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Van de voorzitter
Lieve Coupé geihteresseerdeq
Jrrllie zien het wel weer: ook dit jaar is het ons weer gelukt om Ben fantastische full colour,
nog mooier "glanzende" en "kraswije" 6mslag voor de Rugzak R"6s 1s lsaliseren. Niet alleen
zijn wij beretrots, maar ook dankbaar zijn wij voor het drukwerk (door Gerard Uppelschoten) en de fantastische bereidwilligheid van zijn "baas" (de grote Habo DaCosta te Vianen).
Datwij als klein clubje (nou ja, klein.....bijna400leden is niet niks) zo'n professionele omslag
hebben!!! Ook zullen jullie wat nieuwe/andere adverteerders aantreffen. Hartelijk.lark en
evenzo welkom! (Willen jullie overigens je gedachten eens laten gaan oveÍ wie er nog meer
zou willen adverteren? Hopelijk wordt ons blad dan ooit nog eens "self-supporting"!!)

Mijn kleine Ork had onlrngs -vlak voor d'r APK- wat re ,matische aandoeningen (ik hoop
overigens dat er ooit nog eens -naast de kinderbijslag- een Coupétoeslag wordt toegekend,
4 nieuwe Koni schokbrekers, benzinetank, draagarmpje, de wereldberoemde schoken stabilisatorstangrubbers en hoppa: daar ging de wintersport m'n neus voorbij!
Znloopt overigens nu wel van verwaandheid naast haar velgen (wat één keer al een lekke
band opleverde...), aangezien ze nu doo.6"1 l5sadig oogvan de heer DOL (van RDM, onze
"huis"taxateur) op Í 1.0.000,-- is getaxeerd. Het indrukwekkende pak bonnen van reparaties,
restauraties en onderdelen ter waarde van zo'n J 16.000,-- (!) is hierbij helaas nog niet van
toepassing: we zijn nog "iets" te jong en f L0.0fi),-- is op dit moment echt de Sqysnlimiet...
Even (nog zo'n tien jaar!) wachten en dan gaan de werkelijk gemaakte kosten meetellen en

want):

kunnen we ons als fanclub ook laten inschrijven bij de FEHaC (Federatie Historische
Automobiel Clubs).
We gaan verder: mag ik hierbij weer alle leden, die ook dit jaar weer zo lief waren de Fanclub
een kerstkaart te stuÍen, hierbij hartelijk danken? Hartverwarmend: het was weer een
indrukwekkende sliert....
Dan wil ik iedereen, en met name de heer R. Glas uit Harkstede (die -ondanks dat hij niets
met de Fanclub te maken heeft: hij is name[ijft stagebegeleider van een clublid), zo trouw,
volledig en enthousiast voor ons loopt te "spotten". Net als daar in het "hoge noorden',
zoeken wij in nog zo'n "onontgonnen Coupé gebied", in het "diepe zuiden" ofwel het
Limburgse, net zo'n enthousiasteling.

Verder wil ik onze leden die niet in onze laatste ledenlijst vermeld stonden (en dat bleken
er best veel te zijn!), onze excuses aanbieden.
Een en ander was te wijten aan een ernstige ademhalingsstoornis van onze computer,
waardoor menig lid spontaan van het scherm (en -wat eÍger was- uit het geheugen) werd
geveegd. Vooral leden met meer dan één Coupé of helemaal geen Coupé (otzr zrer
gewaardeerde donateurs) werden blijkbaar niet meer "geslikt" door het appaÍaat. Hopelijk

hcbben we iedereen weer teruggevonden en is de komende ledenlijst (wegens plaatsgebrek)
in het volgende blad weer compleet.
Verder wocgen wij ons tijdens het bekijken van het ledenbestand af of er misschien leden
zijn, die het eigenlijk heel vervelend vinden in brieven en op enveloppen aangesproken te
worden met hun voornaam.
Dus hebben we het volgende voorstel: wil je liever met mewouVmijnheer en voorletters
geadresseerd en aengesproken wordeu, laat het ons dan weten. Wij zullen dan de tenaamstelling op brieven, etiketten en clubpas naaÍ wens van het betreffende lid aanpassen. Horen
we niets, dan gaan we gezellig en informeel door met tutoyeren en voornamen gebruiken.

Het kunststof voorschermeu (spatborden) ve rhaal is zo goed aangeslagen, dat die arme man
zich een hoedje fabriceert. Er is inmiddels al een wachtlijst van vier tot zes weken (!)
ontstaan. Even geduld dus alsjeblieft....
In het vorige blad hadden we jullie al gemeld, dat we druk doende \ryaren met de voorbereidingen voor de meetings van dit jaar. Niet alleen dat houdt ons berig, maar ook kascontrolecommissie, financieel verslag 1991, begrotng1982 en Oosterhout1992 (zie verderop in

dit blad).
Gelukkig begint een en ander zeer serieuze gestalten aan te nemen en kunnen we, organisaLorisch gezien, weer wat ruimer ademen.
Wisten jullie overigens, dat behalve de heel aparte "gif' groene (die overigens Sofia Green

blijkt tc heten en niet -zoals wij dachten- Musket Green), ook de mooie goudbruine
(Antilope Gold) Coupé (niet te verwarren met roodbrin -Renaissance Red-, want daar
zijn er genoeg van) zeer schaars is?
ln het vorige nummer stond (in de notulen van de vorige ledenvergadering) te lezen, dat wij
zouden proberen ervoor te zorgen, dat al onze leden de "Suzuki op Weg" zouden ontvangen.
Dat is inmiddels gelukkig geregeld: met BV Ni-ag is afgesproken, dat wij naametiketten
van ons ledenbestand aanleveren en dat zij -waarvoor natuurlijk onze welgemeende dankvoor verzending zullen zorgen.
Mocht je hem niet ontvaÍrgen, ga dan eerst bij jezelf te rade of je de contributie aan de
fanclub hebt voldaan. Heb je wel betaald maar geen Suzuki op weg ontvangen, dan graag
even een berichtje, want dan ben je wellicht het slachtoffer van het eerder vermelde
computerduiveltje

"

lnmiddels hebben jullie allemaal een exemplaar van de statuten van de Fanclub ontvargen.
Als bestuur behoren wij jullie je die te verstrekken en als lid horen jullie die te lezen. Het
enige waar ik jullie hierbij op wil wijzen, is de opzeegingstermijn: schriftelijk én voor I
decembe r van enig jaar. Dit jaar zijn wij -omdat niet iedereen de statuten had- uiterst coulant
geweest....

Maar, het moet toch nietm ajo, dat wij bij inschrijving van een nieuw lid tot de ontdekking
komen, dat dieníhaar auto bij ons bekend is als de auto van een bestaand lid, dat (nog) niet
betaald heeft!
Het al dan niet in het bezit zijn van een Coupé heeft niets te maken met het "automatisch"
eindigen van het lidmaatschap van de Fanclub.
Dus, wanneer je je auto verkoopt en je zeg!. niet tijdig op, loopt je lidmaatschap gewoon
door! Het lidmaatschap kan overigens wel tegelijk met de Coupé worden overgedragen,
wanneer je hem verkoopt: de nieuwe eigenaar stuurt de "ouden pas in en betaalt dan
uitsluitend Í 10,-- administratiekosten en is voor de rest van het lidmaatschaps/kalenderjaar
geen contributie verschuldigd. We verwachten dan natuurlijk wel een "afmeld-" of bedankbrie{e van het "oude" lid.
Denken jullie ook nog even aan nmutaties" en dan voornamelijk aan verhuizingen! Ook horen
we soms dat een lid drie Coupé's heeft, terwijl wij bij de eerste zijn blijven steken. Ook
gegevens van -deels- gesloopte onderdelenexemplaren en spotters op sloperijen horen we
graag: vast bedankt voor de medewerking, want zo blijven we up to date!

Ten slotte zijn we blij dat we sns fsshnisgh Opperhoofd Joop wat hebben kunnen ontlasten
met de inwerkingstelling van de Regionale lsshnische Steunpunten: negen leden hebben
zich opgeworpen omgebeld te worden als je met "iets" zit. Het voordeel is, dat je nu injouw
"buurt" een technisch steunpunt hebt. De eindverantwoordingblijft natuurlijk in handen (en
niet te vergeten ogen en oren) van onze "Suzuki Coupé GX Monteur Van Het Eerste Uur
(S.C.G.X.M.V.H.E.U.)": Joop! Maar dat weten de "hulptechneuten" natuurlijk zelf ook....
Dus, komen zij er niet uit, dan val je vanzelf in de vertrouwde "Joop"handen.

Verderop in dit blad nog: Autoclubdag Oosterhout en het super-de-poepie-weekend
(S.D.P.W) in Brabant (sparen maar!). Kortom, weer leesvoer te over.

Menseq tot gauw maar weer, groetjes,

Ingrid
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Van het secretariaat
Lieve leden, gezinsleden en meelezers,

Daar is ie dan: de eÍra dikke Rugzak Rede n .mmer l van 1r992.Ílij staat natuurlijk weer
boordevol informatie over alles wat met onze geliefde Coupé te maken heeft. Nu niet snel
doorbladeren om te zien wat dat allemaal is, want deze keer heb ik -in plaats van -ïn
gebruikelijke waslijst van attentieprrnten een echte "primeur" te melden.
Let op, daar gaat ie:
De REGIONALE TECHNISCHE STEUNPUNTEN (RTS) zijn gestart!!!

Nu denk je misschien: "Fijn, maat wat moet ik daar mee; we hebben ons aller Joop toch?"
Heb je gelijk m, maar met jou denken een kleine vierhonderd andere leden dat ook. Het
gevolg is, dat Joop letterlijk overspoeld wordt met telefonische hulpverzoeken en van voren
niet meer weet, waar hij van achteren mee bezig is.
Daar moest natuurlijk een oplossing voor komen en die hebben we gevonden in de vorm
van de RTS-en. Gezien de technische kennis die we binnen de club aanwezig wisten, heeft
dat geen al te groot probleem opgeleverd. Op onze oproep heeft zich een aantal serieuze
techneuten gemeld, die graag bereid zijn je -regionaal- met raad en desnoods daad bij te
staan. Hoe gaat een en ander in z'n werk? We[ heel eenvoudig: aan het eind van mijn verhaal
vind je een lijst van RTS-en met de gebieden waarin ze werken en wanneer ze bereikbaar
zijn. Vanaf het volgende blad worden naam, gebied, telefoonnummer er beltijd steeds op
een vaste plaats (na het colofon) te staan, zodatje nooit meer hoeft te zoeken als plotseling
je uitlaat eraf is gevallen, je benzinetank lekt of je koppakking eruit ligt. Ook voor minder
ingrijpende dingen, zoals kleine en grote beurteq kun je bij hen voor advies terecht. Is je
eigen RTS niet bereikbaar, probeer dan de dichtstbijzijnde. Komt je RTS (die dus een soort
huisarts is) zelf niet uit het hem voorgelegde probleem, gaat hij voor jou bij de specialist te
rade (en dat blijft -natuurlijk- ons allerJoop) en belt je dan terug. Dus, om een lang verhaal
kort te maken, de spelregels zijn vanaf heden als volgt:
Heb je een technisch probleem, bel dan niet meer rechtstreeks metJoop, maar met je "eigen'

RTS. In negen van de tien gevallen, zal die je direct op weg ku"nen helpen. Mocht dat
onverhoopt niet het geval zijn, word je door de p15 lsruogebeld.
Heb je ssa lsghnisch probleem, dan bel je:
ln Groningen, Friesland, Drenthe en Ovedissel:
Rick Sjoerdsma in lreuwarden

058-159796

Beltijd: wer*dagen van 19.il)-21.(X) uur

of
Rob Groot in Enschede
Belrijd: dagelijks 19.NL22.il) uur

053-324270

ln Gelderland, Brabant en Limburg:
Twan van der Pasch in Rosmalen
073-4t2139
Bekijd: werkdugen lti.hFP30 rur; bij afwezigheid is er een antwoordapporaat
of
Dick Thomasscn in Dodewaard
Belrijd: dagelij ks 17.0{l I9.N) uur

08885-228ó

ln Zuid-Holland en 7*elandl.
Paul van der Niet in Noordwijkerhout
02523-76Étt
Beltijd: dugelijks l8.U)-20.(n uur; bij ofwezigheid is er een antwoordapparaat

of
Norman C-'onr;uet in Waddinxveen
01828-71612
Beltijd: behalv,e zondags 18.00-22.00 uur; bij afweziglteid is er een antwoordopparaat

In Utrecht, het Gooi en de Usselmeerpolders;
Gerard Uppelschoten in Utrecht
0x-ffi22
Beltijd: niet in het weekend; in +,eitand ntet wisseldiensten is er bij afwezigheid een antwoordappsrsal
In Noord H«rlland en de Randstad:
Rick Reparon in Purmerend
Beltijd: dagelijks 18.0G20.00 wr; wisseldiensten

02990-28220

of
Jaap Hartog in IJmuidcn
Beltijd: alleett itr het weekend 12.0U 17.00 uur

o2550-16982

Dus, gun onzc onvervangbare Joop zijn telefonische rust en bel in geval van technische
vragcn een van bovenstaande RTS-en.
Dan nog ce n he el ander verzoe knummer: laaÍ ons alsjeblieft niet zo weselijk veel kostbarc

tijd cn geld bcsteden aan hel achterhalen van wijzigingen! Het gebeurt helaas maar al te
vaak, dat wc uit ecn girobetaling mocten constateren dat iemand verhuisd is en vaak weten
wc dan alleen nog maar de woonplaats en niet het nieuwe adres, laat staan het telefoonnummer. ()ok komt he t regclmatig voor, dat ccn nieuw lid zich aanmeldt en dat we langs die weg
-min oí mccr pcr ongcluk- tc wcten kr)men, dat ce n ander lid zijnlhaar Coupé vcrkocht hce ft.

Vtroral in dczc tijd, nu er bctaald moet worden voor hct jaar 1992, blijkcn er na een hclc
"bclronde" van Ingrid hccl wat "lcde n" te zijn, die dcnkcn dat wij aan ons watcr kunnon
voelen dat zij het Fanclub lidnruatschap wt:nsen te treëindigen. Zo wcrkt dat natuurliik
niet!!!
Samen mct dc rritnodiging voor de le dcnvcrgade ring/mceting op 12 april lgg2inspijkenissc
heeft dan ook iedereen de statuten van de Fanclub ontvangen. Elk nieuw lid krijgt ze in het
vervolg direct bij inschrijving. Ons verzoek: léés die statuten en hou je aan de regels en -ook
al staat dat nict e xpliciet in dc statuten- meldt wijzigingen in naam, adres, telefoonnummer,
8

auto, verkoop auto en opzegging lidmaatschap (liefst schriftelijk) aan de Fanclub. Het zou
ons veel tijd, geld en ergernis besparen. Tijd en geld kunnen we beter aan otzo Coupé en
aan de Fanclub besteden en op ergernis zit niemand te wachten.

Over ergernis gesproken: zojuist bereikte ons het bericht, dat Ingrids zo zeer gekoesterde
blauwe Coupé'ORK'het slachtoffer is geworden van een ongewenste intimiteit door de

blijkbaar verliefde auto van een onoplettende mede-weggebruiker: het lieverdje werd
onverwacht en hardhan.lig bij haar achterste gegrepen door een forse Peugeot met een
blijkbaar slaperige bestuurder. Die Franse auto's zijn echt niet te vertrouwen: één seconde
let je niet op en ze vergrijpen zich aan een weerloos Coupeetje! AIs gevolg van deze onzachte
Iiefkozing moest ORK zich onder be handeling van de plaatwerker stellen, terwijl Ingrid met

een pijnlijke nek naar de therapeut moest. Gelukkig zit ORK in het "ziekenfonds' (ie weet
wel, de Classic Car verzekering via Branm Assurantiën) en zal de financiële kant ongetwijfeld snel en correct geregeld worden. Maar, het zal je Coupé maar wezen.... We wensen
ORK en tngrid langs deze weg van harte beterschap.
7.a, nu kun je snel verder kijken wat de rest van de Rugzak Rede te bieden heeft. Tot Suz
in Spijkenisse en/of Oosterhout!

Janny

Op de penning
Hallo Luitjes,

Noq hier ben ik dan weer van -even- weggeweest. Zoals jullie misschien weten heb ik het
de afgelopen tijd druk gehad met mtn studie, maar ik heb inmiddels examen gedaan en ben
nu gediplomeerd offsetdrukker. Hoe vinden jnllie de nieuwe omslag? Hiervoor natuurlijk
weer hartelijk dank voor de bereidwillige medewerkingvan mijn "baas" Habo DaCosta.
Nu, nadat we het eerste volle -en ik meen te mogen zeger geslaagde clubjaar- hebben
afgesloten, zijn we met frisse moed aan het nieuwe clubjaar begonnen. Op 22 februari 1992
hebben de leden van de kascommissie (Rick Sjoerdsma en Tjallien Bakker) het kasboek
gecontroleerd en afgetekend. Dat was dus de laatste daad van het afgelopen jaar en meteen
de opening van het nieuwe jaar.
Zoals je elders in dit blad kunt lezen, kunnen jullie mt nu ook bellen voor tcchnische wagen
over je Coupé. Op 22 februari 1992 was er namelijk ook een bijeenkomst met het bestuur
en een aantal behulpzÀme clubleden, die gespreid door het land een aantal Regionale
Technische Steunpunten hebben opgericht om je "dichter bij huis" met je technische
problemen te kunnen helpen. Nadere informatie hierover vind je in het stukje van Janny.
Van mijn kant valt er verder geen nieuws te melden, behalve dat het goed gaat met de
Fanclub: nieuwe leden stromen binnen. Ga zo door!
Groetjes van Gerard

Mag Manus effe wat langer?
5 en 6 september 19922 Het tweede Suzuki Coupé GX Fanclub-weekend!
Jullie Manus heeft zich weer wat op de hals gehaald, namelijk het organiseren (onder
andere) van de najaars-meeting 1992. Helaas is hier zo weselijk veel over te vertellen, dat
hij deze keer nogal wat bladvulling op zijn geweten heeft. Bij voorbaat Manus'verontschuldigingen voor dit lange stuk, maar... lees het goed. Het is van het begin tot het eind
volgestampt met belangrijke informatie! Daar gaat-ie:
Het succes van het eerste weekend, vorig jaar in [.oenen, is voor ons aanleiding geweest om
wederom een weekend te organiseren. Ten opzichte van vorig jaar is er eigenlijk één groot
verschil. De Algemene Ledenvergadering is van het weekend losgekoppeld (zie elders in
dit blad) en er wordt daarom geen ééndags-happening meer aar verbonden. Dit wordt dus
echt een weekend, wat erop gericht is mensen die daar behoefte aan hebben (het bestuur
en ikke, onder andere) in een volledig ontspannen sfeer van "alles kan, niets hoeft" bijeen
te brengen. Wat hebben wij voor elkaar weten te boksen:
Op zaterdag 5 september 1992 is men -vanaf 13.(X) uur en ècht niet eerder!- hartelijk welkom
op de locatie, deze keer vlak bij 's-Hertogenbosch, waar wij een aantal riante motelkamers
gereserveerd hebben.
Na aa.,komst en inchecken krijg je koffie en gebak door de club n*ngeboden. Tussen 14.fi)
uur en 17.00 uur zijn er twee bowlingbaren gereserveerd voor die clubleden die dringende
behoefte hebben een balletje op te gooieu. Overige faciliteiten waar je gebruik van kunt
maken zijn: zwembad en Jeu de Boules-baan (allebei gratis) en midgetgolf (niet gratis, maar
slechts f 3,-- per keer!). Er zijn nog meer mogelijkheden om je te amuseren; tsnnis[ansa,
een kinderboerderij, sauna en zonnebanken, een roeivijver, speelt 'inen en fietsenverhuur.
Waar van toepassing kan men ook hier tegen betaling gebruik van makeu.

Om 17.00 uur begint een borreluurtje, waarvoor je bij het inchecken wordt voorzien van
twee consumptiebonnen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je maar twee drankjes mag
gebruiken, maar de eerstc twee kosten je in ieder geval niets! Ook een zeer smakelijke
borrelhap wordt je, op kosten van de club, aangeboden. Omdat ook een borreluur in
principe een uur (60 minuten, 3.600 seconden) duurt, zullen de weekend-gangers tussen
18.fi) uur en 19.00 uur moeten probere n zichznlÍ te amuseren. Zn zouden zich bijvoorbeeld
even lekker kunnen opfrissen, want:

om 19.fi) uur begint het avond-gebeuren. ln de voor ons gereserveerde zaal word je
ontvangen met een welkomst-cocktail gevolgd door een riant buffet. We hebben ons laten
adviseren voor een buffet als avondmaaltijd te kiezen, omdat dit de "eetsoort" bij uitstek is
om een beetje te "circuleren". Met andere woorden: je laadt je bordje (beschaafd) vol met
dingen die je lekker lijken, kijkt rond of je iemand ziet waar je wel eens mee zou willen
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praten, kijkt ofdaar een stoel in de buurt is en laatje daarin zakken (wannsep die niet bezet
is). Veel flexibeler dan vorig jaar, en een leuke manier om nieuwe contacten te leggen of al
bestaande contacten te verstevigen.ln deze zaaJis een grootbeeld-videoprojector aanweàg
(beeldmaat 2x2 meter).Iedereen wordt hierbij uitgenodigd video-opnames van Coupé's
mee te nemenr zodat ze aan den volke getoond l5rrnnsa worden. Al" je video-banden
meeneemt, zoÍE eÍ dan wel voor dat ze DUIDELIJK gemerkt àj4 zodat er geen 6e,ningsverschillen kunnen ontstaan welke band van wie is! Over een band gesprokeq later op de
avond (tussen 21.00 uur en 24.00 uur) is er een band (spreek uit: bènt) welke voor muziek
za),zorgen aanwezig. Het is ons helaas niet gelukt het duo van de zaterdagavond vorig jaar
te engageren. Zij vonden dat onze leden zich dermate onaardig tegenover hen hadden
gedragen, dat ze niet wilden meewerken! Daarom zullen we het moeten doen met een
6-mans formatie, die bijna alles speelt wat je bedenken kunt. Een dansvloer is aanwezig,
zodat de eventueel aangegeten calorieën weer kunnen worden weggedanst. Voor diegenen
die vorig jaar op de zaterdagavond niet aanwezig uarcn: door omstandigheden werden wii
vorig jaar geconfronteerd met een tweetal ouderc hercn, met als muziekrepertoirc het
beterc nHaak-in-met-Mary'-werk Niet echt onze stijl!

Om 00.30 uur stopt men het schenken van vochtige consumpties, mdat om 01.fi) uur de
avond wat ons betreft afgesloten wordt, naar we hopen met een goed gevoel. Diegenen die
nog wat willen doorgaan, zullen op eigen gelegenheid de mogelijkheid hiervoor moeten
zoeken. Wij laten jullie dan los, want wij realiseren ons terdege wat ons de volgende dag te
wachten staat!

Op zondagochtend, vanaf 07.30 uur, kan men zich tegoeddoen aan een ontbijtbuffet. Voor
10.fi) uur moet iedereen uitgecheckt zijn. De bagage kan men in de zaal achterlaten. Want...
Deze zoodagwordt gekenmerkt door één centraal punt, waaromheen iedereen de zondag

naar eigen idee kan doorbrengen.

Dit

centrale punt is, om 13.(X) uur, als lunch een

gezamenlijke uitgebreide koffietafel in het restaurant van het Autotron in Rosmalen. Iedere
deelnemer krijgt een toegangskaart voor het Autotron, waardoor meteen de mogelijLrheid
bestaat hier eens lekker rond te kijken. Maar... omdat we niemand willen verplichten de
hele dag door het Autotron te zwerven, bieden we zowel's morgens als's middags voor de
liefhebbers de mogelijkheid een soort puzzelrit (verschillend!) door het Brabantse land te
maken. Deze ritten worden verreden volgens het "bolletje-pijltje"-systeem (wat dat is....
merken jullie dan wel. Het is effe wennen, maaÍ 't valt best mee!). Aan deze ritten zijn
"toto"-\rragen verbonden, welke later in de middag, terug in de zaal, beantwoord zullen
worden. De mensen die het hier het best afgebracht hebben, houden hier nog een aardigheidje aan over ook! Zijn er nou leden die denken "Geen probleem, we rijden gewoon achter
Manus en zijnJanny aan, want die hebben het georganiseerd!", Foutje, Bedaank! Manus en
zijn Janny rijden de ritten niet! Discussies over de uitslag van de toto-wagen zijn ook niet
mogelijk,want Manus heeft uit betrouwbarebronvernomen (een organlsatie die niets ander
doet dan dit soort ritten uitzetten) dat deelnemers aan deze ritten één ding dienen te
onthouden. Namelijk: het officieel reglement hiervoor:
Regel 1: De uitzetter heeft altijd gelijk.

Regel 2: Wanneer dit onverhoopt niet het geval is, treedt direct regel 1 in werking.

Dit biedt je in feite 4 standaard-mogelijkheden om de zondag door te brengen:
. 1 Je gaat gewoon de hele dag naar het Autotron (milieubewust!);
o 2. Je rijdt de ochtendrit, luncht en brengt de middag zoet in het Autotron (semi-miligu-

.

bewust);
3. Je begint je dag in het Autotron, en rijdt na de lunch de middagrit

(e raadt het al:
semi-milieubewust);
. 4. Je rijdt beide ritten en luncht alleen in het Autotron (OOOHHHHH!).
Zrtals je ziet, mogelijkheden en wijheid te over! Om 16.00 uur verzamelen we weeÍ in "onze"
zaal. Hier vindt, na de "prijsuitreiking" van de puzzelritten, de afsluiting van het weekend
plaats. Je kunt dan je bagage opvissen, en daarna naar huis gaan. Op deze manier is het voor
iedereen mogelijk om 's avonds op een redelijke tijd thuis te zijn en, hopelijk dik nagenietcnd, nog cven onderuit te zakken voor je je mandje in kruipt.
Intcressant is de prijs waarvoor we het een en aader kunnen aanbieden.Zoals beloofd,
zouden wc proberen in de buurt te blijven van de prijs welke we vorig jaar hadden
uitgcpuzzcld. Hclemaal is dit niet gelukt, maaÍ we hebben het niet te bont gemaa-kt. Leden
betalen voor dit hele weekend í 150,--, introducé(e)s J 175,--. De toeslag voor het gebruik
van ecn motelkamcr door één persoon is f 20,--. Kort samengevat heb je hiervoor:
. Jc riantc motelkamer (gelijkvloers, radio, TV, douche, toilet, minibar, terras met

o
.
.
o
r
.
o

stoelen, noem maar op!)
Koffie en gebak bij aankomst
Kosteloos gebruik van bowling, Jeu de Boules-baan en zwembad
Twee drankjes en een hapje tijdens het borreluur
Welkomstcocktail en buffet tijdens zaterdagavond met live-muziek

Ontbijtbuffet

Toegang tot en lunch in het Autotron.
Routebcschrijvingen voor een tweetal ritten door het bloedmooie Brabantse Land.
Wij dachten dat we een en ander beschaafd gecalculeerd hebben voor een weekend met
zoveel (vcrder grotendeels gratis) mogelijkheden!

Het is echter wel zaak TIJDIG te reageren, want we moeten uitertijk 30 juni opgeven met
hoeveel mcnsen we komen. Misschien kunnen we nog extra kamers bijboeken, maar zeker
is dit niet!! Reageer dus snel, wanneer je zeker wilt zijn dat je mee kunt. Maak, wa"neer je
het bijgesloten aanmeldingsformulier terugstuuÍt, meteen / 75,-- per persoon als boekingsgarantie over op het bekende rekeningnummer van de Club, Postbankrekening 75.700 t.n.v.
de Suzuki Coupé GX Fanclub te Diemen. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst van de aanbetaling behandeld, dus... wie't eerst komt, die't eerst maalt! Contante
betalingcn kunnen door ons helaas NIET verwerkt worden! Voor het resterende te betalen
bedrag krijg je t.z.t. een acceptgirokaart. Verzoeken om restitutie van gedane (aan)betalingen kunnen in principe niet worden ingewilligd. Het is natuurlijk mogelijk dat we volgeboekt
zijn. Wanneer dit zo is, plaatsen we je aanmelding op de wachtlijst. Wanneer het niet
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mogelijk blijkt je a666lding in een boeking om te zetten, wordt je aanbetaling uiteraard
WEL teruggestort. Dit zal dan ongeveer half augustus gebeuren, onder vermelding van:
RESTITUTIE INSCHRIJFGELD WEEKEND 5 EN 6 SEPTEMBER. Vergeet dus niet
op het formulier je giro- of bankrekeningnummer in te vullen. Wanneer je een bankrekening

hebt,

wl

dan ook het gironummer van je bank in!

Gaan we nu even kinderachtig doen. We geven voor de zekerheid, helaas schijnt het
fenomeen gezinslidmaatschap ys61 ssmmige leden wat problemen op te roepen, een
rekenvoorbeeldje:
o Een lid en een betalend gezins(club)lid (dit gezinslid heeft een eigen lidmaatschapskaart) betaalt J 3m,--. Aanbetaling (overmaliing) Í 150,--, acceptgiro t.z.Í.. í l5O,--.
. Een lid en sen introducé(e) (ook dit kan, naar de letter van de wet, een gezinslid zijn,
maar is niet iemand die bij de Club als betalend gezinslid te boek staat) betaalt Í 325,--.
Aanbetaling (overmaking) f 150,--, acceptgiro Í.2.Í. f 175,--.
o Wanneer iemand lid van de Club is en zonder partner naar dit weekend komt bctaalt
hij of zij Í L7O,--. Aanbetaling (overmaking) f 75,--, acccptgiro t.z.t. f 95,--.

We hopen van harte dat dit lange verhaal jullie enthousiasme voor de wcckend-mecting
heeft kunnen aanwakkeren. Voor diegenen die vorigjaar niet het hele weekend geweest
zijn: als je ingelijfd wilt worden bij de (verschrikkelijk gezellige) harde kern van de club moet
je zo snel mogelijk boeken! Voor je't weet heb je er een heel nest "Vrienden voor het Lcven"
bij! Bedenk evenwel goed dat deze harde kern bestaat uit mensen met een exact aan te
wijzen psychische afwijking. Ze houden van hun Coupé, en zweÍen bij de gedachte "Nict
zeuren, have fun, we maken er een gezel'ltg weekend vant". Zng dus nooit, dat je niet
gewaarschuwd bent! Voorts dient gemeld te worden dat uitsluitend per definitie goedgemutste leden voor dit weekend in aanmerking komen. Leden die denken dit weekend tc
kunnen aangrijpen om ons de oren van de kop te zeuren, of door alcoholische uitspattingen
op een negatieve manier op te vallen, hebben we liever niet. Tenslotte moet het ook nog
eens zo zijn, dat de mensen van de lokatie waar wij vertoeven ons nog eens moeten willen
hebben. Elke vorm van negativisme (waar haal ik het vandaan) is derhalve strikt taboc!
Kortom: wij willen na het weekend de volgende limerick kunnen koesteren:
Bij Den Bosch, in

I

mooie Brabantse land,

de Court:9fu6 de znrpn abn de kanl.
De "Harde Kernn ís wer geweesí,
moaHe dit weekend tot eenfeest,
m droeg hij aan dc lcukste mnting van I land!

uttc

Reageer snel, je hebt er baat bij!

Tot ziens en de groetjes,
Manus
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Weet je weetje Yan je Coupeetje
Als Suzuki-techneut krijg ik veel wagen over het technische gedeelte van de APK-keuring.
Om iets meer over dit onderwerp te kunnen vertellen, eerst een aantal -globale- richtlijnen.
Hoe weet je rryannssl js Coupé weer gekeurd moet worden? Er zijn twee mogelijkheden: of
je kijkt op de sticker op je kentekenplaat aan de achterkant van je auto ofje kijkt op je
keuringsbewijs (e weet wel, dat grote witte papier).

De sticker op je kentekenplaat vermeldt het jaartal en de maand tot wanneer de laatste
keuring geldig is. Hct jaartal staat in het midden (bijvoorbeeld19P2\ en de maanden staan
: juni).
e r rondom heen. Het getal dat bovenaan staat geeft de maand aan (bijvoorb""16 6
juni
je
gekeurd
L992
opnieuw
in
auto uiterlijk
De ze (voorbe cld) combinatie vertelt dus, dat
moet worden. Op het keuringsbewijs staat de exacte datum (bijvoorbeeld 17 juni 1992).Et
denk eraan: je mag geen dag te laat zijn! Ongekeurd rijden is strafbaar en kost je een
(om)behoorlijke bekeuring (/ 250,--).
Als Coupé-rijder kun je -voor je auto "echt" gekeurd wordt- een aantal dingen zelf controlcren: de verlichting moet in orde zijn (alle lampen moeten branden), er moet een (gave)
linkerbuitenspiegel en [innsn5pisgel zijn, de ruiten mogen geen schade in het directe
gezichisveld hebben, de uitlaat mag niet lekken, de banden moeten gelijkmatig afgesleten
zijn en cen proficl van minimaal 1.6 mm. hebben.

Er mogen geen scherpe delen (bijvoorbeeld beschadigde bumperhoeken) aan de auto
zitten, de remmen moeten goed werken (de auto mag tijdens het remmen niet scheef
<Ie handrem moet voldoende werken. De ruitewisserbladen moeten gaaf zijn en
de ruit goed schoon vegen, de ruitensproeiers moeten allebei werken.
Dit zijn een aantal zaken die we zelf (al dan niet met hulp van vader, broer of wiend) zelf
kunnen controleren en -zonodig- vervangen.

trckken) en

Er zijn natuurlijk nog een heel aantal andere dingen die meetellen vooÍ de keuring, maar
daar is behalve een garagecrick of brug, \ilat meer technische kennis voor nodig. Kun je daar
niet over beschikken, dan zulje die dingen dan aanje keuringsstation ofgarage over moeten
laten en dat kan soms aardig in de papieren lopen. Of je roept de hulp van de Fanclub in
en je belt het dichtstbijzijnde Regionale Technisch Steunpunt (RTS, zie elders in dit blad).

Meestal kun je daar te weten komen hoe je de andere punten die het keuringsformulier
aangecft, zelf kunt beoordelen en zonodig repareren. Een aantal typische -meestal niet
direct merkhare- Coupé-"kwalen" zijn: doorgeroeste draagarmen (achter), vastzittende
remklauwcn (voor), defect uitlaatspruitstuk, lekkende benzinetanh versleten achterwiellagers, lekkende carterpan, stabilisatorsl,angtubbers, portierscharnieren, roestvorming in de
koplampreflectoren.
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Maar -zoals je weet- is er voor bijna al deze kwalen door een beetje handige sleutelaar met
6pdsl5lsrrning van de Fanclub (door RTS of door -ijrelQ een oplossing te vinde n, die beter
in de budget past dan reparatie tegen het gangbare garage-tarief.
Overigens, als je het niet eens bent met de uitslag van een APK-keuring, kun je een
'herkeuring in beroep" aanwagen. Heb je ongelijk, dan ben je Í 100,-- armer. Heb je gelijk,
dan zijn er voor jou verder geen kosten aan verbonden. En -niet te vergsten: laat je auto bij
voorkeur door een Suzuki-dealer keuren: als het goed is, weet die waar op gelet moet
worden!
Dat was het dan weer, tot de volgende keer!
Groetjes van Joop

(adveíentie)

W. J.

-

IN. EN VERKOOP SC}IADE. EN
GEBBUIKTE AUTOMOBIELEN

-

GESPECIALISEERD IN
SUZUKI SLOOPONDEBDELEN

M. Steffens

Lovensestraat 162 - 5014 DV Tilburg. Tel. 013432tfi), b.g€. 06-52961608
Iets nodig?
Voor alles van motorkap tot calinderkop, van dashboard tot wisserblad.
Bel dan VYil Stef[ens, hij heeft het of heeft het gehad.

Toen oruze Mop een Mopje vÍos...
was-ie aardig om te zien. Een liedje dat het gros van onze leden ongerwijfeld kent. Alleen
vergaat het vele van onze Coupé's een stuk beter dan de Mop uit het liedje. Hoe ouder ze
worden, hoe fraaier! Menigeen zal zich bijvoorbeeld de "Druppel" van Audrey Opdem voor
de geest kunnen halen, bijzonder mooi gespoten in rose en blauw. Dit spuirwerk is gedaan
door haar partner, Gert Vermaat uit Apeldoorn. Gert heeft zich spontaan bereid verklaard
om ook andere clubleden van dienst te zijn met het aanbrengen van een persoonlrjke
'frnishing touch" op de auto. Hij heeft ons daarbij toegezegd de clubleden, die hiervoor een
beroep op hem doen, het Íinanciële vel niet over de oren te trekken. Op onze vraag wat hij
voor jullie kon betekenen, kregen we de volgende tekst van hem, welke zodanig voor zichzelf
spreekt, dat wij er niets meer aan toevoegen:

Heeft u uw Coupé een leuke naÍrm gegeven? Dan wilt u dat natuurlijk ook met een mooi
lettertype (eventueel met een origineel design) op uw Hoestbal, Skelter, Wegluis etc.
hebben. Dat is mogelijk in duurzame plakfolie of verf. U kunt bij ons ook terecht voor
decoratieve striping in lfi)1 kleuren. Maar... ook voor een exclusieve airbru5Slsftening (onze
specialiteit) die uw Coupé een eigen "look" geeft kunt u bij ons terecht.

Voor informatie kun je contact opnemen met Audrey of Gert. Hun advertentie staat
hieronder.
(odvertentic)

Complimentje
(ondanks de kleine lettertjes)
door Rick Sjoerdsma

L,qgs deze weg wil ik de heer Cees Braam en Rosenthal Assurantiön heel hartelijk
bedanken voor de snelle en correcte afhandeling van de schade aan mrjn Coupé en die van
vele andere clubleden.
Binnsa s6s ,aar dagen stond er een taxateur van RDM op de stoep en de getaxeerde schade
wordt altijd zonder blik-ken of blozen uitbetaald (plus/minus eigen risico). Het bedrag staat
altijd binnen een week op je rekening. tk vind dat een complimsalje hier wel op zijn plaats
is en ik kan ieder lid aanraden om zijn of haar Coupé te verzekeren via de club. fà kunt
ie
waarschijnlijk nergens anders voor zo'n redelijk bedrag all risks verzekeren tegen taxatiewaarde. Bovendien word je snel en zonder problemen gcholpen. Dat ze hun best ook voor
je doen, heb ik gemerkt toen er een brommer tegen mijn Coupé aan vloog, zonder dat ik er
wat aan kon doen. Hoewel de tegenpartij (schuldig dus) dwars lag, is het gelukt de volledige
schade op hem te verhalen (dus ook het eigen risico, wat in eerste instantie niet woàt
uitbetaald, tenzij is bewezen dat je geen schuld had).
Ik wil echter één kleine kanttekening en tevens waarschuwing plaatsen. Ten tijde van d.ie
brommer-affaire was ik namslijk 22 jaar oud. Bij zo otrgeveer iedere verzekeringsmaatschappij geldt een verhoogd eigen risico voor bestuurders, aI dan niet de eigenaar van het
voertuig, indien je bij een aanrijding of iets dergelijks betrok-ken raakt én jonger bent dan
24 jaar. Er is wat onduidelijkheid over, daar in de rugzak Rede nu,nmer 1, jaargang l,
duidelijk vermeld heeft gestaan, dat er "geen opslagen zijn voor jeugdige rijde rs'i en àat [et
eigen risico Í 300,-- bedraagt". "Geen opslagen" geldt echter bij nader inzisa allssp 63x1
voor de hoogte van de premie en dus MET voor het die van het eigen risico. Het verhoogde
eigen risico van / 450,- wordt ook genoemd in de polisvoorwaarden.
Ik was echter u* -"ning, dat dit niet op mij van toepassing was, varwege dat artikel! Dit
geldt echter wel dus ook voor jeugdige bestuurders van een Coupé (en dat zullen er best
wel veel zijn, denk ik). Gelukkig is de heer Braam erin geslaagd het volledige bedrag (dus
ook die J 450,--) te verhalen op de tegenpartij!

Dit verhoogde eigen risico van Í 450,-- geldt alleeq indien je als bestuurder (al dan niet
eigenaar) ionger dan 24 jaar, zELF bij een ongeval betrokken .bent. wanneer iemand

brjvoorbeeld je auto bekrast of -mss1 algemeen, in geval van ymdalisme waar je zelf niet bij
betrokken bent- geldt er wel een eigen risico van f 3ffi,--.

Rick Sjoerdsma
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Ingezonden stuk
Van één van onze leden, Cécile van de Boom uit Roosendaal, ontvingen wij onderstaande
brief. In het kader van de leesbaarheid (verkleinen tot het formaat van het blad bleek
onmogelijk), is de tekst letterlijk overgenomen.
BESTE FANCLUB,
na een wagenlijst te hebben ontvangen over eventuele verbeteringen

op het organiseren van jullie hele gebeuren, moet ik tot mijn grote
spijt medelen dat wij -ik en een wiend, deze met de mooiste coupe
van de clubdag - zeer teleurgesteld waren.
C)ns eerste probleem betroí het contact tussen de voorzitters en de
lcden dio zeer slecht was.
Ons viel op dat de beter en langer gekende leden meer ofwel de meeste
aandacht kregen, en de pas nieuwe of minder gekende leden bijna geen.
Ons ontvangst leek een aanleiding tot een goed contact, maar dat idee
verdween snel, we hebben de hele dag alleen gezeten toegekeken hoe
dc trouwe leden hun coupé s bewonderd werden.
Het was ontzettend leuk allemaal eens bij elkaar te komen, maar het
was dusdanig slecht georganiseerd, en natuurlijk valt dat niet mee
zo'n dag in elkaar te zetten, maar echt dat contact had beter gekund.
Dc ledenvergadering hebben we niet meegemaakt, ik had mijn pasje niet
bij en Will moest er nog een krijgen want die was pas lid geworden,
met andere woorden we m chten hieraan dus niet deelnemen.
Ach, uiteindelijk zal het voor jullie het belangrijkste zijn geweest,
dat de gekende leden wel deelnamen.
Tja,.. wij zijn uiteindelijk toch ook lid en wij betalen ook niet voor
niets.

Jullie zullen wel denken, ach onteweden leden zijn er altijd maar ik
heb mensen gcsproken die er hetzelfde over dachten.
Zclf had ik op die dag mijn één na oudste coupe van allemaal bij, maar
buiten dat weet ik wel zeker dat ik de enigste van alle leden ben, die
het meeste van zijn geroeste coupeetje houd ook al keek er niemand naar.
Dit jaar nog hoop ik hem op te knappen op,een toch wel zeer orginele
manier, en dan vind ik het toch wel erg dat er misschien op dat moment
wel contact plaats zal vinden.
We vonden het dus zonde van ons geld en hebben ons dusdanig verveeld.
Tevens wordt er gewaagt naar het telefonisch contact en moet ik jullie
hierbij helaas weer teleurstellen.
Ik heb namelijk vorig jaar lente proberen te wagen of jrrllie geen
antenne voor mij hadden liggen, en hebben jullie mij wijsgemaakt dat dit
alles geregeld zou worden, ik ben er maar zelÍ naar gaan zoeken.

Dat ik 19 jaar ben heeft er toch niets mee te maken hopelijk.
Ik krijg hierbij de indruk dat ik voor onderdelen bij jullie niet hoef
te zijn.

Ik waag me af of jullie zulk soort commentaar ook in de boekjes vermelden, ik wees van niet.
De boekjes die je per kwartaal krijgt vind ik altijd leuk om in de
bus te vinden eigenlijk zouden z.e, meeÍ als 4 keer per jaar moeten verschijnen.
En ik vind jullie clubdag ook ontzettend leuk om naar toe te rijden, ook
al duurt dat 2 uur maaÍ ik hoop echt dat het me dan beter izal bevallen.
En verhaaltjes zijn echt wel leuk over hoe dol de leden op hun coupe zij
zijn, maar ik denk dat commentaar ook wel eens aan de orde mag komen.
Cecile van de Boom en Will Wierickx
ps. klopt het dat van het 2ejaargangik nr. 1
nog niet gekregen heb, of moet die nog komen

De bestuursleden van de Suzuki Coupé GX Fanclub en de redactie van de
Rugzak Rede hebben van dc inhoud van dcze bief kennis genomen en zouden
het zeer op pijs stellen, wanneer de leden reageren op de in deze bief weetgegeven ideeën en standpunten. Wij vragen jullie bij deze dan ook om massaal
Qtositief of negattefl hierop te reageren. Alleen dàn kannen wij een goed beeld
lcrijgen van wat er onder onze leden leeft. Wij kamen hier natuurtijk in de
volgende Rugzak Rede (bij de resultatenvan de enquëte) op terug.
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De geschiedenis van Suzuki, deel 2
door Johan Schoenmaker

Ondertussen was in een niet aÍlatende zoektocht naar verbeteringen een aantal veranderingen doorgevoerd. Bijvoorbeeld de afmetingen van de krukaslagers en van de big-end
lagers werden vergroot om de krukas een langere levensduur te geven. Gedurende oktober
1961 werd de oorspronkelijke3versnellingen constantmeshversnellingsbakvervangen door
een volledig gesynchroniseerde 4 versnellingsba-k. De re-styling van de carrosserie werd
gecompleteerd door de oorspronkelijke 16 inch wielen terug te brengen naar 12 inch. De
carrosserie omvatte nu 4 stoelen waarvan 2 wegklapbaaÍ waÍen en had grotere ramen. Het
maximale bcladingsgewicht bedroeg 3ffi kg.

Uit een marketing studie bleek dat er behoefte was aan een fichtgewicht wachtwagen die
minimaal aan 3 basiseisen moest voldoen: een groter laadplatform dat gemakkelijk te been ontladen was, een degelijke bouw en daardoor ook geschikt voor za-kelijk gebruik en lage
bedrijfskostcn. Het Suzuki ontwikkelingsteam ging hiermee aan de slag en gedurende 1961
werd de Suzuki Carry FB gelntroduceerd, met een korte cabine voor de bestuurder en óén
passagier. De motor bevond zich onder de bestuurdersstoel \ryaarmee kostbare ruimte
uitgespaard werd. De motor was een bijzonder slanke tweedinder. Met een laadruimte
van 1,5 vierkante meter en een motor met een vermogen van2l pk bij 5500 tpm kreeg de
nieuwe Carry FB de reputatie de krachtigste lichtgewicht vierwieler ooit gebouwd. De auto
werd in Japan verkocht voor 2950m Yen waarmee de prijs aanzienlijk onder die van de
concurrentie lag. De auto bleek dan ook prompt een succes te zijn en leidde tot een export
versie, de FBL en in 1964 de FBK.
Een andere behoefte bleek te bestaan voor een gesloten besteller. Twee types, beide afgeleid
van de FB, werden gedurende 1962 geïntroduceerd. Dit waren de FBB, speciaal gemaakt
voor het ministerie van Post- en Telecommunicatie, en de FBC v6s1 algemeen gebruik.

Tegen het einde van dat jaar kwam de FBD besteller op de markt. Deze auto had een
laadcapaciteit van 3fi) kg met twee personen of 2fi) kg met 4 personen.
De behoefte aan een personenauto om de reeks te completeren werd intussen niet over het
hoofd gczien. (icdurende maart 1957 gaf het ministerie van Transport een opdracht aan
Suzuki om cen test-auto te maken als onderdeel van een studie naar de toekomstige rol van
de Japanse mini-auto. Veel waardevolle informatie werd verkregen uit dit project wat leidde
tot de bouw van een tweezitter-prototype, het model FA, in januari 1960. Later kwam in
oktober een 4 persoons prototype de FC gereed voor beproeving. Beide auto's hadden
achterwielaandrijving en de motor achterin, wat enige jaren later zou leiden tot de introductie van de ír0 cc Fronte LC10. Deze diversificatie betekende echter geenszins dat de
originele opzet met motor voorin en voorwielaandrijving onmiddellijk losgelaten werd.
Simultaan werd een personenauto ontwikkeld op basis van de TL bestel die in maart 1962
als Suzuki Fronte TLA op de markt kwam.
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Gedurende Februari 1963 werd de produktic van dc TL-beste I gestaakt. ln dc plaars kwanr
de nieuwe FE-bestel, met als belangrijkste verschil de bijna vierkanre (ó1xó1,5 rnm lroring
maal slag) tweecylinder motor met verbetcrde prestaties, ecn nicuw smccrsysrccnl walr door de ntlodzaak benzine en olie te mengen bij hct tanken kon vcrvallcn, een hoe kige

achtcrzijde waardtltlr de laadvloer groter wcrd, ecn wcgklapbare achtertlank v.ror lwec
passagiers en een gÍott:re achterdeur waardoor dc auto ge makkclijke r be lade n k9n wortle n.
Gedurende deze pe riode wcrd ook gcëxperime nteerd met de motor om e e n bclcrc prestatic
te krijgen zonder dat dit ten kostc van bctrouwbaarhcid cn lcvensduur z()ll gaan. Zo u'crtl
een over-vierka.nte motor variant ontwikkeld mct een brlring maal slag van ó-lxSll mnr. Dit

typc werd in het tweezitter prototype gemont.e crd.
De FE bestel lcidde tttt de ontwikkcling van ecn nicuwc ve rsie van tlu'l-l-.A, tle [iEA. Wce r
met de motor voorin gemonteerd. De FEA kwam slcchts e nkelc maandcn na de introtluctie
van de FE bestel op de markt en vertoonde hiermee vecl gclijkenis. De FEA hacl ook hcr
verbeterdc smecrsysteem, de vierkante mot()r cn een bcle r remsyste cnr. Voorhecn w1s dc

diameter van de remlrommels voor en achter gelijk maar nu was gcbruik gcruaakt r,an
verschillende diameters waardoor een bctere balans was verkrcgen.'Iijclens tlc (irand Prix
race van 3 mei 1963 in Suzuka bezetten de FEA's de eerste , twec«lc cn vicrde
1'llatts. l\{cn
had de tegenstanders ver achtcr zich gelaten.

(adverlentie)
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Het nieuwc Selmix smeersysteem waar al eerdor over geschreven is bleek een belangrijke
doorbraak in tweetakt mol.or smering. Door gebruik te maken van een speciale oliepomp
voor het mengen van benzine en zelfmengende olie in de juiste mengverhouding, beide uit
een eigen reservoir, werd een veel betere beheersing van het mengsel in de carburateurs
mogelijk. Het was niet langer noo.lrakelijk om bij iedere tankstop met olie te knoeieq iets
waar eigenaren van tweetakten tot die tijd mee hadden moeten leren leven. Maar belangrijker nog was dat de motor zelf veel efficiënter gesmeerd kon worden met gelijktijdig
reductie van de uitlaatgas-emissie. Met toenemende motorsnelheden door vergroting van
het vermogen was een verbeterde smering van essentieel bel-g.Al snel zou een nog beter
systeem ontwikkcld wordcn.

Uit het voorgaande zou de indruk kunnen ontstaan dat de produktie van personen- en
bestelauto's regelmatig toegenomen was zonder onvoorziene tegenslagen. Dit was uiteraard
niet het geval. In september 1959 verwoestte de typhoon Kitty één van de vierwieler
fabrieken in de Ise Bay regio. Onmiddellijk werden plannen gemaakt vooÍ een moderne
geintegreerde fabriek op dezelfde klkatie voor een bedrag van 70 miljoen yen. De fabriek
die 43fi1 vierkante meter in beslag nam kwam gereed in maart 1960 met een opmerkelijke
houwtijd van slechts 6 maanden. Het gebouw bestond uit een stalen frame en had een
lcistencn dak om (oekomstig natuurgeweld te weerstaan. Enkele jaren later werd de
doclstelling voor de Carry FB wachtwagen op 20(X) auto's per maand gezet, een doelstelling
dic ver boven de totale autoproduktie van dat moment uitstak. Omdat de doelstelling met
de bestaande middelen niet te realiseren was werd een nieuwe fabriek gebouwd zodat bij
dc introductie van de FB voldoende capaciteit aanwezigwas. Binnen 6 maanden rotden de
ccrste auto's van de produktielijn in de nicuwe fabriek, waarmee de introductiedatum van
de FB in het najaar van L961 verzekerd was. Dit zijn maar 2 voorbeelden van de gedrevenheid van Suzuki om wat er ook gebeurt vasthoudend in het succes te zijn. Succes als stuwende
kracht achter Suzuki's akliviteiten.
Motor ontwikkelingen liepen parallel aan ontwikkelingen op andere gebieden. Gedurende
1962 werd een prototype watergekoelde driecylinder tweetakt beproefd voor montage
voorin een auto. Met een boring maal slag van 52x56 mm had de nieuwe 360 cc motor een
uitzonderlijke gelijkmatige loop vergelijkbaar met de loop van een zescylinder 4 takt motor.
Verder bleek de motor in staat om goede acceleratie en een hoge topsnelheid te koppelen
aan een hoger toerental zonder het risico van mechanische schade. Parallel aan deze
ontwikkeling werd een apart smeersysteem ontwikkeld waarin een pomp de olie vanuit een
aparte tank naar de inlaatpoorten perste tussen de carburateurs en de inlaatpoorten. Nog
later werd het elders beschreven CCI systeem ontrpikkeld en werd voor het eerst eind 1965
in dc FE bcstel gemonteerd.

Als gcv<llg van de opening van het Japanse autowegennet werd het voor de overheid
noodzakelijk de maximale snelheid van mini-auto's van 40 naar í) kilometer per uur te
verhogen. Met de toenemende prestatie kwam ook het oude probleem van zuiger slijtage
weer boven. Gelukkig was de metallurgische kennis op dat moment zo ver gevoÍderd dat
1)

door het wijzigen van materiaalspecilicaties het probleem kon worden opgelost. Een hoog
siliciumgehalte zorgde voor een bewedigende oplossing en door het gebruit< van een zwger
onderkantwerd de hitte overdracht beterbeheerst. ltzeer korte tijdwas het probleem uit
de wereld geholpen en werd voor de eerste maal een hoog siliciumgehalte in dc zuigers van
een Japanss auto toegepast.

Het type FEA blccÍ in produktie tot april l9(r7, modificalics wer«len gemaakr in<Jien cn
wenneer ze noodzakelijk waren in de eindeloze zoektocht naar verbete ringen. Ondertussen
werd gewerkt aan een opvolger, de Fronte LC-10. Gelijktijdig liepen enkele ontwikkelingsprojecten voor motoren en het is interessant om te wctcn dat voor de LC-10 drie optíes
overwogen werden. Dit waren de reeds genoemde 3 cylinder motor, een tweecyli,nder met
een roterende inlaat en een ééncylinder met zo'n zelfde systeem. De keuze viel op <Ie dric
cylinder voornamelijk vanwege de goede prestaties, het lage geluidsniveau en de trillingswije loop. Men had ook ontdekt dat door een goed ootwerp van de uitlaat, met name 6c
balancering van de drie cylinders, op lage en gemiddelde snelheid goede koppe ls verkregcn
konden worden zonder dat dit ten koste van het vermogen ging. Voordat de Fronte LC:tO
op de markt kwam moeten we echter nog gewag maken van de Fronte 800 C10 Sports Car
die aan de LC-10 vooraf ging.

GX-Gevalletje
door Petri Biegstraaten

Rij ik, net als elke dag, met mijn gevaarte (coupé dus) vanuit m'n werk in Nieuwveen -een
gehucht!- op weg naar huis (t-eiden) en plop, daar schiet m'n gaskabel los. Daar stond ik,
op een stille polderweg (waar ze nog nooit van vluchtstroken hebben gehoortl), naas[ een
giersloot en een stel vieze varkens, met een hoop gemopper en zonder geree<Ischap te
proberen het ding weer vast te krijgen. En niemand in de buurt met een schroevendraàier
natuurlijk. Plotseling lijkt er toch hulp op te dagen: er stopt een "dikhe" Volvo achter me en
je raadt nooit wie er uit stapt.... de burgemeester van Nieuwveen! Daar gaat m'n hulp, dacht
ik. Maar nee hoor: hij kijkt eens, neemt een duik in z'n auto en komt te voorschijn met een
schroevendraaier. Hij stroopt zijn keurige mouwen op en duikt zo -met schone handen en
nagels- de vette motorruimte van m'n Coupé in. En de inmiddels verzamelde plaatselijke
boeren maar kijken natuurlijk, want de burgemeester staat te sleutelen aan een.....
da, wat
is het? Het heeft vier wielen, dus zal het wel een auto zijn....
Deburgemeester zal achteraf waarschijnlijk minder blij dan ik zijn geweest, wanr z'n handcn
waren de volgende dag nog steeds zwarl,....

Bieg
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Je lidmaatschapskaart is heel wat waard!
Volgens onze gegevens kun je momenteel bij de hieronder vermelde dealers terecht om, op
vertoon van je li.lmaatschapskaart, korting te krijgen op los te leveren onderdelen (voor
doe-het-zelf werk, dus).
Mocht je wijzigingen 6s,i/6f nanvullingen op deze lijst hebbeq laat het ons dan even weten!
Tenslotte, hoe meer dealers, hoe meer weugd! Staat de dealer bij jou in de buurt nog niet
op de lijst, informeer dan of ook hij aan ons kortings-systeem wil meewerken!

Amsterdam: Auto Amstelstad
Assen: H. Tappel
Bergen op Zoom: Autobedrijf Centrum
Bruchteneld: Spibo
Ilen Bosch: Nieuwkoop Auto's

Apeldoorn : Pijnappel Automobielen
Barneveld: Pijnappel Automobielen
Bloemendaal: Automobielbedrijf Kunst

Detft: Ci§ Garage Delft
Ilen Haag: NIMAG Den Haag

Drachten: Wouda
Geldrop: Joop van Wijnen
Hengelo (OvJ : Gebr. Irnderink
Leiden: Auto Meer
Sittard: H.L.M. Sittard
Spijkenisse: Auto Dekker

Emmen: Van Boven Emmen

fiel: Ajo
Uden: Ad Verstegen

ïlyello: Marsman
Utrecht Zato

lVoerden: E.G.A.M.

Zwolle:. Van Bruchem

Groningen: Flsming
Kapelle: Sjaak Sonke
Ommeu: Schuurhuis

Sluiskil: Moret
St. Joost Autobedrijf Vossebeld

Ook kun je, op vertoon van je GELDIGE lidmaatschapskaart, korting krijgen bij Auto Parts
Utrecht. Hun advertentie vind je aan de binnenkant van de omslag van deze Rugzak Rede.

De Koppeling
De Koppeling is een rubriek waar leden hun niet-commerciële, niets met Coupé's te maken
hebbende advertenties in kwijt ft,nn61. Tekten voor deze rubriek kun je inzenden naar de
voorzitter of de secretaris van de Suzuki Coupé GX Fanclub. Hun adressen vind je voor in
het blad, in het colofon.
Voor de "motormuizen" onder ons: wil je medctrouw blijven, maar voor de verandeing ook
eens op twee wielen in plaax vut op vier ijdcn? Dan heb ik wegens tijd- en plaatsgebrek te
koop een rode Suzuki GS 5508 Special van maafi Ig78 met 59.N)0bn.op de teller, pheel in
ortghclc staot, met nieuwe oiginele uitlaten, voor 99vo gereviseerd. vraopijs Í s.500,-.
Patíck Li
Krdelstaan. Tel. 02W-23M5 na 18.(X) uun

Burgerl[ike Stand
Hoe noemen we onze Coupé?
't Antwaarps Muizeke

iertje

't Asbakje

niffel

Bacterie op Wielen
Beestje
Bere-ei

Big
Black Beauty
Black Bird
Black Eagle
BIue Thunder
Bobbeltje

GX Soupé
Gympie
Handtasje

HD (Humpie Dumpie)

HD II (Humpie Dumpie

II)

Herbie

Bruinlje

Huppeltrutje
Iron Eagle

Butch
Caddie

Calimero
Clhikito
Couvcusje

"|

rwt

olshoop
on Cheri

Monster
Mug

pruitje
offeltje
ufzuÍki

uts
aasauto

uus(e)
Suuz
Suzak

Holtor

ulia
Kakkerlak
Kanjer
Kermit

)

Mimi
Mol

Hoestbal
Hugo
Hummeltje

uifdoos
kie

Hartje

ummslks

Bolhoedje
Bolvormig aanhangse
Bonky
Botsauto
Brown Sugar

Bultie

La Souris Noir

Smurf
monstertje

Suzi(e)
aartschep

oetertje

oto(o)tje
oddel
oad Runner

poempertje
oma
ooie Sien

Kinderwagen

okje

urbobeer
Uch I
Uch II
Uitgebouwde Muis
Ukkepuk

Dafty Duck
Dinky toy

Kindje

ugJe

Kippehok

ugza-k(ie,-kie)

Doosje

Kir

Vlooitje

Dotjc

Klcine Pitbull
Kleine opdonder

Wegluis
Wegwerpauto

Driftige Hanny
Droppic
Drup
Druppel

Kleintje

Wratje

Druppie
Ducky
Emmcnthaler
Energiepil
Friemeltje

Kokindje
Krentebol

Draagbare auto

KLT
Koektrommel
Kogel

Kruimeldiet
Kruimeltje
Kuikentje

Iter
telhanger

mobiel

Zakje Blauw
ZakJantaart

Zandkorrel
Zeepkist

ky
Zippo
pje van de week

Suzoekers
Te koop: ROODBRUINE C;oufi met mnnedak.8.N0 kÍl APKtot mei,92. Conosseie in
zeer goede slaat. Taxatiewaardelvraapijs í 5.(n0,- (rappotl aanwezig). lhnnie Waterreus,
tel. 03240-40i46.
Te koop: 2 WITTE coupé's. De eercte vqn augustus '82, 55.500 knt. APK tot september'92.
Carosserie goeQ nwe. koppeling. vraaprijs Í 4.750,-. De tweede van l9ïl, ffi.0a bn. Geen
APK Carrosseie roestig gekocht als onderd.exempl. vraapijs Í 1.500,-- Maryreet zantkuyl,
Utrecht. Tel. 03Gó2816ó.
Te koop: ZILWRGRAS Couputje van 1980. 74.0M km. APK tot augustus 'g2. Cumsseie
goed, gerev. vercnellingsbalg nwe. remklauwen, spatbordveftreders achter. Taxotierapport tan

Í 4.ilN,-

aanw. Vraapijs .f i.500,-.Iolanda Twaalfhoven, 02518-57372.
Coupé van 1983. 73.000 kln. APK tot mei '92. Linkenent venleten,
roest op de bekende plekken. waapijs 3.500,--. coryanne lansen, Rosmolen. Tet. 073Te koop:

OMNIERODE

Í

417902.

Tekaop: ZILWRGWS c.ouputjevan 1980.86.unkm.APKtotfebruai'93. Radio-cassene,
nwe. matÍenset. carosseie goed, net ovetgespoten. vraopijs 3.250,-. Manin Guezen,
Amsterdqm. Tel. 020-ó923385.
Te koop: ROODBRAINE Court van 1981. 105.000 kn. APK tot februai '93. In rudelijke staat.
Nwa draagarmen in 7990, recent getectyleerd nwe. accu en voofiemmen. Moíoisch goed.
iis f 2.
-. Harmke Karemaker, Me erkerk. Tel. 0 I 837 - I 089.
Te koop: WITTE Coupé van 1982. 87.000 km. APK tot mutí '93. Canosseie redetijls
motoisch goed.vraapijs Í 2.6{n -. David van Deudekom, Amsterdsm. Tel. 020-ó2725M.
Door veflruis'omstandigheden mag moeden\ z4NE BLAllw nu wel weg. Geen roesq ApK
tot oWober '92. voor 2.0(n,- ben je koopman of -vrouw. Inruil antieb kinderwagen(s)
De
. Tel. 05612-1931.
Tekoop: WTTE C-oupevan 7-5:8l.90.000kt t.APKtolmaart'g3.Inredetijke stoat. Vraapijs
Í 1.750,-. Emst Sturm, Niswiik Tel.07&3947375.
Te koop: BLAUW coupoetjevan 30-1-'81. 6.m0bn. APKtot maart'92. carosserie "niet zo
geweldig", brede velgen en banden. Motoisch goed. Vraapijs Í 1.700,--. Wllens, Ewijk. Tet.
no i0 msart) 08872-3062.

f

Í

Te koop: niet

oi§neel RooD coupeetje van juli '80. 73.0(n km. APK tot februoi '92. wat
vraapijs f

"nare" plekken achter. Nieuwe portieren, goede draagamren, kokerbalken gelast.

1.5M.--.
Te koop:

. TeI.01102-4ió31.

Sonke,

BLAUW

Coupé van augusttts '80. 80.000 totr.

APK tot september'92. Carosseie
gedeeltelijk gelost, moet alleen nog ovetgespoten worden. Draagormen vem. vraapijs
f
L504,-. Tevens ZWARTE Coupé met pak onderd., goede motor en slechte can. óL.(XN knt,
geen APK slepend te venoeren. Í 654-. Ben Vonh Huizen. Tel. 02152-53317.
Te koop: ROODBRUINE C-oupé (total loss door schode rechtsvoor) + motorblolg vennellingsbalg tunnelconsole en konïschokdempen. vraapijs M0,-. Arjan Tolts Detft. Tet.
0

I 5-ó26382 (na

19-00

uurt.

Í
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koop: wrrE (wos roodbruine) coufivan oWober'79.85.0(nbn.APKverlopen, ofgekeurd
op deurctijl. L. vooncherm slecht, r. voorscherm nieuw. Verder goed (nwe. remmen, uitlaat).
Vraopriis Í 750,*. S. Reifen, Uft, tel. 0835G814M (na I7.0Ouurt.
Te koop: Br,/luw coupetje van 1981. %.un km. APK tot 19 apil '92. canosseie roestig
koppeling stttk. Motoisch goed. vraapijs
500,--. loke Gozeling Amsterdarn. Tet. 020Te

6926199.

Í

Te koop: WITTE Coupé van november '82. 87.(M0 km. APK tot mei '92. Op cossettedeck no
oigineel, canosseie in goede staat. TaxatíerappotÍ van f S.ilN,- aanw. Pijs n.o.t.k. Patricia
S nrcorenburq, Voorhout. Tel. 02522- I t 895.
Te koop: BL/lUW Coupoetje van december'80. APK tot juli '92. Canosseie redetijlg nwe.
benzinetank. Motoischlteclmisch 1007o. Tegen elk aannemelijk bod. Ingrid Stayera Wolter-

sum Tel.05902-226ó.
Te koop: GEEL Coupeaje van februai '80. ffi.0(n km. Geen APK (staat 1 112 jn stil).
Gedernonleerd, zijn al srukken oan gelast. Nieuw r. schterschem * achterkont * doos
oilderdelen. Tegen elk aqnnemelijk bod. Vnilem van Eden, Zoetermeer. Tel. 079-103171.
Te koop: een lroop ONDERDELEN waoronder een zeer goed lopende motor (6.000 bn.) +
versnellirrgsbak, etc. etc. Joop Guezen, Diemen. Tel. 020-6901492.
Te koop: vele ONDERDELEN voor de Coupé, tegen zeer wiendelijke pijzen. Leo Muis,
Hulshorst. Tel. 034 I 3-2958.
Te koop: optloerbedekkingna cornplete Coupé in ONDERDELEN. Pimamotor (50.(mbn.)
en versnellingsbalg verder werkelijk alle onderdelen. In één koop voor f l.(XN,-. Losse
onder4elen legen club(vienden)pijsjes. Marloes Ronteltap, Kudelstaart. Te|.02977-23845.

Suzukkies
Hct potcntiële lcdenbestand is de afgelopen tijd uitgebreid met een jongen en een meisje.
Allereerst met een Kerstkind. Op 25 december 1991 is geboren Dennis, een 27lA gram
wcgcndc zoon van Sandra en René Blokzeijl in Rotterdam.

Op 6 januari 1992 om 10.15 uur heeft "Druppel" van Audrey Opdam en Gert Termaat in

Apcldoorn een zusje gekregen: Carisia, een dochter van 3500 gram.
Bciclc kinclcrcn gaat hct gocd.

Ongetwijfeld namens alle leden wenst de redactie van de Rugzak Rede de adspirant-leden
en hun ouders veel geluk en gezondheid toe!

JAPANSE EN
FRANSE
AUTO.
ONDE,RDELEN
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Biltstraat22
357288 Utrecht
Telefoon: 030-7n466
Telefax: 030-733024
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(0.0051- 0.0110 in.)

mm (0.0138 in.)

0.30

mm (0.0118 in.)

Twist

0.10

mm (0.0039 in.)

Straightness

0.05

mm (0.0020 in. )

Connecting rod big end thrust
cl earance

Connecting rod

0.13 - 0.28 mm

0.35

Crankshaft thrust play
o

Service Limit

Standard

tem

0.

t0

-

0,20

mm

-

(0.0039

0.0078 in.)

CLUTCH & TRANSMISSION

(J

Pedal plav

15

Facing wear (Rived head depression)

1.2

.9

mm

-

1.0 in.)

mm
0.5 mm

(0.05 in.)

Key slot width of synchronizer ring

Fork shaft
Iocating

19.5

Free length

E

spring

o

Low & second gear backlash

F.

(0.6

2-4 mm
0.8 - 1.2 mm
9.6 mm

Clearance between gears and rings

L

-25 mm

0.5

Facing-input shaft serration backlash

Clutch release arm play

.9

Service Limit

Standard

Item

Third & top gear backlash
Reverse gear-reverse idle gear

backlash

(0.08

-0.16

(0.03

-

(0.38 in.)
(0.767 in.)

17.0

0.10-0.'l5mm
0.15 - 0.20 mm

(0.0039-0.0059in.)

0.3

0.15-0.30mm

(0.0059-0.0118 in.)

(0.0059

0.05 in.

-

(0.02 in.)

in.)

mm
9.9 mm

mm

(0.02 in.)

)

0.0078 in.)

0.5

(0.02 in.)
(0.39 in.)

mm (0.669 in.)

mm
0.3 mm

(0.0118 in.)

mm

(0.0157 in.)

0.4

(0.0118 in.)

LUBRICATION

Outer Eear periphery clearance

in pump case
Outer gear tooth clearance in
pump case

Service Limit

Standard

Item

mm

(0.0047- 0.0078 in.)

0.25 ^ 0.40

mm

(0.0098

-

0.0157 in.)

-

mm

(0.0236

-

0.0315 in.)

0.12

-

0.20

0.3

mm

(0.0118 in.)

o
G

.9
J

lnner gear tooth clearance in

0.80

pump case

0.60

Oil pump side clearance (flatness)

0.045 ^ 0.120

Oil relief valve
spring

mm

Free length

60

10 mm (0,39 in.)
Compressive force

1.488

Set pressure of oil pressure switch

O.2

mm

-

0.17

mm (0.0067

in.)

(2.36 in.)

ks
O.4

(0.0018- 0.0047 in.)

(3.280 lb)

ks/cm'

-27

-

(2.84- 5.68

1.200
psi)

ks

(2.645 lb)

COOLING SYSTEM
Item

Standard

Fan belt tension as deflection under
10 kg (22 lb) push applied to middle

l0 -

15

mm

(0.4

point between pulleys

-

Service Limit

0.6 in.)

Thermostat start-to-open
temperature

82"C

(179'F)

Thermostat full-open temperature

95'C
8 mm

(203'F)

Valve

lift

(0.31 in.)

DIFFERENTIAL
Item

Service Limit

Standard

Side gear backlash

-

0.08 - 0.12 mm (0.003 0.05

Final gear backlash

0.10 mm (0.002

0.004 in.)
0.005 in.)

SUSPENSION
Item'
Spring rate

Standard

Front
Bear

Coil spring free length

Front
Rear

Shock absorber
stroke

Front
Bear

ks/mm (127|b/in.l
8.86 ks/mm (496lblin.)
(9.23 in.)
234.5 mm
(9.17 in.)
233.0 mm
120 mm
l4.72in.l
(6.í8 in.)
157 mm
2.27
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Service Limit

STEERING SYSTEM
Item
Gear ratio (gear case)

16:

Steering angle, inside

37"

Steering angle, outside

JJ

1

(Front)

mm
4.4 m
1.0 - 1.4 ks
137 kPa
216 kPa
5 - 7mm

(Front)

1

Trail

(Front)

51

inclination
Caster angle
Camber angle

(Front)

8'00'

(Front)

1

(Rear)

0"

Toe-in

(Rear)

0

Steering wheel diameter

380

Minimum turníng radius
Test load for tie rod

Tire inf lating pressure

Front
Rear

Toe-in
Camber

angle

King pin

Service Limit

Standard

(15.0 in.)

(14.4 tt.l
Q.2O

-

3.08 lb)

(1.4 kg/cmi20 psi)

Q.2 kg/ctÍi,31 psi)
(0.20

-

0.28 in.)

25'.

mm

(2.01 in.)

0'00'

mm

(0 in.)

BRAKE
Item
Brake drum inside diameter

mm
0 mm

(7.087 in.)

182

(0 in.)

0.5 mm

mm

(0.22in.1

2.6

mm

(0.10 in.)

8.5

mm

(0.334 in.)

180

Brake drum "out-of-round"

Brake lining thickness
(lining + shoe rim)

5.6

Pedal play

15

Brake disc thickness

Service Limit

Standard

- 20 mm
10 mm

(0.59

-

Pad th ickness

(7.165 in.)
(0.02 in. )

0.78 in.)

(0.394 in.)

0.15 mm (0.006 in.)

Brake disc def lection

(lining + shoe rim)

mm

13.5

mm
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(0.532 in.)

6.5

mm

(0.256 in.)

ELECTRICAL

E
0)

o
'=

0' B.T.D.C. below 800rPm

lgnition timing

1

lgnition order

1-3-4-2

Breaker point gap

0.4 - 0.5

Cam dwell angle

52"

Condenser capacitance

0.25 microfarad

coil, PrimarY winding
s, lgnition

mm

(0.016-0.019 in')

About 3 ohm (inclusive of the 1.S-ohm
resistor)

resistance

lgnition coil; Secondary winding

Service Limit

Standard

Item

About

I

kiloohms

resistance

o
E
o)

(!

(n

Voltage

12 Volts

Output

0.6 kw

Rating

30 seconds

Brush length

19

Number of pinion teeth

I

Commutator diameter

32.5

Mica undercut

mm
0.5 - 0.8 mm

Nominai operating v«lltage

12 Voits

Maximum alternator output

40A

Effective pulley diameter

65

Maximum permissible alternator
E
q)
0

(0.47 in.)

12

(1.28 in.)

30.5 mm (1.20 in.)

(0.02 - 0.03 in.)

0.2

mm

(0.007 in.)

(2.56 in.)

13,000 rpm

Working temperature range

3-5ohms

g,
C
'a

(!

mm

mm

(0.75 in.)

speed

tà

(J

mm

mm

(0.65 in,)

Brush length

16.5

Standard output voltage

13.8 - 14.8 Volts, 20 A minimum

and current
Regulated Voltage

13.8 - 14.8 Volts

Voltage-relay cut in Voltage

4 - 5.8 Volts

Prescribed cut in Voltage

4 - 4.5 Volts

Field circuit resistance

6-9ohms
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11.0

mm (0.45

in.)
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i-1.

Engine

Complaint
Poor starting

Possible causes

Starter will not run
1. Main fuse is blown off.
2. Contact is not closing in main switch, or
this switch is open-circuited.
3. Run-down battery.
4. Defective starting relay.
5. Loose terminal èonnection on the battery.
6. Defective brushes in starter.
7. Loose battery cord connection.
B. Open in field or armature circuit of starter.
No sparking
1. Defective spark plug.

Replace.

Repair or replace.
Recharge.

Repair or replace.
Clean and retighten.
Replace.

Retighten.
Repair or replace.

Adjust the gap, or
replace.

2. Short-circuit (grounded) fault in hightension cords.
3. Cracked rotor or cap in distributor.
4. Burnt breaker contact points.
5. Breaker contact gap out of adjustment.
6. Defective condenser.
7. Contact is not closing positivelt/ in main
switch, or this switch is open-circuited.

8. Loose or blown fuse.
9. lgnition timing out of adjustment.
10. Defective ignition coil.

Repair or replace
defective cords.
Replace.
Replace.

140
140

Adjust as prescribed.

143

Replace.
Replace.

141

Set right, or replace.
Adjust as prescribed.

143

Replace.

141

Adjust as prescribed.

108

Fau!§ intake and exhaust systems
1. Carburetor needs readjustment.

2. Fuel pump is not discharging adequately.
3. Clogged air cleaner.
4. Defective choke mechanism.
5. Loose intake manifold.
6. Caburetor is dirty and clogged.
7. Float level out of adjustment.
8. Clogged fuel hose.
9. Not enough fuel in the tank.
10. Clogged muffler.
Abnormal internal condition in engine
1. Ruptured cylinder head gasket.
2. Valve clearance out of adjustment,
3. Weakened or broken valve spring.
4. Loose manifold, permitting air to be
drawn in.
5. Worn pistons, rin§s or cylinders.
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Replace.

Clean, or replace.
Repair or replace.

112
108

Retighten.
Disassemble and clean.

108

Adjust as prescribed.
Clean or replace.
Refill.

109

Clean.

Replace.

Adjust as prescribed.

94

Replace.

71

Retighten and, as necessary, replace the gasket.
Replace worn rings and
pistons and, as necessary,
rebore.

Complaint

Possible causes

Remedy

6. Broken valve timing belt.

Replace.

80

7. Poor valve seating.
8. Wrong kind of engine oil,

Repair or replace.

69

Replace.
Replace.

9. Burnt valves.
Not enough power

Page

lnadequate compression
1. Valve clearance out of adjustment.

102

Adlust as

prescribed.

94

Repair.

2. Valves not seating tight.
3. Valve stems tending to seize.
4. Broken or weakened valve spring.
5. Piston rings seized in grooves, or
broken.
6. Worn pistons, rings or cylinders.

I
I

Replace.
Replace.
Replace.

69

I

71
I

i

Replace

*orn p.*r.nO,

as necessary,

rebore.

Replace.

7. Leaky cylinder head gasket.

I

74

i

i

I

I

mproperly timed ignition
Adjust as prescribed. 143
1. lgnition timing out of adjustment.
Adjust the gap, or replace . 140
2. Defective spark plug.
Adiust or replace.
3. Breaker point gap out of adjustment.
143
4. Leaky high-tension cords for some cylinders. Replace.
Repair.
5. Distributor governor is not working
e orrec riy.
I

I

I

I

Fuel system out of order
1. Clogged carburetor.

2. Defective fuel pump.
3. Clogged fuel filter.
4. Choke wire working erratically
5. Float level out of adjustment.
6. Clogged fuel pipe.
7. Clogged fuel tank outlet.
8. Loose joint in fuel system

]

I

I

I

i

I

Disassemble and clean.
Repair or replace.
Replace.

114

Adjust.
Adjust.
Clean or replace.

109

108

108

Clean.
I

Retighten.
]

Abnormal condition in air intake system
1. Air cleaner dirty and clogged.
2. Poor returning motion of choke valve.

system
carbon

Clogged exhaust
1. Muffler is clogged with

I

I

Clean or replace.

112

Repair, adjust or replace.

108

I

I

I

I

Clean.
I

engine
(Refer
to the section entitled "overl.

Overheating tendency of
heatin

g.

"

I

I

|

)

Othen

I

1. Dragging brakes.
2. Slippins clutch.
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I

I

I

Adjust as prescribed.
Adjust or replace.

256
171

Sudden drop of sPeed
in high-speed cruise

Remedy

Possible causes

Complaint

Abnormal condition in electrical systems
1. Breaker contact point gap too large.
2. Spark Plug gaP too large.
3. Cracked rotor or cap in distributor.
resulting in leakage.
4. Defective condenser.
5. Deteriorated ignition coil, or crack
resulting in leakage.
6. Leaky high-tension cords.
7. lgnition timing out of adjustment.
Abnormal condition in fuel sYstem
1. Float level set too low.
2. Ctogged condition of main jet circuit in
carbu retor.
3. lnadequately discharging fuel pump.
Abnormal condition in engine
1. Loss of compression pressure due to
leaky cylinder head gasket.
2. Compression pressure too low because of
worn pistons, rings, cylinders or burnt

Page

Adjust as prescribed.
Adjust as prescribed.

143

Replace.

140

Replace.
Replace.

141

140

141

Replace.

Adjust as prescribed.

143

ADjust as prescribed.

109

Clean.

108

Fleplace.

114

Replace.

Replace and, as necessary, 33
rebore.

valves.

Engine not responding
quickly to pedal con'

trol in picking uP
speed

Abnormal condition in electrical system
1. lgnition timing out of adjustment.
2. Defective spark plug, or plug gap out of
adjustment.
3. Leaky high-tension cords for some cylind
4. Breaker contact points out oÍ adiustment
or defective.
5. Defective condenser.
Abnormal condition in fuel system
1. Float level too low or too high.
2. Clogged jets in carburetor.
3. Air cleaner is dirty and clogged.
Abnormal condition in engine
1. Exhaust ports dirty wíth carbon.
2. Muffler clogged with carbon.
3. Compression pressure too low.
4. Poorly seating valves.
5. Valve clearance out of adjustment.
6. Pistons tending to seize.

Adjust as prescribed.
Fleplace, or adjust as
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Replace.

Adjust or replace.

140

Replace.

141

Adjust as prescribed.

109

Clean.

108

Clean or replace.

112

Clean.
Clean.

Replace worn running
parts, or rebore.
Repair.

69

Adjust as prescribed.
Replace and, as necessary
i

Replace.

-

140

scribed.

rebore.

7. Bearings tending to seize.

143

94
74

Aanmeldingsformulier
Club-weekend,5 en 6 september 1992
Ja,

ik doe mee met dat te gekke weekend:

Udmaatschapsnummer
Naam
Adres
Postcode/woonplaats

Telefoon

Ik kom samen met:
Een gezins(club)lid (let op: eigen lidmaatschapskaart!)
Lidmaatschapsnummer en naam
aantal introducé(e)s

Na(a)m(en) introducé(e)s

Ik maak

omgaand per persoon
Fanclub te Diemen.

f

75,- over op Postbankrekening 75.700 van de Suzuki Coupé GX

Onmiddellijk r'" ontv,^rgst vao mijn aaobetaling wordt mrjn aan:nelding in behandelirrg ge;umen. Het
te betaien restbedrag wordt door mij, direct na ontvangst van de accept-girokaart, voldaan. lilanneer
mijn restbetaiing een maand na verzending van de accept-giro niet ontvangen is, valt mijn reservering
wij voor iemand die op de wachtlijst staat. Ik geef, door ondertekening van dit formulier, te kennen van
alle voorwaarden goede notitie te hebben genomen. Formulieren zonder handtekening worden NIET
in behandeling genomen! !
Plaats

Datum

Handtekening
Het is uiteraard mogelijlg dat het weekendvolgeboela is op het ogenblik dat je betaling binnenkamt. In daÍ
geval word je op de wachtlijst geplaatst. Blijkt ket niet mogelijk te zijn je aanmelding om te zetten in een
d$nitieve boeking, dan wordt je aanbetaling terusestort. Vul daarom hieronder in waar de terugbetaling
nuutoe moet. Denk eraan, wij hebben een girorel<cntng. Veryeet das niet, wanneer je een banlsekening hebt,
het Postbanlaekening-nummer van je bailk in te vullen! Terugstorting zal plaatsvinden onder vermelding
VAn: RESTITUTIE INSCHRIIFGELD WEEKEND 5 EN 6 SEPTEMBER.
Postbankrekening
Bankrekening
Postbankrekening bank
Ten name van

