

Verslag Algemene L€denvergadering
Suzuki Coupé GX Fanclub d.d- 15.09.1ED1
Om circa 11.45 uur opent tngrid de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
Excgsesvoor de late start, maar dat kan haast nicl anders met zoveelmensen. De bestuurders worden nogmaals voorgesteld en bcdanlt voor hun medewerking aan de organisatie.
Hans & Janny wordea bedantil v«x)r organisatichulp. Morgen worden de boeken (na het
zelfdoen door Ingrid) overgedragen aan Gcrard.

De notulen van

de

rgadering zijn in de vorm van een kort verslag. Verslag

wordt goedgekeurd.
Janny doet kort verslag van ingekomen en uitgaande stutten en een aantal nieuwtjes.

Gerard krijg het woord en begint met rnagen wie er wel binnen

§

maar niet de presentielijst

heeftgetekend.
De begroting is opgesteld aan de hand van de ontwittelingen van het afgelopen jaar. De
augustus t99tàlabelen{ de rest is ingeschat. Voor dc begroting is
bedragen tot e,o

-àt

uitgegaanvan2Ítrleden-dieinlg2blijvenenwaarbijdeinschriiftostenvcrvallen

Voorde

nieuwe leden komen die ticn§es er woer bij. De meerkosten van de meeting zijn onder de
post diversen verwerlÍ. Nogmaals worden de druttosten toegeliót en haakt Ingrid even in

opde mooie omslagran onsblad.
Kascommissie: tot onze vreggde hebben zich 4 leden hiervoor aangemeld: RicL Sjoerdsma,
Anno tililming Marjolein van Manen en Tjallien BaLker-

Contributieftosten 1992 blijven ongewijzigd. Eind november begin december worden de
acceptgiro's voor het nieuwe velsnigingsiaar verzonden-

Meeting l9l2:We kunnen helaas niet de uiterste hoeken van het land bezoeken, mr.r we
willen wel de meetings gespreid door het land houden. Dick Detker in Spijtenisse heeft
ors al uitgenodigd om eens te komen pratcn. Heeft u ideeëo, voorstellen of wat dan m\
{"" .t"- wii daar altijd voor open Denk met ons mee!!! Tander inbreng van onze leden
kunnenwe niets organiseren- Willschreuder steltvoor een meeting in Erycland te houden,
maar dat zou wat al te gek worden. Janny wijst erop, dat een cn ander voor het einde van
dit jaar opgestaÍ moet worden.
steunpunten: lVij zijn heel blij met steun van Jaap HaÍog en Norman c-onquet. weet u nog
iemand, of wilt u zelf, da" graag een berichtj".

Als laatste woord voor de rondrnaag bedankt tngrid achtereenvolgens: Guus en Wilna
Willemier Westra voor hun foto- en fitnwer\ de heer Boq van Hotel Bosoord,voor zijn
bijdrage aan de organisatie vandezs meeting de aanwezige Coupé's voor hun komst ón
-niet te vergeten- alle leden voor het respecteren van de beltijden.
Rondrnaag
Loes Derks: is het mogelijk dat elk lid een ledentijst krijgt.
Kaninprincipe, maarwezittenmet dewet opdepersoonsbescherming Rudie Kremer stelt
voroÍ ía,rm, woonplaats telefoonnunmer. Dit voorstel wordt aangenomen. (De lijst vinden
jullie bijgesloten in deze Rrrgzrk f,6{s.;
Mijntfe Remeijer: het Nationaal Automobielmuseum in Raamsdonk$reer heeft de allereerste Coupé die in Nederland isgeimpoÍeerd.
WilI Schreuder: auto's ouder den elf jaar zouden minder wegenbelasting kunnen betalenZover ons bekend is dat alleen rran toepassing voor auto's ouder dan twintig jaar. Ingrid
haalÍ hierop in door nog even te mclden dat f,1aam, R«rsonthal en R"DM on" ,o goed nebbeo
geholpen met de classiccarverzekeringtegeneetzpeÍwiendelijkpremie. Nognaals wordt
eangeraden de auto's te laten taxcren en all rits te verzekercn
Ronald de Vrsser: veÍelt dat de rnensen die alleen wilden vergaderen geen uitnodiging en
routebesc,hrijving hebben ontvargen- lVe hebben dat gecorrigeerd door kort na bet blad
ss1 s6a[,m uit te zenden om dit op te vangen.
Hr. Pot indien de auto meer dan tien jaar oud § trijgt nen geen suanti op weg meer. De
waag is of dat op de een of andere manier alsnog kar- Ons vertnk is nitgegaan aan de
Nimag' maaÍ is tot op hedennog niet gehonoreerd. We hebbenwel voor dc belangstellenden
aan aantal exemplarenvoor handen.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de vmrzitter om 12.15 uur de vergadering

Rick Reparon waagt bij het verlaten van de zaalnog even een applaus voor de organisatie
van deze me6ting.

Janny
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Mag Manus effe?
Zondlag l0 novemben de gebooÉe van aen Rally-Rugzak!
Enige maaden geledenlas jullie regelneef in de Autokampioen een klein artikeltje over de
Alpeo Toerrally, een evenement dat jaar$ks wordt georganiseerd door de Nationale
Recreatie Stichting te Alphen a/d Rijn. Gekrreld door een karaktertrekje wat voor zijn
functie onontbeerlijk is, namelijk grenznloze nieuwsgieÍigheid, nam hij contact op
-et à"
NRS. Per kerende post krceg hij een informatiepaktet, bestaande uit een drietal
ddschrifteq lijsten van deelnemers arn evenementeq etc. De postbode kreeg het nog net in onze

(ruime) brievenbus gewerkt!

B[

het doorlezen van de informatie werd de nieuwsgieÍighilf,lg,ngtqzÍn verdrongen door
snthsusinsme voor wat de NRS allemaal doet. In grote lijnen komt het hierop neer:

Men organiseert diverse evenementen per jaar, waarbij één dikke rode draad te bespeuren
is, namelijk het receptwat men gebruikt om de evenementen te organiseren. Hier komt het:
"Men neme: een grote liefde voor de auto (old-timer, ldassisksl of hedendaags), gecombineerd met een (lichte) drang tot het plegen van "sportieve uitspattingen' met dèze auto,
afgemaakt met een gelijke (riante) hoeveelheid gezelligheid en dolle pret.n

Al bladerend door

de documentatie kregen wij tang,zasnaan een beeldwat het een en ander
moest voorstellen. Om een idec le gertn aa" de hand van dc genoemde Alpeo Toerrally
een volledig verzorgd &daags gcbcurco in de Franse en Zwitserse Alpeo. Overnachtingen

in holels, de mogclijkhcid om h tc schriirco v(x)r toeristische-, sport- of

rallyktasse,

uitstekende (ook teónischc) oadcrslctnin& alles met het oogmerk autolieftebbers een
waanzinnig gezrlltge tijd te bczorgca. Om op allc details in te gaan zou veel te vor voeren,
maar wij hebben eind oktobcr baslotea rms hct luttele bedrag van f 25,- begunstiger van
de NRS te wordeq met als vuurdoop op l0 norrcmber dc Safari Toerrally, welkc in fi-Uurg
verreden zou worden Dug de helc papierwintel ingestuurd en na enige dagen lag di
berestiging van deelname in de bus. Wij doken uiteraard meteen in de deelnemeislijst (oot
wij kunnen de zon in het water zien sóijnen), om eens te kijten wat er zoal mce ,ou
4a"o.
Een groot deel van de inschrijvers was voorzien van auto's met merten alsAstí/f', Mafiirr,
Mugua MG (in alle soorten en maten),Dontenu4 rensen en vele andere fraaie, open of
gesloten voertuigen- Voor de rest (misschien lOVo vat de inschrijvingen) eigentijk
bijzonders. Kortom, het wagenpark zou oen lust voor het oog zijn!

*i"ig

op ZONDAG (!) 10 november zijn

we ds5 maar om half zes opgestaan. om kwaÍ over
zeven trokkenwij de deurachter ons dicht, opwegnaar Stein. Nadatwe onsprcsentgemcld

halde1 stortten wij ons op het routeboek. In dit boek werd het "bouetje-pilltje, Jl,steem
gebruikt, ontstaan uit het routebeschrijvings-s1,steem wat in de Tulpen-ralygèbruiti werd.
Op het eerste gezicht een kruising tussen Swahili en Runentekens, Eaar we werden heel
vriendelijk op weg geholpen door de voorzitter van dc NRS, die ons als nieuwtomers hram

veru,eltonetr en gelijk even vertelde waar je op moest letten. Het bleek geluktig allemaal
best mee te vallen!

's-Morgens hadden we een prachtige rit door onder andere het Geuldal" bestaande uit vier
trajecten, met na elt traject een punt waar je even moest stoppen om je degteller op nul te
zetten, om daarna met het volgende traject verder te gaan. Na ongeveer twee uuÍ zouje dan,
ds bij toverslag; op het vertrekpunt terugkomen, waar een heerlijke lunó tlaarstond- Het
was nqgwaar ookt

Na de lunch stond otrs een veel langere rit te wachteq waarbij de diverse trajecten
gelardeerd waren met wagen welke op een'totoformulier'beantwoord moesten worden.
Aanhet correctinvullenvan hettotoformulier warendiverse prijzenverbonden. \Vij waren
al gewaarschuwd dat het goed invullen bijna onmogelijk was, maar vonden aan het eind van
de rit dat we misschien toch wel ecn aardige tans zouden maten. Aan het eind van de da&
in het witte stadje Thoro, kregen we te horen wat de juiste invu[ing had moeten zijn. Na het
aanhoren van de argumenten waarom het zo had moeten zija begrepen we de waarschuwing! De denhrijze welke je hiervoor moet gebruiken is, volgens mrj, voer voor
psycholqgen, met andere woorden het klinkt l%isch, maar voor wie? Gevo§ geen verhitte
discussies, maar ontzettend veel plezier.

Jannyheeftmij gedurende zowelde ochtend- als demiddagritalsnavigatornaasthaarlaten
plaatsnemen. Ruzies zijn hier niet uit voortgekomen, mede dankrj het feit dat wij beslist
niet de enigen waren die (naar wij hoopten) conform het routeboel ovcr minuscule
weggetjes door de [agger wroetten. De NRS heeft namelijk afgezien van de normale
aanduiding vq)r wegen (snelweg B-weg etc.), oot nog een eigen wegtype, de NRS-weg.
Wat is een NRS-weg? Een in meer of mindere mate verhard geitenpad zrlinder kuilen of
juist met hele diepe, modderige, maar in ieder geval met een prachtig uitzicht! Al met al
vele ingrediënten y(x)r een dolle dag.
Natuurlijk behoorde onze Din§ Toy tot de meest waardevolle auto's op die d"g. Voor oos
v6l lenrninste! Maar, gebleken is dat de NRS een heel democraGche instelling is. Alle
aanvantelijk te constateren verschillen tussen de deelnemende auto's ('s morgenq op het
parkeerterrein) bleken na aankomst inhet mooie, maer afidsdsnkaeThorn, mede d'nkrj
de te riiden route, teruggebracht te zijn tot enige verschillen in de vormgeving van de tluiten
modder! Bij menigeen, ook bij ons, zaten de modderspatten tot op het dak. Best een leut
gezicht, allcmaal auto's in dezelfde tleur, eigenlijk veel fraaier dan het tatelbonte geheel
wat wij Yan o&re meetings kennen!

Ik hoop, dat ik in dit stutje iets heb kunnen overbrengen van de meer dan fantastische dag
die wij gehad hebben, onder de bezielende (mis)leiding van de NRS. Wanneer je meer wilt
weten over onre belevenissen (ik zou er een heel blad mee tunnen volschrijven), ofover de
Nationale Recreatie Stichting en de evenementen die hierdoor worden georganiseer( bel
da" op de voorin vermelde tijden. Ik zal je eÍ gtaagrtaer van veÍellen!

-ij
l0

lVanneer er onder de lezers van dit verhaal metrsen zijn die meteen zeggrea'Dat lijkt mij
ook wel wat!", dan kunnen zij rechtstreeks contact opnemen met de NRS. Je kÍijgt dan
informatie toegestuurd en wordt bij de NRS voor enige tijd in het 'belangstetlenden-bestand" opgenomen. In deze informatie kun je van alles lezen over de altiviteiten van de NRS.
Ook zul je formulieren aantreffen om jezelf als begunstiger op te geven- Het voordeel als
begunstigeÍ is onder andere dat je kunt meedoen aan de vmrinschrijving voor hun evenementen, waardoor je deelname vrijwel vmlr lhovo gewaarborgd is. Ik tan je uit eigen
ervaringverzekeren, dat het de moeite waard is!

Het bestuursbureau van de NRS (de heer Wessels) kun je bereiken op telefoonnurnmer
ol7»ruto, bij voorteur's avonds of in het weekend. Bij geen gehoor kun je bellen met
telefoonnummet Ufr}l8il47. Het lan ook zijn dat je hier automatisch terecht kom! omdat
de heer Wessels zijn telefoon bij afirezigheid doorschakelt. Wanneer ook dit geen resultaat
oplevert kun je bellen met 01650{6945. Voor onze High-Tech leden: je kunt je belangstelling ook per fax laten blijken, het famummer van de NRS is 0172Gy945.

Lieve/beste leden (neem me niet fwafijk dat ik de dames eerst bejegen), dent hier eens
goed over na! De NRs is een organisatie dieje (tegen een, gegeven het gebodene, zcer
redelijke betding) evenementen kan bieden waar wij, als suzuti c-ouÉ GX Fanclub, nqg
lang niet aan toe zijn. De NRS biedt je voor (relatief) weiniggcld de mogelijkheid jezelf te
bewijzen als pildo)t(e) van een Rrrgzak, met je paÍner als navigator/-trice. Reden genoeg
v«x)r onq om deze stichting onder jullie aandacht te brengen. En-.. afgezien daanran... het
is doodgewoon LEUKII Waarschijnlijk gaat jullie regelneef nogwel cens te biecht bij deze
mensen, om
'fijne tneepjes" bij hen op te doen.

wat

Omeven een tipjevan onze eigen (toekomst)sluierop tc lichten: we zijn nureedsbezigvoor
de weekend-meeting 1992! We zijn ervan overtuigd dat dit op een ontspannen, erg relaxed
gebeuren zal uitdraaien! Ga maar vast op een (bescheided manier sparen! \Me doen onze
uiterste best om het geheel min of meer binnen het "kostenplaatje" (yrij naar de heer R.
Lubbers) van dit jaar te houden. De accomodatie die wij op het oog hebben (vlekje!) zal
hier zeker de mogelijkheid toe bieden! Voor de insiders:.ER rs EEN MIDGETG0LFBAANI Menr vertellenwe jullie nog niet.
Rest mij nog slechts het intrappen van oen open deur, maar daarom niet minder hartelijk
gemeend:

Ikwerc jullie allen
voorspoedig en

guond

lrcel prcttige feestdagen
en een
1992 toe (ook namens Haw)!

Manus

lt

Brainwave
Doon Francls van derZwet
Zoals elke ochtend word je wakker (gelutkig maar) en het eerste wat je te horen krijgt van
"goedemorgenn, maaÍ... "Freng ik heb vannacht een Brainwave gehad.
Noqdat mocht hij me dus wel uitleggen-

je -an is geen

I.et op! Marco droomde dat hij weer voor zijn vorige werkgever werkte en dat hij dus ook
weer met de autovan dezaak door heel Nederland reed fuslulrtigwas dat niet zo!). HeË
leuke van deze droom is dat dit dus vorig jaar ook eót gebeurd is. Oké, hii rijdt dus im
Boshoop en ziet daarbij een sloot eengifgroene CouÉ staaqinde achtertuiq in een soort
vannis, tegen een schuuÍje.Indie tijd haddenwe zelf onze Coupé al maarwe reden er nog
niet mee en waren ook nog geen lid van de club. Enfin, later heeft Marc mij eens meegenomen om hem te laten zien en wij woegen ons af hoe je nou zo'n CouÉ over de sloot krijgt
zonder bruggetje.
We komen eigenlijk weer bij het begin van ons verhaa! want Marc droomde deze gebeurtenis dus.lVij waren zo benieuwd of deze groene C-ouÉ er noÍ, stond dru wij stappen op
een donderdagavond in ons lDroppie" en g:aan op weg!

Nasen klein uurzijnwe oponze plaatsvanbestemming enwe bemerkentotonze grote spi,11t
daf de C-ouÉ cr niet meer staat. Jammer, dachten sre [laar we zijn toen omgereden naar
de voorkant van het huis en hebben daar geparLeerd. Een beetje twijfel wat zouden we
doen, naar huis gaan of aanbellen en vragon wat er mct het rugzakje geberud was?

Op een gegeven ogenblik zagen we sea Elevrouw met haar hond een huis ui&omen en Marc
springt uit de auto! "Mag ik u missóien waÍ wagen?" zci hij. Die mewouw stond wel even
raar te Lijken, er sprongen tenslotte opeens twee m€nsen uit zo'n Llein vehitel maar toen
we woegenwat er met de Coupé rran de buren wasgebeurd, keek ze minder geschrotken.

Zijvertelde ons dat sinds een jaar die mensen waren verhuisd en dat ze zrcÀ de groene
C-ouÉ wel ton herinneren, maar niet wist wat errnee gebeurd was. Na haar bedankt te
hebben, keerde Marc ons'Droppie'en ik belde bij die nieuwe mensen aan (nu wilden we
het precies weten

ooll).

Eenmernouwdeed open en keek eenbeetje verbaasd naarbuiten en helemaal toen it rnoeg
of zij misschien het adres had van de vorige bewoners. Toen zowoegrvaarom, vertelde ik
dus dat wij vongjaar op dit adres een groene Coupé hadden zien staan en dat wij ons
afrnoegen wat ermee was gebeurd. Ik vertelde ook dat wij zo'n zelfde auto hebben en dat
zo'n tootootje in het groen niet veel geleverd is.

t2

Ziikon ous vertellen dat de vorige naar een aoder dcel van Nederland waren verhuisd en
dat zij hree C-oupé's hadden! De ene is gesloopt om de andsre te laten rijden.
Nu weten we ergenlijk nog niet of dat groene pg,akje nog leeft en we plaatsen hierbij dan
ook een oproep in de hoop dat onze verhuizers daarop zullen reageren, want wie weet zijn
zij ook wel lid van de club! Wij zijn ontzettend benieuwd of deze groene C.oupé rijdt of dat-ie
gesloopt is.

afijq wij weor naar

huis, alleen werd dit wel een heel duur ritje, want op de tenrgweg
hvamen we langs sen meubelzaal en daar kochten we oen nieuw bantstel De kleur is die
waarin weinig Coupé's geleverd zijn

GRoENmisschien?

Ac\

wie weet!

Uit de bol over Loenen
Behalve ons aller Joop Guezen, technisch steunbeer van de club, was ook Joop's zoon
Michael tijdens de weekend-meeting aanwezig. Van hem ontvingen we een fraaie tslsning
van een Suanki Coupé, welke we helaas door plaatsgebrek niet kunnen afdrutkeno alsmede
onderstaande reactie op de meeting:

"MijnnaamisMichaelGuezen.Joop Guezen ismijnvader.Ikzoujullie willenveíellcnover
mijn belevenissen met de Suzuki CouÉ GX lm. Afgelopen soptember was it Íloe naaÍ
Loenen, om naaÍ alle Coupé's te kijken. IL vond het daar heel leut en heb veel leute auto's
gezien. IL ben zelf goen lid ran de Suzuti Coupé GX Farclub, maar hcb wel ecn Suzuti, een
Swift GLX 1,3 van 1988. Mijn hobbies: schrijven, tekenen (was aan de telrcning te zrent) en
autorijden (vreemd hè?). Groctjes aan icderecn die dit lccst."

ih Hans me(e)n(en) er goed aan te doen bij dit stukje 6" 1"a11sfsning te
plaatsen dat Michael dmf is. Wij voelen ons dan mt erggelutldg dat wij er, ondanLs de
andere beleving die Michael van't weekend gchadzal hcbben, in geslaagdzijnhet ooh hem
naar de zin te malen
Wij, eigenlijk

Michae[ namenÍi

al

je organi-gabbers van het weekend hartelijk bedanla vmr je reactie!

Potige Smurf

wil'n nieuwe draagarm

Doon Estàervan Zwol
Hoewel hij nog niet zo lang geleden gekeurd is, ontdekken wij tijdens een onderhoudsbeurt
op de rechterdraagarn een nplekje". Nadere inspectie wijst uit dat het plekje een gaatje is;
het lijkt r63dze16 hier iets aan te doen. Geeft niks, roep ik enthousiast, broerlief kan goed
lassen en wil ons vast wel even helpen. 'tuurlijk, broerlief offert wel een rnije zaterdeg op
aan de nieuwe hobby van zijn zus, die m zoetjes aan toch iets uit de ha"d is gelopen. Dus
gaan mj op een zonnige dag op stap richting het oosten, ric,hting broerlief dus. Smurf ietwat
zenuwachtig (het zat toch geen pijn doen?) maar [66fr in een goed humeur, scheuÍ lustig
langs 's Heren wegen. Aldaar aangekomen gaan manlief en broerlief aen de slag.

In luttele seconden wordt Smurf middels bruggen én hydraulische kril hoog de lucht in
getild- En dan begnt de ellcnde. Om goede aanhechting te krijgen is het zaqk alle roest te
verwijdcren tot er een schone ondergrond over blijft. Dat gebeurt dus niet. Het gaatje wordt
een gat, het gat een gapende leegte. Hoe meer onze dappere mnnnen hun best doen, des te
meer roest verzamelt zich onder de auto op de grond en het gat wordt almaar groter in
plaats van Heiner. Aan het einde van de dag moeten we de feiten onder ogen zien: dit is
volstrelt zinloos. Na rijp beraad besluiten we de Smurf een geheel nieuwe draagarm aan te
meten. I-eeftijdsgenootjes op de sloop blijken er namelijk wat armen betreft al even erg aan
toe. Nieuwe, originele Suzuki-onderdelen blijken ook niet eenvoudig te bemachtigen, maar
uiteindelijklulÍ het. Webestellen, slim alswezijn,direct ookeenlinher dra-garm.Teneinde
de nieuwe draagarm te behoeden voor het lot van zijn voorganger, smijten we 91 cep flinke
pot tecty' tegenean. Dan kan het kalvei beginnen.
's Morgens 83) begeef ik mij op de fiets naar het werk. Even }ater ( (D.00 uur) steekt Arnold
de armen uit de mouwen en begint qqn de reparatie. Waar hij precies aan begint, weet hij
op dat moment nog niet en dat is voor Smurf en mij maar goed ook. De oude draagarm zit
namelijk al tien jaar lang aan Smurfe vast en ze blijken in al die tijd behoorlijk aan elkaar
gehecht geraalt. Lrtterlijk dus. Wanneer ik om 12.30 uur eventjes kom kijken is menlief ten
einde raad. Als ik om 17.15 uur thuis kom is hij buiten zichzelÍ. Troostendga ik een beker
soepbrengen.Wanneer helding uiteindelijk loslaatblijkt hij nogveelrotter danwe dachten
en zijn we dus geen moment te vroeg aan deze klus begonnen (nou ja: \re"?). Op de valreep
(1755!) nogwat materiaal gehaald.

Het onderzettenvan de nieuwe draagarm kan beginnen. Eten slaat Arnold liever over, want
hij wil "voor het donker" klaar zijn. Is dat niet wat pessimistisch? De tijd zal leren van niet.
ftbesluit dus maareven te wachten met ctenmaken. Om2l.30uurga ikpoolshoogte nemen
en zie tot mijn grote weugde dat het karwei op een oor na gevild is en Arnold zojuist bezig
is de wielnoeren weer vast te draaien. Hij ziet er tegen die tijd verschrikkelijk uiu zijn armen
zijn mart tot over de ellebogen; zijn gezicht is zwaÍ; zijn haar is znart; zijn Heren zijn nart
en zijn handen zrit nrart.It spreek hem bemoedigend toe en help het gereedschap op te
t4

ruimen. Dan begint hij te hallucineren en mompelt iets over hete doucheg grote, dampende
bordsnwarm eten en'n leklere kop koffie.
Vaar hoort dit?" rnaag ik onschuldig (want mij wordt altijd verteld dat wouwen geen
verstand hebben van techniek) en pat een tlein, glimmend rond voorwerp uit de goot en
houd het omhoog. 7^l wel bij een of ander stuk gereedschap horen. Even is het stil. Dan
klinten veel, heel veel le§ke woorden oveÍ stÍaat. Het nietig object wat ik zojuist gevonden
heb, blijkt een o, zo belangrijk onderdeel dat draagarm, wiellagers en wielen op hun plaats
mooten houden. Oeps! zal it het dan maar terugleggen en net doen of ik niets gezien heb?
Maar dat durft mijn zstaÍte echtgenoot toch niet te riskeren Morgen zal hij alles weer los
moeten halen en opnieuw beginnen.

Epiloog
De volgende dag is Arnold na ingewonnen advies bij een monteur, opnieuw begonnen de
draagarm los te halen en weer vast te maten na bsysstiging van het gewraalte vetbusje. Er
blijkt een trucje te zijn om de draagarm iets sneller los te kunnen Lrijgen (mits die niet
vastgeroest zit) dus voor de -iddug is hij "d" klaar. Met hem is verder alles wel weer
goedgekomen Alleen aar grote sleuteltlussen beg"t hij niet meer. Toen de nreede
draagarn vervangen moest worden heeft hij dit de monteur laten doen die tevens de
versnellingsbat (die telkens uit de derde
spron& eetr v(x)Í rugzak-tenners
eveneens bekend probleen) voor ons qitrgveÍvargerl Voor wie zich niet laat ontmoedigen
en toch aan ecrr sooÍgelijke Llus gaat beginnec let op je onderdelen, hou je iels 6ys1 den

zitje foutt!

GX-gevalletje
Ookvan Estàer
Het Heruan van Ycen-gevocl
Het Herman-van-Veen-gevoel is ongeveer zoiets als het Zwitser-kven-gevoel en bekruipt
mij zo af en toe wanneer iL op een mooie dag n n rugzat aantrek en mij begeef langs paden
en lanen- I igt het aan nij of zit ieder stoplic,ht mee vandaag? Vmr mij is er altijd een
parkeerplaatsje. Mcnsen stoppen en kijken rne na of glimlaóen beninlijh zo van: ga jij
rraaÍ even voor met dat lieve kleine wagentje. Kinderen ryaaien naaÍ rrre.
Dan voltrelÍ zich een mlnterieus fenomeen- T.onder dat it de radio aan heb weerklinlc
muziek door de auto en de stem van Herman van Veen zingt

".... is het waar dat voor haar iedcr staplicht groen wordt? Z*lfs het natte
asÍalt loijst h ldeur ...... ze is voorbij v(x)r 'n agent zich dik mmld'.
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Van 't Fronte-Front
De naweeënv(m een Meeting
Doon Hans

hrlls

Ik ben bang dat it degene ben voor wie de afgelopen meeting in Loenen het duurst is
uitgevallen. Ik was al maanden bezig met pogingen boven mijzelf uit tc stijgen, met ats
uiteindelijk doel toe te treden tot het selecte gezelscbap Suarki-eigenaren v(x)r wie ik tot
dan toe slechts voor "regelneefde". Maar, Hans zou Hans niet zijn als hij niet iets exclusiefs
wilde. Niet dat de couÉ gemeengoed
integendeel maar volgens mij moest het nog
exclusiever kunnen.

§

Geteisterd als ik word door een selectief, maar goed geheugeq kon ik mij heel goed
herinneren dat eind jaren zestig begin jaren zeventig; suzuki ook met een auto op de
Nederlandse markt geweest is. Deze auto glng gebukt onder de naam Suzuki Fronte. Ik
mocst en zou zo'n apparaat hebben- Na een mislukls poging in [reuwarden om een Fronte
te pakken te krijgen Getipt door en in sr-enrcrling met [iallien Batker en Rick Sjoerdsma), kreeg ik op de meeting cen tip van Johan Sóocnmalrcr in Zwolle. Johan hceft zelf een
(te restaureren) Fronte, is als eerste Frontc-eigcnaar lid van dc SCGXF geworden, en was
eens komen kijken op de meeting. Over Frontes pratcnd wist Johnn mij tc vertellen, dat
volgens hem bij een Suzuki-dealer in Uden nog cen rood exemplaar van de door mij
gezochte Oer-soes moest staen. Dezs deale4Ad Versegen, was bij ons al beLend omdat
hij behoort tot het Korps der l(anjers, de Dealers die DuÍven, met andere woorden" hij gee'ft

Corting aan Clubleden.
Op mnenrfeg ochtend, toen Janny en it wecr een vonn van aa-6sstings bewustzijn bereilt
hadden waarvan wij verwacitten dat het de rest van de d"g niet beter meer zou worden, heb
dÍ, na rijp beraad, de stoute schoen aangetrokkeq de telefoon gegepe& en Ad gebeld Na
hem uit de doelrcn gedaan te hebben wat it gehoord had, woeg ik voorzichtig of een en
ander klopte. Het klopte! Hij bleek de Fronte 10 jaar geleden gekocht te hebben, met het
oogmerk hem op te knappen voor in de showroom. Maar... daar was 't nooit van gekomen!
op mijn voorzichtige vraag of over overname te praten was, deelde hij nij mede dat
menigecn daar al pogingen toe gewaagd had. Er was zelfs J 4.0fi),-- v(x)r de auto geboden!
Maar, als i\ net zoals hij 10 jaar geleden, f 2.m0,-- neer zou leggen, was-t-ie van mij!
Duf of niet zijn we toen toch maar in de auto ngesprongen" met als bcstemrning Uden. Daar
aangekomen zijn we met Ad naar de boerenschuur gegaan waar hij, dik met stof overdek!
stond. Met cen looplamp werd er wat licht bij geregeld. wat we zagen was een bijna
completc, zeer opknapbare suzuki Fronte IIC-$ Deluxe, roo4 met {tm kilometer op
de teller. Het plaatwerk had wat schade, alle vier de wielen zaten vast, marr i[ kon geen
enkel argument tegen aanschaf bedenken. Nadat we terug in de showroom waren heb

ikAd

voorzichtig verteld dat ik maar twee problemen had. Het eerste: dat ik mijzelf een budget
van / 15)0,-- gcsteld had, maar dat ik die Í 5m,-- eÍ graagbij zou leggen. Dit probleem
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werd van de tafel geveegd met de mededeling dat de aanschafprijs aan mijn budget
aargepast werd dus dat ik 'm voor / l5(x),-- kon krijgen Exit probleem 1. Het tweedc
probleem wag dat alles zo snel in zijn werl gegaal was, dat ik met geen mogelijkheid
bandgeld op de auto kon geven. Oplossing: ed gaf nil het LentelenbewiJs net aJ-à"a"ling: 't-aat'6 merr overschrijven en bel maer wanneer je komt om hemtp rc halen."t Exit
probleem 2l

De hele terryweg hebben Janny en it ons kostelijk geamuseerd over van alles en nog wat.
De stemming in de auto was magnifiek! Om voor deznkwr een eind aan het verh^al te
maken zal ik besluiten met het vermelden van enige vitale gegevens van de "Rode Draak,,
zoals de Fronte inmiddels gedoopt is. Van de gevolgen van deze aanschaf zal ik jullie in de
loop der tijden op de hmgte houden.
Kenteken

: 08-(B-SF

Geboortedatum

: 29 september 1g71
:\995 x 1,295 x 1,33 m

Afuetingen
Motor
Gewicht

(Suzuki Fronte, kon't mooier?)

(t*ngte x breedte x hoogte)

: een475 cc driecylinder tweetakt, met een vermogen van 29 pK!
:425 hele tilo's!

Ter afsluiting nqgmaals 6sa rroold yan dank richting Ad Verstegen: nogmaals hartelijk dank
voor de leuke manier van zaten doen en... we zijn er erg blij mect-Uiteraard ook mijn
hartelijke dant richtingJohan Schoenmater: zonder jouw tip bad ih dc Rode Draat nooit
gevonden!
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Suzuki: de geschiedenis
Johan Schoenmaker belicht het bedrijf Suzuki:
van Weefgetouw tot Coupé
10 februari 1887 wordt Michio Suzuti geboren als de nreeds z)on van een katoenboer
ui1 [Iemamatsu Deze stad" destijds niet meer dan een
katoenplantages! ligt
km ten zuidwesten van Tokyo. Op zijn 14e wordt ""r2psling
zo'n
Mic.hio lcerling bij de plaatselijke

Op

ffi

timmerman en hij is vastberadcn om zich in dit vat te behramen. Het uitbreken van de
Russisch-Japanse oodog in 1904 gooit echter roet in het eten. Zjn leermeester neemt de
produltie van tred-weefgetsgssa [61hend. Na het beëindigen ran zijn studieperiode heeft
Michio maar 1 doet het opzetten van een eigen bedrijf vmr produlde en verkoop van
weefgetouwengezet n een broedkast voor zijderupsen die hij van zijn vader
krijgt. Het gebrek aan geld en gereedschappen weet hij te overbnrggen door vastberadenheid: uit sloophout eo,ijzer bouwt hij zijn eerste tred-weefgetouw. Zjn moeder meg het
apparaat uitproberen en tot iedcrs ver$azing is het apparaat yeel efficiënter d"" haar ergen
machine. Uitvindingen zoals weefgetouwen vmr doek met stropen en eien regelbare schering waaÍdoor motorisering van het weefgetouw mogelijt wordt zorgen voor de vestiging
van de naam Suzuti in de Japanse terrielindustrie.

De eerste stappen worden

Ondarks het succes van de weefgetouwen realisecrt Michio Suzuti zich aan het begin van
de jaren dertig dat de groei in duurzame machines niet ongebreideld door zal gaan.
Diversificatiein consunentenprodultenzoals automobielenen motorfietsen is noodzaleliilc De eerste tests met een auto moeten vroegtijdig gcstaalt worden. Door escalatie van
dc mrlqg met China geeft de overheid aan §uzuki de opdrac,ht wapens en mrmitie tc
produceren. Deze produlÍie duurt tot na dc 2e wereldoorlry
Gebrek aan grondstoffen en het instabiele economische klimaat mr dg na-oorlqgse periode
stelt Suzuti voor de keuze óf masseel mensen ontslaaq óf alles produceren waar maeÍ
behoefte aan is. Suaild besluit het laatste te doen en produceert landbouwwerttuigen,
elektrische kachelties, veren voor treinramen, vatendetsels en mruiekinstnrmenten zoals
harmonica's en orgels. Zelfs een ontziltingsfabriekwordtgebouwd- In 1952komt eóterdc
behoefte aan diversificatie weer borren en Suzuki ,'aalt plannen voor dc bouw van motorfietsen en auto'E.
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Suzuki automobielgeschiedenis tot l9E0
(vertaling van hoofdstuk

9

"Cars and commercial rrehicles' uit het boek Suzuti van Jeff Clew)

Hoewel in Hamamatsu wsinig bewaard gebleven is uit het lang vervlogen project is het in
de eind dertiger jaren geweest dat het besluit genomen werd tot de produttie van lichtgewicht auto's. Men hadgezienhoe inEngelanddeAustinSevenmobiliteitbinnen hetbereik
van het gewone rrclk had gebracht, goedkoop, betrornöaar nrar niet overdreven comfortabel. Ecn Austin Seven werd daarom aangeschaft en rrcrsócept naar Japan waar hij als
onderdeel yian een haalbaarheidsstudie totaal gesloopt wcrd" Gedurende het najaar van
1937 werd een prototype van een motor enversnellingsbak gemaakt waarna besloten werd
het project yoort te zeltenen enkele complete voertuigen voor tests en evaluatie te maten
voor de technische staf van Suzuki. De motor was sen watergekoelde 75O c* 4 cytinder
lijnmotor waarin veelvuldig gebruik gemaakt was van lichte metaallegeringen voor gewichtsbesparing. Het ontwerp betrof een zijklepper gekoppeld aan ecn rersnellingsbak van het
constant mesh type.

ToenJapaninoorlogmetChina geraaktezagmenzichgedwongenhetprojectstoptezetten.
Na deze oorlqg volgde W.O. 2 met uiteindelijk resultaat dat het lichtgewicht auto-project
in de vergetelheid geraakte en dat bleef het tot Januari 19í. Op dat moment waren de
oorsprontelijke marketing doelen zo dramatisch gewijzgd dat men helemaal opnieuw
moest beginnen. Voor de ontwerpstudiewerden dit maal dÍiebuitenlardse auto'sgeímporteerd: een Volkswagen, een Lloyd en oen Citroën. Alle drie werden ze gedemonteerd en
nauuÀeurig onderzocht waaÍmoe de ecuw nan de mini-auto werd ingeluid, aangemoedigd
door het sterk discrininerende belastingptelsel van de Japanse overheid. Het belastingtelsel bevoorrechtte met name lichtgewiót auto's met motoren met een Llein rrcrmogen.
Diegenen die ooit Japan hebben bezocht begrijpen waarom. De Japanse wegen waÍen, cn
zijn hoofdzakelijl nog steeds, niet in staat om grotc voertuigen met ecn redelijte gemiddelde
snelheid doorg;ang tc verlenen.

Met het doel voor ogen de marlt voor kleine auto's te penetreren namen de Suzuki
ingenieurs alle openstaande opties door:

a
.
.

motorvoorin envoorwielaandrijving
motor voorin en aóterwielaandrijving

motor achterin en achterwielaandriiviog
Iedere opstelling leekm àjn eigen voor- en nadelen te hebbeq maar uiteindelijk urerd het
eerste alternatief als beste oplossing gekozen. Op 25 augustus 19Í was een gemotoriseerd
chassis gereed voor tests. Op deze manier was het gemaktelijk een aantal ontwerp alternatieven voor de buitenkant te kiezen zoals onalhankelijke wielophanging rondom, het gebruik
van een Mc Pherson kogelkringloop v«)r de besturing in plaats van de meer conventionele
tandheugel met frrees. De motor was een 3ó0 cc parallelle tweecylinder tweetakq in feite
een opgeboord motorfiets blok. Het motorblok was luchtgekoeld en had twee losse cylinders
om ook koeling tussen de cylinders mogelijk te maken.
m

Na het eerste test programma werd het prototlpe voorzien van oen bolle carrooserie
ontworpen door Michio Suzuki naar het voorbeeld van de Lloyd. Een aantal wijzigingen in
de wielophangingbleken noodzatelijk te zijn omdat de oorsprontelijk geptandc schroefueren meer geleden hadden den verwacht was. tn plaats van de schroefueren werden bladveren
gemonteerd waarmee de uiteindelijke vorm van de Suanlight SS Sedan compleet was. Het
eerste exemplaar kwam gereed midden 1955 nadat de overheid tocstemming voor de
produttie gegeven had. Al snel ontdelte men dat door een eenvoudige modificatie van de
kont twee varianten konden worden toegevoegd, de Suzulight SL bestel en de SP pick up.
Deze modellen werden in oktober 1955 gelanceerd. In februari 1956 was de produttie al
opgelopen van 3 ó a Suzulights per maand tot meer dan 30. De drie modellen werden zeor
concurrerend geprijsd omdat ook andere bedrijven zoals Mitsubishi, Toyo Kogo, Daihatsu
en Fuji HeaW Industries (Subaru) zich op deze marlr begaven etr daannee de Suzuti
beconcurreerden.

Het lijkt maar weinig bekend te zijn dat deze nieuwe generatie van Japanse mini-au[6's e€a
aantal jaren voorliep op de Europese doorbraat van mini-autlo's. De Austin Mini bijvmrbeeld, waarschijnlijt eenvan de succesvolste mini-auto's twam pas in 1959 op de marli, om
heel andere redenen. In Japan was het een combinatie van factoren die 6pa miniatuur 1ult6
nmdzatelijk -aakteq en niet alleen benzine besparing en parkeerproblemen waar de
Europese automobilisten mee worstelden- Suzuli komt de esr toe de ecrste producent van
een succesvolle lic,htgewic,htauto net tweetah motor tc zijn
De modellen SS, SL en SP bleven in produlcie tot mei 1957 toen door een wij;gi.g in de
wetgpvitrg aan peÍsonenautdslÍVo BVB werd opgelegd- Omdat ds Sl-bestcl gematkelijt
tot $zitter om tebouwenwas door na de aanschaf eÍra stoelente monteren, werdbesloten
do SS uit het leveri4gsprqgremma te schrappen. Tegetijkertijd werd ook de SP pick-up
geschrapt omdat het maximaal laadgewiót lager was drn van de SL. Verdere modificaties
werden nu .nri de SL doorgevoerd zoals bladveren met meerdere bladcn. Het chassis
bestond uit ronde stalen buizen in de vorm vatr een nrggegraat. De carrosserie had een
monocoque ootwerp.
Nu de nadruk alleen op de bestel-uitvoeringwaskomen te liggenwerdook nagedacht over
een opvolger. De gedaóten gingen uit naar een lichtere cn verbeterde vprsie met eea
mooiere vorm zonder dat daaraan passagierscomfort of laadvermqgen opgeofferd moesten
worden. In Juli 1959 volgde de Suzulight TL de SL op. Het eigen gewiót was gedaald van
52)Lgtot490 kgende autohad eenveóeterde ophanginggekregenmetver uiteenstaande
bladveren. Dit model is bijna ongewijzigd in produktie gebleven tot fcbnuri 1963. In
december 1959 werden er ZX) per -aand verkocht.

In de volgende numners wordt dit verhaal, dan

met

vervolgd"
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Je lidmaatschapskaart is heel wat waard!
Volgens onze gegevens kun je momenteel bij de hieronder vermelde dealers terecht oq op
vertoon van je lidmaatschapskaart, korting te krijgen op los te leveren onderdelen (voor
doe-het-zelf

wer\ dus).

Mocht je wijzigiryen en/of aanvullingen op deze lijst hebben,laat het ons dan even weten!
Tenslottg hoe meer dealers, hoe meer weugd! Staat de dealer bij jou in de buurt nqg niet
op de lijst informeer dan of ook hij aao ons kortings-systcem wil meewerken!
Amsterdam: Auto Amstelstad
Assen: H.Tappel
Bruchterveld: Spibo
Den Boech Nieuwtoop Auto's
Emmeu VanBovenEmmen
Groningen: Fleming
Sittard: HI.f,,í. Sittard
Spijtenissc: Auto Dekker
Tiek Ajo
Utrecht: Zato

Pijnappel Automobielen
Barnewld: Pijnappel Automóielen

Delft: C§Garage Delft
Drachten: lVouda
Geldrop: Joop van Wijnen
Kapelle: Sjaak Sonte

Sluiskit Moret
St. Joos[ Autobedrijf Vosscbeld
Uden: Ad Verstegen
riloerden: E.G-AM.

Afgezien van deze dealers kun je voor onderdelen ook terecht bij de Auto Parts Utrecht,
gevestigd ean de Biltstraat 22. Auto País Utrecht is telefonisch te bcreiten onder nummer
A*71:O466..Per fax zijn zij bereikbaar op nummer 03G73frU. Ook zij kunnen originele, of
twalitatief vergelijkbare onderdelen leveren met een buitengewoon aantreklclijke korting!
De heer GJ. Verheul weet er alles van!

IryAARSCHTIWING
lVe wijzen jullie er trouwens wel op dat de hierboven genoemde bedrijven na 3l januari
geen korting meer verstrekken wanneer epn lidmaatschafrstaart met als lidmaatschapsjaar
lgmn9DL getoond wordt. lVannspy je dus een beroep op de kortingsregeling wilt blijven
doen, is het raadzaam je contributie TUDIG te voldoen. Wij zullen er drn voor zorgen dat
je voor l februari §f2ie nieuwe lidmaatschapskaaÍt in huis hebtt

Burger[ike Stand
Hoe noemen we on:ze Coupé?
niet zelf,'t zijn er honderdelfl!
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't Antwaarps Muizeke

'tAsbakje

Kindje
Kippehok

Beestje

Kit

Snoe§

Bere-ei
Big
Black Beauty
Blue Thunder
Bobbeltje
Bolhoedje
Bolvormig aa"hangsel

Kleine Pitbutl
Kleine opdonder

Snoepje van de week

Botsauto

Bruintje
Bultje
Calimero

Kleintje

Koekrommel
Kogel
Kokindje
Krentebol
Kruimeltje
Kuikentje

Sleutelhanger

Smurfuóiel
Snoetje
Snoopy
Soekie
Soesje

Speldeknop
Spliterun

taSoruis Noir

Spruitje
Stoffeltje
Stuiterballetje

Mini

Suftuti

C.ouveusje

Mol

Suki

Din§toy

Molshoop

Suus(e)

Doosje

MonCheri

Dotje
Droppie

Monster
Mug
Muis

Suuz
Suzak

Drup
Druppie
Energiepil
Friemeltje

Gniffel
Grumnelke
Guppie

Opblaasauto

Ork
Poepie
Potige Smurf

Putkie

Suzi
Taartschep

Tototje
Troddel

Tuffie
Turbobeer
TVeetie
Uch I

Hugo

Racemonstertje
Rijdend Narcosekapje
Roempoempertje
Rooie Sien
Rotsblokje
Rugie
Rrrgzak(ie)

Hu--eltje

Sóeurijzer

WraÍje
Tqklentaata

Glmpie
Handtasje

HD (Humpie Dumpje)
Hoestbal

Holtor

UchU
Uitgebouwde Muis

Ukteput
Wegluis
Wegwerpauto

Huppcltrutje

Schniiggerli

Zandkorrcl

Julia

Schoen

7*epkist

Katkerlak

Sjuttel
SLelter

zipw

Kinderwagen

Zor;fulilxi
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SUZOEKERS
td 12.91, cuosserie hc$ hicr en fur cen gaaÍje,
gu4 Í 5U,-. Pefra van dcr Stanw, Den Hao*. Tel. (nG3#751óTE KOOP: blanwe hryé van 19il, APKwrlope4 60.ÍhN lon. gelopea zco lel*e banzinetanlc,
deukies, rocsq Nen, Í 5N,-. Fan. Hol, Buwwld- TeL.0342b163ó1.
TE KOOP: zibvryiize Cnrt vot 1N31, APKtat 03.91, n(m h. getopeq wuenlangen
TE KOOP: wire Canpé von l9{il), APK

onderlcant

wnangenfurbuiswrbildinge4cotosseiercdeliilc,scholtdonpenmetenveryangentwrfu.n
+l+ wruullingsbalg ntotorblolt bwnpen, gille (n6 odcn ut@rde.n een hotve tweedc

Canpé\. Í l.NQ-. l4ncent Oventeldcn, Enschede. Tel. 05iÈi167620.
ALLEEN vooR EEN LIEFHEBBER te lcmp: mh omnje Enntentalertje (met andcrc
woordcn mh guenlcoasje) votr 1980, APK tot 11.92 bodem gnd en mdoischltechnisch
pícct: echt lilHq 60.m bn. gelopa Í L1N,-. Ingrid Saoosnijder, Diemen. Tct. 02G
@81888,

TE KOOP:witte

(wasgele)Caryémetfiryldokvan 19[t:0,APKtot02.92 l24.ililhtgelopea
Í 2(m,-. Cindy Maas, Ufrecht. Tel. 030-891ffi (tlntis) oÍ 0i40243991

carosseric rudelijk

(walcl.
TE KOOP: witte

Nucy

C-oupé met

mnncdakvon DA, APK07.92 coosserie redcliih

Amsterdam. Tel. 02Gój275 1&
TE KOOP: wade Canpé mct zonnedok vqt
Beclc,

Í

25(n-.

19U1, APK tot 10.92 iln Un bt. gelope4 iets
benzineta* Í ZSAA-. Therèse l|lntff futinen. Tel. 05221-21ó5.
TE KooP: blanwe caryé van 1982 APKtot 10.92 met nieuwe druagmnen cn vwrtotde4
carcsserie rcfulijk (roest op belende plutsen), uitloA nut vervangen wordm, Í 2950,-.

rocsT nieuwe

Saskia Dilwtdal Haadem. Tel. 02il/i6?{43.
TEKOOP:wa*C-ourtmasptsuur,frnnelcottsole,mistlanpenenwietfuppe4vot t9il,
in perlecte staag APK tot U.'92 49.(m bn. (otisincel) gelopen gehcel opnianw 'geplufiwdct'
en Retectvleerd Vaste pliis Í 3.ffi,-. Ofro Baends, Mepwl. Tel. 0522(M3fi5.
TE KOOP: een niet m fel lilalruse metallk (wos zwafie) Court Qan de maker von Uch I en
il), iln m bn. gelopea APK nieuw bij atlaering bdcm IilHo perfecq nicts oon gelasl grud
ptecMlcerd, Í 4.Un -. Frunk van dcr lfuil Hwgeliet. Tel. 01G472(1731.
TE KOOP: een conpleet g*estuueerde afru metallk tffiruinc Canpé met zoucdolg APK
tot 08.'94 1 12Un bn. gelapca tqatiempprt ( I &5N,-), pnjs nder oween te tcomen Peur
&.Ellen trknta, fuondom. Tel. fi9701192

6,"
Een Suzuki Swift heeÍt standaard al heel veel mee. Want een SwiÍt is betrouwbaar,
zuinÍg en heeftgegarandeerd een hoge inruilwaarde. Er Ís nu een uiwoeringvan de

Swift die

u nog

meerte bieden heeft: de exclusieve Swift,,Club".

clt-rb aktie

De SuzukiSwift,,Club"

isuitgevoerd metde
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
* SVERSNELLINGSBAK

.

* HOOFDSTEUNEN
'MISTLAMPACHTER

* U ITKLAPB. ACHTERZIJ-R
UITEN
* DIGITAAL KLOKJE

* HOEDENPLANK

* GESTOFFEERDE
BEKLEDING

. VEILIGHEIDSG LASVOORRUIT

HEMONYLAAN 25a (verlengde alb. cuypmarkt) AMSTERDAM
lel:020 - 799100
MINERVALMN 85 (hoek stadíonkade) AMSTERDAM
tevens werkpl./mag. tel: 020 -713581 l711BBB

The Gant
Suzuki

Swiftcï.

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

§suzuKr

#

IMPORTEUR: B.V. NIMAG, P0STBUS

3250, 3274 ZH

HEINENOORD, TEL.:01862-7911

