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Suzuki in Nederland
Daar is-t-ie weer! ...........
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Suzoekers

De Suzuki Coupé GX Fanclub is een vereniging, ingeschreven in
het Verenigingenregister van de Kamer yan Koophandel te

Amsterdam onder nummer 536.936
B[ de omslag:
F ot o : I ngrid S troo mij der
Druk: Gerard Uppelschoten met bereidwillige medewerking van zijn we*gever, drukkeni
Iovandi in De Bilt, waarvoor onze hafielijkc dank!
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Suzukt CoulÉ GXFanclub
Lijsterbesoor d 3L, LLl2 EG Diemen
Telefoon / fax 020 - 698 18 88 (telefoon op werkdagen, tussen 16.30 en 19.00 uur)
Girorekening 75.7N (t.n.v. Suzuki Coupé GX Fanclub)

Het bestuur:

Voorzitten
Ingrid Stroosnijder
Lijsterbesoor d 3L, 1ll2 EG Diemen
Telefoon / fax 0Z) - 698 18 88 (telefoon op werkdageq tussen 16.30 en 19.00 uur)
Secretaris:
Janny Coens
Mercurius 14,Ll15 VL Duivendrecht
Tel. 020 - 6» 29 05 (op werkdagen, tussen 17.30 en 20.00 uur)
Penningmeesten
Gerard Uppelschoten
Acapulcodre ef. 9L, 3563 RC Utrecht
Tel. 030 - 66 06 22(op werkdege& voor 22.fi) uur)

Ondersteunende taken:

Coördinator Operationele Takea:
Hans Pruijs
Mercurius t4,t1J5 VL Duivendrecht
Tel. 020 - 699 29 05 (op werkdageq tussen 17.30 en 20.00 uur)
Assistent Coördinator Operationele Zaken:
PatrickLipplaa
Bisschop Koenraadstraat 5, 1433 HR Kudelstaart
Te1.02977 -2§45 (werkdagen 19.30 - 21"3) uur, weekends L0.30 - 21.30 uur)
Technisch Adviseun
Joop Guezen
Griend 62, tllz LE Diemen
Tel. 020 - 6m 1492 (op werkdagen, tussen 18.30 en 21.(X) uur)

Oryanisatie Evenementen:
Ingrid Stroosnijder, Janny Coens, Hans Pruijs, Patrick Lipplaa
Illusbaties Rugzak Rede:
PeterTadelaar
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Technische ondersteuning
Wa""eer je onverhoopt een technisch probleem hebt, waar je zelf niet helemaal uitkomt, kun
je contact opnemen met de Regionale Technische Steunpunten. Hier kunje altijdmet jewagen
terecht. Sonmigen geven je in principe alleen advies, anderen zijn bereid je daadwerkelijk te
helpen met sleutelen (tegen een schappelijke vergoeding).Dezn steunpunten, leden die zich
hebben opgeworpen om medeleden wanneer nodig bij te staan, zijn:

VOOR GRONINGEN, FRIESI,AND, DRENT,HE EN OWRITSSEL:

Beltij d; we*dagen 17.0O2 1.00 uur
VOOR GEIDERI.AND, BMBANT EN LIMBURG:
TWan van der Pasch in Rosmalen M|E2-2L182
Bekijd 18.0G19.30 uur; bij afwezigheid is er een antwoordapporuat
Dick Thomassen in Dodewaard 08885-2286
Bekij d: dagelijlcs 1734 D. 0O uur
VOOR ZU ID.HOI,IÀND EN ZE E I,AND :
Maxvan derHetninZoetermeer 0]l3l-ffi9
Bekijd: werkdagen 18.0G22.30 uur; weekends 11.(D17.M uur
Norman Conquet in Waddinxveen ot8»t-17612
Bekijd: behalve mndags 18.N)-22.00 uur; bij afwezigheid is er een antwoordapparuat

VOOR ATRECHT, HET GOOI EN DE USSELMEERPOLDERS:
Gerard Uppelschoten in Utrecht u§-ffi22
Bekijd: we*dagen tot 22.(N uur; i.v.m. wisseldiensten is er bij a[weziglteid een antwoordapparaat

VOORNOORD HOLI.AND EN DE RANDSTAD:

Rick Sjoerdsma in Leeuwarden
Bekij d: we*dagen 19.0{12 l.M uur
Rob Groot in Enschede
B eltij d: weel«en d I 0. 0022. M uur
Stephan Blauwin Losser

Rick Reparon in Purmerend
Beltij d: dagelijl<s 18.U120.00 uury wisseldiensten
Patrick Lipplaa in Kudelstaart

Jaap Hartog in IJmuiden
B eltij d: werkdagan 20.0G22.N) uur

058-15996

053-324,27A

05423-87?Í7

u2990-?Azm

02977-23U5

42550-16982
Beltijd we*dagen 19.30-2 1.30 uur, weekends 10. 3G2 1.30 uur

Beste mensen,
Houd je alsjeblieft aan de hierboven genoemde bettiiden. Deze kanjers {in, net als jullie zelf,
clubleden met hun dagelijkse srcrlc Y[ees eerlijk, hoe zouj[i het vtnden als op een zondqgavond,
om pakweg 23.(X) uur, de telefoon ging en iemand je iets gingnragen? Niet echt lekker, denken
wii. Je schrihJe toch rot! Sommigen van hen z{in te beleefd om nee te zeggen. Buit dat nlet utt!



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

Amsterdam: Auto Amstelstad Minervalaan 85, tel. 020-6711888
Apeldoorn: Pijnappel Automobielen, Kanaal Noord ?frl, tel.055-6644{X)
Assen: Autobedrijf H. Tappel, Dr. A.F. Philipsweg6, tel.05920-Íi181
Bameveld: Pijnappel Automobielen, van Zuylen van Nieveltlaan77,tel.oy?n-gtogl
Bergen op Zoom: Autobedrijf Centrum, de Heelulaan 81, tel. Olffi-57057
Bloemendaal: Automobielbedrijf Kunst, Kleverlaan 11-Íi, tel. O?3-2ilI65
Bormeer: Otoskoop B.V., Hoogendijk 2A" tel.08855-7814
Breda: Autobedrijf Spinveld 8.V., Spinveld 7 4, tel. 076-225705
Bruchterveld: Garage Spibo, Broekdijk 63-65, tel. 05233-15Íi
Detft: Ci§ Garage Delft 8.V., Coenderstraat 3-4, tel. 0É-130420
Ilen Bosch: Nieuwkoop Auto's B.V., Hervensebaan lii, tel.073-41§97
Den Haag: MMAG Den Haag, Junostraat 16, tel. }7}-yglgTL
Ihachten: Autobedrijf Woudq Noordkade 105, tel. 05120-10594
Eibergen: Iliohan 8.V., J.W. Hagemanstr aat 21, tel. 0545#731 1 L
Emmen: Van Boven Emmen B.V., Phileas Foggstraat 10, tel.05910-18128
Ermelo: Autobedrijf Versteeg, Veldzichtweg Íi, tel. 03417-6i.000
Geldrop: Garage Joop van Wijnen 8.V., Bogardeind 138, tel. W-BS4Z4Z
Groningen: Automobielbedrijf Fleming B.V., Osloweg 141, tel OS0-426?m
Hengelo (ov.): Autobedrijf Gebr.Irnderink 8.v., Diamantstraat 3{1, tel. o7+43L135
Hoogeveen: Autobedrijf Harry Hindriks, Dr. A. Philipsstraat 19, tel. 05280-71958
Kapelle: Garage Sjaak Sonke, Biezelingsestraat 50, tel.0LLOZ-4K3L
I*iden: Auto Meer B.V., Hoge Rijndijk 4,tel.O7\-t2SZ59
Ommen: Garage Schuurhuis, BouwmeesterstÍaat 15- 17, tel. 05291-54600
Sittard: H.L.M. SittaÍd B.V., Rijkswe g Z:uurd 2r'> \ tel. W-521215
sluiskil: Automobielbedrijf Moret B.v., Pierssenpolderstraat 25, tel. olL57-27L0
Spijkenisse: Auto Dekker B.V., Theemsweg 1, tel.0L880-rc3nfi6g4f
St. Joost: Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat?3,tel.04754l9lgl71BZ7S4
fiel: Autobedrijf Ajo, Lutterveldweg 2, tel. 03440-19753
Ilvello: Autoservice [,t4'sman, Duistervoordseweg 9, tel. A57L2-7L413
Uden: Autobedrijf Ad Verstegen, Loopkantstr aat L2, tel. M1?Z-50444
Ulthoorn: Autobedrijf Amstelstein, Wiegerbruinl aat "1l3, tel. AZ97 5-6?155
Utreht Autobedrijf Zato, Judaseweg 178, tel.030-881011
lYoerden: E.G-A'M. B.V., Rietdekkersweg \ tel. 034ffi-\42l6
Zwolle: Autoservice Van Bruchem 8.V., Curieweg 2,tel.0§-655?j3
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Ook kun je, op vertoon van je GELDIGE lidmaatschapskaart, korting krijgen bij:

Auto Parts Utrecht (hun advertentie vind je aan de binnenkant van de omslagvan deze Rugzak
Rede)

Voorwie niet naar de RAI geweest is...

Zoals jullie misschien weteo, heeft Suzuki de Cappuccino (helaas niet in Nederland) op de
markt gebracht. rilat is de Cappuccino: een 330 m. groot autootje wat zowel dicht gereden

kan worden als, achtereenvolgens, als T-bar (uitneembare dakpanelen), Targq Cabrio met
rolbeugel en Cabrio zonder rolbeugel! Uiteraard doen wij wat wij kunnen om de Cappuccino
een keer op een meeting te krijgen. Dat lukt ook best wel een keer, ware het niet dat er een

(la"ge) wachtlijst voor het snoepje is! Toch kun je hem bekijken.

Van 5 tot en met 10 mei 1993

is de Cappuccino te bewonderen bij
IÀNOTO 8.V., Pietersbergweg 31, Eindhoven

Ben je nieuwsgierig; ga erheen! Je bent van harte welkom! Maar... neem een slabbetje mee!

(atueftentie)

Iets nodtg?
Voor alles van motorkap tot cytlnderkop, van dashboard tot wisserblad.

Bel dan lVil §tefiens, hii heeft het ofheeft het gehad.

- IN. EIII VEBKOOP SCHADE. EN

GEBBUIKTE AUTOMOBIELEN

- GESPECIALISEERD IN

SUZUK! SIq)PONDEBDELEN

W. J. M. Steffens

Lovensesh:aat 162, §014 DY filburg. Tel. 013-{32t{Xl, b€€. 06-52961608
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Lieve Coupé-eigenareg

hier al weer de volgende editie van onze Rugzak Rede; we zijn alweer een nu.nmer
versprongen dus dit is inmiddels de 3e jaarga"g...

De "organisatie", het kloppend hart achter de club, is al weer druk aan het stressen voor het
komende clubjaar. De volgorde àet er een beetje als volgt uit -dus pak vast de agenda- : op
znnLdqgg mei aanstaande kachelen we gezellig naar het Nationaal Automobielmuse'm in
Raamsdonksveer. Daar maken we van de nood een deugd. Een jaarlijkse ledenvergadering
is namelijk verplicht binnen je organisatie, en voor ons hoeft het ook niet zo nodig. Je ziet,
we zijn weer buitengewoon solidair en zijn niet naast ons huis gaan zitten toen we een lokatie
voor de vergadering gtngeo zoeken.

Wat ik jullie beslist moet vertellen, is dat dat museum een verhaaltje met zich meedraagt...
De allereerste Suzuki Coupé's zijn geimporteerd door l-ouwman & Parqui, toen in Irid-
schendam, nu in Raamsdonksveer (het 'moederhuis" van NIMAG b.v.) en de, voor zover
wij weten, allereerste Coupé die ooit naar Nederland toe werd gehaald bevindt zich nog
steeds in het museum. Een roodbru:ne met avaÍte 6"11srling en voorstoelen met vaste(!)
hoofdsteunen. Die dag is dus alleen al leuk om overgrootmoeder eens op te zoeken in het
bejaardentehuis! Trouwens, ik ga verder helemaal geen reclame meer maken voor Coupé-
bijeenkomsten, want zn ajnaltijd en allemaal gezellig. Goe4 ik zie je daar dus gewoon!

Wanneer zien we elkaar dan weer? Niet zo erg lang daarna, want op 15 mei 1993 is er in
Oosterhout (NB) weer de jaarlijkse nAutoclubdeg" op winkelcentru'n Zuiderhout. Dat is
een erg leuke en gezslhge happening waar de Suzuki Coupé GX Fanclub traditiegetrouw
wederom aan meedoet. Alleen doenwe het dit jaar ietsje anders.

Ieder jaar maaktenwii uit wie er op onze uihsdiging naar Oosterhout kwam. Dit jaar willen
we de verantwo6lding bij de leden leggen. Waarom?
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. Wij kennen lang niet alle auto's meer persoonlïk

. Wij willen ook aadere auto's gelegenheid geven om hun schoonheid aan het publiek te
tonen (tenminste, als ze hun baasje/wouwtje voor de gezelligheid meenemen)

Dus wat wordt er anders? Wij (koninklïk neervoud) bellen even niemand. V/ij wachten
even af. Wat moet je hebben, en wat moet je doen?

a Een echt mooie, gave Coupé om hem zo aalr- den volke te tonen
. Je moet er zin in hebbeq om de hele dag beschikbaar te zijn met je Coupé. Er wordt

in wisseldienst op de auto's gelet zodat er geenbabies en kleuters en grote mensen met
ijs en/of mayo-handen aan je dure lak wrijven

De winkeliersverenigÍrg Zuiderhout, waardoor deze dag georganiseerd wordt, zorg
voor koffie, thee, fris, broodjes en dergelijke en je mag als exposant, bij de winkels van
het toilet gebruik maken.
De organisnfie heeft een evenementen-verzekering afgesloten, dus daar staan we ook
veihg

Nh, m,Trt fhnu
EIN?HorotrAU

n@r.
suuz- oí/lttr.\



In eerste instantie willen we alle originele kleuren bij elkaar hebberq dus zonder toeters en

bellen èn juist een hoekje mèt toeters en bellen (denk bijvoorbeeld aan de Testa-Soes en de

druppel, het rijdende zangnootje etc. etc.). Voor de goede orde zoeken we dus met spoed

een klokgave, schitterende
. Witte (01T Frangois \ilhite)
. Gele (09HAvignonYellow)
. Groene (07U Sofia Greeq roept u maar, Jan Willem!)
o Roodbruine (09T Renaissance Red)
. Rood-oranje (06W Panama Red)
. Appelrode (1ilG Apple Red)
o Goudbruine (06Y Antilope Gold)
. Alvergnjzs (06V Chrystal Silver)
. Blauwe (09R lceland Blue)
en een
. ZwarÍe (078 Fantasy Black) Coupé.

Buiten deze tien originele kleuren zoeken wij ook nog een stuk of 5, 6 gekke, exclusieve,

kortom je-weet-zelf-wel-wat-we-bedoelen Coupé's. Laat alsjeblieft snel wat van je horen.

Ik lig naast de telefoon met m'n lijst... Dus: zaterdag 15 mei de gehele dag gezellig auto's

kijken, winkelen (heren!) etc. in Oosterhout (NB)!

Enfiq dat was weer dat; en als er niemand reageert op de oproep van Janny en Manus om

voor toerritten mede-organisator te worden, dàn zien we elkaar wser op het traditionele
SCCW (het Suzuki Coupé Club Weekend). Manus verklapt jullie daar alles over, dus ga

maar sparen en vertel je tante in Zwartsluis dat we er aan komen, op 25 en 2ó september!
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Dan gaan we weer verder. Heel langzaam doch zeker beginnen de'Suzoekers" en de

"Koppeling" wat serieuzere vonnen aan te nemen. Echt gezellig! En degene die helemaal
dolletjes is, is de vooràtter znlfl Kunnen jullie je nog herinnereq dat ik om een boek rnoeg
van "Ons Lichaam" (RZR 2)? Dat is inmiddels in m'n bezit!! Een ander lief Coupé-lid
reageerde en sindsdien loopt Ingrid de hele dag met haar felbegeerde boek onder haar
arm... Dus: zoek je nog iets (of iemand) of waag je je iets af?? Geef het aan ons door en we
plaatsen het. Coupé-eigenaren staan voor niets!
Als er overigens mensen zijn die nog een Coupé zoeken: de prijzen liqgen momenteel tussen
de f 5ffi,-- en de / 10- à 15.000,--. En, je hoeft niet te wachten tot de nieuwe f,rrerzak Rede
uitkomt! Je kunt me altijd bellen om het huidige "te koop bestand" te rnagen. Dan zoek ik
kleur, prijs en eventueel woonplaats bij elkaar. Ook kun je een nVooruit-zoek-verzoek" bij
mij neerleggen, bijvoorbeeld "de eerste gele Coupé die je binnenkrijgt moet je mï bellen",
of "de eerste sloper", of ..., etc. Het aanbod is soms erg groot, dus sla je slag!
Als je je Coupé verkoopt, meld het ons daq of laat de nieuwe eigenaar dit doen! Qilangs
had iemand z'n Coupé verkocht en er "alles" bij meegegeven. Alles: Rugzak Rede's, statuten
en zo ook het aanwaagformulier voor de Classic-car verzekering. De koper heeft dit braaf
ingevuld en net zo wolijk weer teruggekregen want betreffend persoon bleek geen lid te
àjn.,.Zn duurt het allemaal onno.lig veel langer, de auto was niet verzekerd etc., allemaal
vervelende dingen die niet hadden gehoeven. Eén telefoontje of één faxje enwij zijn op de
hoogte! Er zijn trouwens wel eens leden in den lande die plotseling ergens ons nuÍrmer
nodig hebben. Vraag PTT-inlichtingen dan nooit om Ingrid Stroosnijder d'r nummer, maar
om desuzuki Coupé GXFanclub inDiemen. Mijn privé-nnmmerisuiteraardgeheim, maar
het laatste is volledig voorzien van antu/oordapparaat, fax of de moele stem van Ingrid zelf!

Dan on&ingen wij het trieste nieuws, vlak voor het ter pers6 gaan van dit nummer, dat onze

hoofd-opper-techneut Joop door een ongelukje plotseling is gaan lijden aan het "Linker-
heup-raakt-betonnen-vloer"slmdroom. Evet zag het er naar uit dat zijn heup geopereerd

moest worden, maar volgens de laatste berichten zou (bed)rust en ffsiotherapie hem ook
verder kunnen helpen. Wij wensen nons aller Joop" vanaf deze plaats dan ook met z'n allen
van harte beterschap! Voor telefonisch advies kun je hem gewoon blijven bellen, maar ik
betwijfel of hij een draagarmpje kan komen vervargen als je belt (alhoewel? Grapje!?!).



Tenslofte wil ik jullie mededelen dat ik zo langzamerhand gek word van alle Suzuki Coupé
Club"rommel". Ik moet bijna verhuizen! Wat hebben we derhalve in de aanbieding (ver-
zoekjes uitsluitend schriftelijk)?

a Oude nummers van de Rugzak Rede (1e er-?* jaaryang, voor zover voorradig want
nadruk wordt te duur) tegen portokosten.

o Club T-shirts: nog steeds die fantastische kwaliteit muisgrijs (sorry Leo, Joan en Mario)
met rode opdruk voor Í 25,-- * verzendkosten.

. Notitieblocs (kubusjes) met héééél veel velletjes notitie-papier voor / 7,50 + verzend-
kosten.

. Waxinelichtjes in cup(e) in houder(tje) met Suzuki Coupé GX Fanclub logo(tje) voor

Í 2,50 + verzendkosten.

o rinker-buitenspiegels (origineelSuzuki) nieuwindoos/32,50 * verzendkosten.

. Setvan 4 spatlappen (originsslSuzuki) f 72,50 * verzendkosten.

. De laatste Suzuki Coupé GX Fanclub scheur-weekkalenders. De oude, trouwe leden
hebben hem al thuisgestuurd gekregen. Wil je er nog één, of heb je er nooit één gehad?

Ze kosten je alleen de portokosten!

. en dan de aller, aller, echt allerlaatste

Tunnelconsolc
en

Tnnnejalouzie
( door annubrtng vrij gelamen)
Elk Í 120,-- * venendl<osten.

Tot Suz in mer,
Ingrid



(advenenfie)

The Giant Suzuki
Swift CS.

Konr ecns kijkcn naar cle nicuwe Strztrki Swift CS Ecn

Suzuki, sporticÍ, zccr contplcct, ntodcrtr gcstylcd, zLrinig

cn natrrurlijk door ctr door hctrottwlraar. l)c nietrwe (liant

Suzuki Swift (,S, één van clc vclc Suztrki's clic hil otts v,,,rr

tr kla.rr staan.

ct htt' (-,iant

suzul(l
'PRIJS 6tl,DT V00R SwlrT G5, lS tx(t l(()sTtll RlJl(|"ÀAR l,lAKtt{, l1{(t. 8.1.tt1. 4Urélr-

Importeur: B.V. Nimag,Reedijk 9,3274 KE Heinenoord. Tel. 01862-7911.
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Lieve Coupé-fanaten,

Nu iedereen de december-feestdageq de Krokusvakantie en de blijkbaar daarbij behorende
wintersport weer te boven is, kunnenwe ons volledig aan het voorjaar en daarmee weer aan
het "normale" Coupé-gebeuren wijden. Er zijn weer heel veel leuke en -helaas- ook minder
leuke zaken te melden, dus daar gaan we dan:

1.Ons aller Technisch Coördinator, steun en toeverlaat voor elke sleutelende Coupé-eige-
naar, Joop heeft een -overigens niet door de winterse omstandigheden veroorzaakte- lelijke
val gemaakt en heeft in het ziekenhuis gelegen met een 6"5sfo6digde heup. Naar het zich
laat aanzisa, kan het nog wel even duren voor hij weer volle.lig in de rlnning is.
De Regionale Sleutelneven draaien in verband hiennee op meer dan volle toeren en doen
hun uiterste best om alle problemen op te lossen.

2.De jaarlijkse ledenvergadering.
De vergadering zal dit jaar plaatsvinden op zondag 9 mei 1993 in het Nationaal Automobiel
Muse'- te Raamsdonksveer. De toegeng tot de vergadering is natuurlijk gratis, maar je
kunt -tegen eenzé,ééér gereduceerdtarief- naafloop ooknoghet Museu- bezoeken. Manus
en ik hebben tijdens de voorbereidingen voor deze vergadering het -toen nog gesloten-Mu-
senm slechts oppervlakkig kunnen bekijkeq maar het is zeker een aanrader. De mooiste
klassieke en antieke auto's van de meest uiteenlopende merken (óók Japans en dus ook
Suzuki's!) staan jedaar prachtiggepresenteerdtegemoet te elimmen: je zouer echthebberig
van worden. Natuurlijk kun je in het Museum ook -tegen eeu bescheiden betaling- van een
heerlijke lunch (in buffetvorm) genieten.
Omeen en ander ingoedebanente latenlopeq moetenwe natuurlijktevorenwetenhoeveel
leden de vergadering zullen bijwonen, wie daarvan het Musenm wil bezoeken en/of wil
lunchen. Midden in dit blad viad je een a4lnsldingsformulier met alle verdere details van
deze dag. Vul het in en stuur het zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 15 april 1993,
naar ons op. Alleen dan kan de organisatie zorgenvoor een vlekkeloos verloop van deze
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dag. Mocht cr icts nict duidr.lijk ziju, bcl ons dan even (tijdens rle bel-uren), zodal we je uit
de droom kunnen helpen.

3.Op 15 mei 1993 staht de Fanclub natuurlijk weer op de jaarlijkse Autoclubdag in Ooster-
hout. Voor verdere bijzonderheden: zie het verzoek van Ingrid.

4.Het inmiddels traditioneel geworden jaarlijkse Clubweekend zal dit jaar plaatsvinden in
Zwartsluis (en omgeving). De afgelopen jaar zsu succesvol gebleken formule zal (deels)
weer worden gehanteerd, dus snel het verhaal van Manus hierover lezen en daarna: snel
inschrijven, want het aantal boekingen is beperkt!

S.Znals in de vorige Rugzak Rede gemeld, is de Regionale Technische Ondersteuning
uitgebreid met de persoon van ons lid Patrick Lipplaa. Zoals een aantàl pechvogels tijdens
de laatste weekend-meeting heeft ondervonden, ii door Patrick toen ter plaatse de mobiele
'POEDEL"-service (de naam is natuurlijk een uiwinding van Manus!) ingesteld, zodat
iedereen ondanks een aantal vervelende "storingen" toch in zijn eigen Coupé weer naar huis
heeft kunnen rijden. II4zal de POEDEL-service overigens ook tijdens komende meetings
gaan verlenen.
Wegens tijd- en ruimtegebrek heeft hij zichzelf echter nog niet aan jullie kunnen voorstellen,
maar dat wordt nu elders in dit blad goedgemaakt.



6.Tot slot nogmaals een nogal6sd fiangrjzer: (Tour)RITTEN!
Het is uit de gehouden enquëte en tijdens vergaderingea sa 6serinm gebleken, dat jullie
graag (meer) d da" niet toeristische ritten zouden willen rijden. Helaas is ook geblekeq
dat het aantal inschrijvingen veel te laag is (zegge en schrijven tien (!) auto's met 'in-
houd'Voor de november-rit) om een rit te kunnen uitzetten. Het uitzetten van een rit is een
(in tijd én geld) nogal kostbars aangelegenheid. Een simpel rekensommetje heeft uitgewe-
zeq dat om een rit voor f25,- per deelnemer (inclusief lunch!) te klnnen aanbiedeq er toch
sgfo1 minimaal tsrintig auto's met zo'n veertig deelnemers moeten zijn, om de kosten voor
de Clubkas en de deelnep6ls linnsn de perken te kunnen houden.

Maar, we zijn niet voor één gat te vangen" dus steekt de Organisatie nogmaals de nek uit en
gaat -voor een hopelijk zonnige- zomerse dag opnieuw een rit uitzetten.
Nadere informatie hierover tref je aan ia prrgzn[ Rede 2 1993.

T.OPROEP:
Wie owie onder onze tochrrtim vierhonderd ledenwil enkan de Organisatie van de Fanclub
komen versterken en daarmee de service voor de leden op peil houden en liefst verbete-
ren???
Hetgaat omhet aandragenvanideeënvoor enhoofdzakelijkhet onder debezielendeleidi"g
van Manus op je nemen van (een deel van) de organisatie van vergaderingen, msstings en
-niet te vergeten- RITTEN.
Een jaar telt helaas ook voor de Organisatie maar 52 weekends en dat betekent met het
huidige ledenaanta! dat de Fanclub niet alles voor haar leden KAN doen, wat zij graag zou
WILLEN (en met enige versterkingvan de Organisatie) ook zeker zou KUNNEN doen.
Dus: laat merkeq dat je de Coupé en haar Fanclub (en dus je collegaJeden) een warm hart
toedraagt, stel wat van je kennis en -ongetwijfeld kostbare en schaarse- wije tijd ter
beschikking van de Fanclub eu meld je zo snel mogelijk aan bij Manus!
Wilje meerweten overwat je eventueelvoor de Fanclub zoukuonen doen of heb je zelf een
goed idee? Neem ook dan dLect contact op met Manus. Hij zal je eeuwig dankbaar zijn!
Ik ga er vanuit, dat onze telefoon de komende tijd niet stil zal staan en dat we binnenkort
echt elk door onze leden gewenst evenement ku'rnen organisslsl'bellen dus!

Dit was het dan weer voor deze keer (we zitten naast de telefoon!).

Janny
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Op de penning

Hallo Soezjes,

Helaas is het blad wat later dan gepland, maaÍ dat komt omdat ik per eind januari'93 van

baanbenveranderd enhet eenen ander in de knoop kwammet het drukkenvan de omslagen

van de nieuwe Rugzak Rede's.
Z-a, weer een nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kanssq nieuwe prijzen. Laten we er een

mooi jaar van maken! Het goede begin is alweer geweest met anderhalve week mooi weer.
Gelukkig worden de leden steeds vertrouwelijker met de club en komt er steeds meer
contact met elkaar. Dat,houdt ook meteen in, dat de regionale steunpunten steeds meer
worden aangesproken en er dus meer en meer gebruik van gemaakt wordt. Ga zo door!
Jammer, maar waar, is het, dat er toch nog leden waren die hun contributie niet op tijd
betaald hebben. We hebben deze mensen dus maar een extra brief gestuurd, met het

dringende verzoek alsnog te betalen.

Nog de beste wensen en tot ziens,

Gerard.

(advenentie)

Phileas Foggstraat 10

G 05910-18128
Voor aIle
onderdelen
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Mag Manus effe?

In het artikel van Janny hebben jullie kunnen lezen dat ik het een en ander ga vertellen over
het Clubweekend 193. Ga ik oo\ maar eerst wilde ik nog even inhaken op een ander punt
waar Janny over schreef. Jullie voelen de bui waarschijnlijk al hangen: RIIITEN.

Wanneer wij het hebben over de voorbereidirgen voor een rit, praten wij over een erg
arbeidsintensief geheel. Om nog maar eens even oen paar items te noemen:
Ile idee-voming. Gewapend met topografsche atlas, wegenkaarten en boeken met toeris-
tische informatie ga je een aantal avonden zitten brainstormen. Waar wordt het, wat is er te
beleven, etc.
De planning. Bij een rit hoort natuurlijk ook het bezoek aan enige horeca-gelegenheden.
Die moet je wel eerst zien te vinden. Wannsel dat gelukt is, ga je, bij jou niet bekende

"vreetschuren" eens een hapje eten. Declareren van de gemaakte kosten doen we niet, je
moet tenslotte wat voor je club overhebben! Helaas is het ons nog nooit overkomeq dat een
gelegenheid ons de sonsu'npties (laat staan het eten) kosteloos aanbood. Maar jq je weet
maar nooit!
Tenslotte de rit zelf. Op het ogenblik is het zo, dat een rit 3 tot 4 keer gereden moet worden
voordat we hem definitief op papier kunnen zetten. Er zijn hulpmiddelen (rally-meters), die
je een hoop werk besparen en waarmee je een rit nog maÍr twee keer zou hoeven te rijden.
Eén keer voor het uitzetten en één keer ter controle. Het is alleen vervelend dat deze

apparatenniet kosteloosverstrekt worden.Ikweetweleen manier omer (relatieQ voordelig
aan te komen (njnzr niet eens van eenwachtwagen afgevallen), maaÍ gegeven de respons
op de november -rit zal ik wel even wachten! Want, ook dit soort zaken wordt niet gedecla-
reerd. Puur eigen inzet en investering ten behoeve van jullie (de Club)!

Om een lang verhaal kort te maken: reageer eens op de oproep in Janny's artikel en help
ons met hetbedenkenvan eenrit.Ikweet dat we dit aleerder gevraagd hebben (in het vorige
blad) maar we wagen het nog maar eens. Op dat verzoek is één positieve reactie gekomen.

Johan Schoenmaker in Zwolle, alvast bedankt voor je toezegging! Ik ga ervan uit, dat jullie,
nuje gezien hebt datje niet de eerste bent
die zich in het diepe stort, massaal gaan rea-
geren. Laat ons nou alsjeblieft eens weten
wat je zelf leuk zou vinden om te doen. Wij
zijn best bereid om het wiel uit te vindeq
hebben ook al veel reseaÍch gedaa:r, maar
misschien heb jij wel een kant-en-klaar ont-
werp. Geef ons dat ontwerp en help ons bij
de uiwoering. Goed, dat ei ben ik weer even
kwijt. Ik heb mezelf beloofd dat ik me niet
meer zo vaak zou opwindeo, dus ik laat het
hierbij. Dannuhet leuke nieuws (hoop ik...).
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Manus gaat nog effe door...

Op zaterdag 25 enzondagZí september 1993 hebben we weer een clubweekend georgani-
seerd. Deze keer gaan we Zwartsluis en omgeving eens op eenbeschaafde 6enis1 onveilig
maken. Zwartsluis tgt ook in Nederland, om precies te zijn niet ver van Kampen.

Wat hebben we je dit jaar te bieden? Houd je vast, daar gaat-ie!

Op zaterdagmiddag ben je, vanaf 15.(X) uur, hartelijk welkom in Motel Zwartewater in
Zwartsluis.

Vanaf 15.30 uur kunnen de liefhebbers gebruik maken van de twee bowlingbanen welke tot
17.30 uur voor ons gereserveerd zijn. Eventuele fans, actiegroepeg luiaards, coaches,
haptonomen (kan iemand mij uitleggen wat zo'n haptodinges doet?) en ieder ander die niet
direct iets op de baan znlÍ te zoeken heeft, kan zich achter de bowlingbanen bij de open
haard installeren.

Om 17.30 uur is het dus uit met de pret en heb je een half uurde de tijd om je, desgewenst,
even te gaan 6pf1is5en. Om 18.00 uur word je namelijk weer bij de bowling verwacht,
teneinde daar een slokje en een hapje (rekening club) te nuttigen. Overigens werkt men in
het motel met het uitermate praktische muntjes-systeem. Een muntje kost je f 2,25 en
daarvoor kun je alles krijgen van fris (inclusief bier) tot een borreltje, glaasje wijn etc.
Duurdere drankjes (voor de whisky- en cognac-lieÍhebbers onder ons) kosten simpelwegL,
3 of nog meer muntjes. Kun je geen rzie over rekeningen krijgen etc.

Om 19.00 uur kan s1 xangevallen worden op een fantastisch koud/warm buffet. De buffet-
vonn voor het avondeten was vorigjaar een dusdr.ig succes, dat we dat graag weer doen.

's Avonds is er, weer net als vorig jaar, live-muziek (de zelfde band als vorig jaar!) en volop
gelegenheid om de eventuele nadelige gevolgen van de aanval op het buffet weer weg te
darsen. Omstreeks 01.00 uur wordt men, voor zover men dat nog niet gedaan heeft,
wiendelijk verzocht de ruime tweepersoonskamer, voorzien van bad of douche en toilet (en
bedden) weer op te zoeken.

Op zondag Zí september beginnen we de dag met een uitgebreid ontbijt-buffet. Het is aan
te raden om hierbij tijdig aanweag te zijn (pakweg 0ó.(X) uur, dan kun je helpen met
klaarzetten), want we hebben die zondag heel wat voor je in de petto (oppe de koppo).
Centraal punt op de zondag is niet, zoals vorig jaar, het Autotron. Dat zou wat ver zijn. Nee,
deze keer is het Giethoorn (en omstreken). Voor de liefhebbers zetten we een leuke, niet
overdreven lange, toeristische route daarnaartoe ia elkaar. Voor de recidivisten kans op een
hernieuwde kennismaking met de Bol-Pijl rit, voor de nieuwelingen een leuke gelegenheid
omhiermee kennis temaken.Je kunternatuurlijk ookrechtstreeksheenrijden (beschrijving
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wordt in voorzien), maar het zou weselijk jammer zijn, als je niet een st'rkje zou gaan rijden
door de fantastische omgeving.

Om 12.00 uur nuttigen we, met z'n allen, een koffietafel in een restaurant in Giethoorn. Daar
ktijg je tevens een uitgebreid pakket met toeristische informatie over de omgeving. Er is
daar zo weselijk veel te doeq dat we zeker weten dat je je die middag niet hoeft te vewelen.
Er is, onder andere, een automuserrm, een minsla[snmgseum en weet ik wat al niet meer.

Houd echter wel de tijd in de gateq want je wordt verondersteld om 16.fi) uur weer in het
motel terug te zijn. Daar kun je dan je bagag" ophalen (die kun je daar na het uitchecken
achterlaten) en sluiten wij het weekend af. Het i5 ds $sdoeling dat het geheel om ongeveeÍ
17.00 uur afgelopen is. Dan is het tenminste voor iedereen mogelijk, om op een beetje
knappe tijd thuis te zijn.

O ja, bijna vergeten! Voor de groep chloorwaterdrinkers onder ons (en die zijn er, dat weten
we!): er is een arembad in het motel. Ook sauoq 26il1g[enksn etc., overigens.

En dan nu weer even een vervelend onderwerp: de financiële gevolgen voor de massa's die
zich hiervoor willen aanmelden.

Ondanks inflatie, prijsstijgingen en dergelijke is het ons gelukt dit weekend aan te bieden
voor hetzelfdebedrag alsvorigjaar. Dus betalenclub(gezins)leden (iedereendie in hetbezit
is van een geldige lirlmaatschapskaart) voor dit geheel Í 150,--. Introdué(e)s betalen f
175,--. De toeslag voor een éénpersoonskamer bedraryt Í 25,-. Lijkt ons wederom niet gek
v(x)r een geznhgweekendje uit!

Wanneer je wilt deelnemen aan het Clubweekend, wl dan onmiddetlijk het aanmg[ílings-
formulier in dit blad n. Veryeet niet het te ondertekenery want alleen gael<ende formulieren
worden in behandeling genomen. Stuur het op (of gooi het over de fax naar 0l)-6981888 of
Om-6W2%5) en maak tegelijkertijd J 75,-- per deelnemer over op giro 75.7fi) t.n.v. de Suzuki
Coupé GX Fanclub in Diemen. Na ontvangst vanje aanbelalingnoteren we je als deelnemer
voor het Clubweekend. Voor ds lsslbelaling ontvang je tijdig een acceptgiro.

Dat was het weer voor deze keer. Wanneer je nog iets weten wilt over het Clubweekend of
het assisteren bij het bedenken van ritten, aarzel dan niet en bel Manus of zijn Janny op
0m-6992905. Houd alleen wel een beetje 1sftsning met de beltijden. Jullie bellen natuurlijk
allemaal, dus Manus sluit deze keer af met

Tot bels,
Manus.
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(advenende)

ST'ZIJKI. EEI{ RAAAZBYD KI{AP I$RRETIE.
De Suzuki SC roo GX írr.7e5,- 

"r.u.lrd*lg;|.;il

VYeet u nog hoe het allemaal begon?
VYat waren we er toen gek mee!

Het lijkt wel of het steeds er3er wordt.
Zorgdat uw Sportcoup,é ookals nieuwwordt of blijft.

Voor alle onderhoud en/of onderdelen:

City Garage DeW B.V.
Coenderstraat 3-4

2613 SM DeW
Telefoon: 015 - 130 420
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\[at \ilas er eerd€r...
Door PaHck Lipplaa

Hallo, beste Koepee-vens,

Hier een schrijven uit Kudelcity (Kudelstaart voor niet ingewijden).
Ken je dat gevoet Je moeder rijdt al zo'n tien jaar een Koepee ('t is d'r tweede, because den
eerste is reeds binnen een jaar verfrommeld door haar vriend Hans (iullie beter bekend als
Manus).
Maargoed, Moerijdt dus tienjaarKoepee. Zoon(tje) woont samen metMarloes(e), rijden
allebei fanatiek motor (YamaHonSuz etc.), maar hebben toch een autootje nodig. Kijken,
belleq etc., drie maal raaien: ut wordt een Suzugliukiu Koepee of hoe 2s'1Íling ook moge
heten.
Affrjq rije rije in een wagentje ... en ja hoor: hij gaat tuk!
Njente koppelingmeer (veelgas snwsinigvaart, je kent datwel). Nieuwe plaatgemonteerd,
but hij zit achterstebuiten: één rondje rijden, één grote ratel en niet meer voor- ofachteruit
te krijgen. Gelukkig ss1 slimms buurman dre zngf: "7*gvrierd, als ik jou was, zou ik die
frictieplaat (iu n heet zo'n ding ofhcieel) maar even omdraaien.n Taver was ik inmiddsl5
zelf oo\ dus hele zooitje weer uit elkaar, plaat omgedingesd en rijden maar. Weer weken-
leng plezier, en jaar hoor, je mag nooit meer raaien: sleutel omdraaien en nix nie starten en
ook geen contact! Oké denk je dan, accu leeg of zekerrng stu( zoeken maar weer.
'Noq nix dus, niet te vinden. Ondertussen besluiten wij de hele auto uit elkaar te halen voor
restauratieenwatblijkt: massa-aansluitinggebroken!Dus gauween draadjegepakt, gestart:
Koepee doet het weer!
Maar ja ondertussen ligt hij geheel en al uit elkaar, zonder geld en tijd om de auto te
restaureren. Koepee verkocht (geen spijt hoor!).

/ btr\-=f',
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Goed, twee Eotoren en een auto (Chrysler 'Zonnestraal") verder, kruipt het bloed waar het
niet gaan kan en kopen we de gele "Race-Banaan'.
Geihporteerd uit Malden (schijnt ook in Nederland rc ligseÍ\ maar ik geloof er nix van) en
rijden terug naar Kudelcity (twee maal pech onderweg maar hulp gehad van ook gele auto,
genaamd Wegenwacht-Golfl. Thuisgekomen besluiten we direct de waterslangen maar te
vernieuwen en een dag later rijden we weer.
Wil je nog eens raaien? Nou dat kan! Ook de Banaan ging weer tuk hij had het warm en
begon te nzlveten" op plaatsen die van mij beslist niet mochten. Diagnose: waterpomp tu§
en dat gebeurt je natuurlijk op vrijdagavond. Bellen dus, maar mooi geen waterpomp voor
Banaan, tot ik uiteindelijk bij een groothandel terechtkom, die zegt: nMeneertje, geen
probleem, hier is ien. Ikke blij, meneer blij. Thuisgekomen Klup(be)stuur gebeld met
opgelopen ervaringen (waterpomp was maar de helft goedkoper dan origineel!). 'Stuur was
zeer verbaasd over voornoemde prijs en ik besluit -in overleg met'stuur- nog dezelfde dag
naar de meneer met z'n grote handel terug te gaan om te praten oveÍ eventuel6 ftorting en
assortiment te leveren onderdelen voor de Club. Goed zqksn gedaan alzegrk het zelf. Ter
info een paar (circa) prijzen: waterpomp f75,- (origineel Í140,-\, koppelingsplaat /69,-- (

Í130;-), grote beurt set f70,-- (.f100,--), drukgroep Í160,- (l?il,--\.
De Klup kan deze (en vele andere) onderdelen regelen. Voor prijzen (groothandel én
origr.eel) kun je me altijd (binnen de beltijden natuurlijk) bellen.

Ondertussen rijdt ons Koepeetje (inmiddels door jaloerse collega's omgedoopt tot nRace-

kuiken", vandaar de titel van dit stukje) als een speer en zitten we er heel serieus over te
denken om de motorfiets(en) te verkopen om het Kuiken te kunnen Íestaureren. Wil je dus
behalve je Coupé misschien ook motorfiets rijden, mijn Yamaha is in ieder geval te koop
(tel.02977-23U5').

Maar, alle (I{oepee-)gekheid doar gelate4 mals een aantal van jullie inmiddcls aan den

Coupé-lijve heeft ondervonden, heefi sedcrt de lodste weekend-meeting (WnkcloordlAutoton)
het Coupé-virus bij mij echt toegeslagen. Ik ben inmiddcls ingel@ bij de Regionale (en ook
mobiele) Technische Ondcnteuning Onderdclen-service en Oryanisatie. Ook htn je bij mij
terecht voor pijzen van oiginele en (indien beschikbaar) voor prijzcn en bestellingen van niet
oiginele onderdelen.

Tot bels, sleutels of ziens,

Patrick, Marloes en't Kuiken (Race-, natuurlijk)

Naschrift van de redactie: Patrick doet misschien in dit stukje wel wat nreemd maai dat was

slechts van tijdelijke aard. tn de praktijk zul je merken, dat er'nif met hem aan de hand is!
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Voorkomende startproblemen.
Door "Mad'Max van der Helm

Als de startmotor moeite heeft om rond te draaien komt dit meestal door een slechte maÍisa
verbinding van de motor naar de carrosserie van de auto. Dit kun je het eenvoudigst testen
door met één startkabel een verbinding te maken tussen de uitlaat en de dwarsbalk waar de
motorophanging aan vast zit. Als de startmotor nu wel goed ronddraait moet er een nieuwe
massastrip worden gemonteerd.Ta'nstrip is het eenvoudigst te monteren tussen de uitlaat
ophanging aan de vsËnsllingsbak en de dwarsbalk die aan de zijkant van het chassis zit
geschroefd.

De startmotor draait wel (niet overtuigend) maar de motor heeft moeite aaÍ te slaan of slaat
helemaal niet aan. Controleer of er al esa 16lais (klein kastje, 2 bij 2 cmo met 4 aansluitingen)
bij de bobine zit die de voorschakelweerstand van de 6ltst6king overbrugt. Zo niet, neem
een 12V auto relais met 4 aansluitingen (30, 85, 8ó en 87, waag ernaar bij de automaterialen
winkel). Sluit pin85 aan op de zwarVgele draad, dat is de dunne draad die aan de startmotor
zit, sluit pin 8ó aan op massa, dit kan met een parker in het plaat worden geschroefd. Naast
de bobine zit de weerstand (links y311het midden tegen de hoedeplank geschroefd, een wit
stenen blokje met twee aansluitingen). Sluit de rechter kant van de weerstand aan op pin 30
en de linker op pin 87.
Nu wordt, op het moment van starteq de weerstand overbrugd en krijgt de bobine meer
spanning om zo een bete-
re vonk te geven.

Om de uitleg niet ts lang

te maken zal ik het hierbij
laten, mochten er nog vra-
gen zijn den moet je uiter-
aard even met mij bellen
(01731-8ó69 MADMAX)
en kan ik het eventueel ge-

detailleerd uitleggen.

veel succes,
Max

lte st4trftofcp
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Zokan opzeggen ook...

Wij ontvangen door het jaar heen nog wel eens opzeggingen. Je hebt mensen, die wakker
schrikken, wanneer ze de acceptgro in de bus krijgen voor het volgende jaaÍ, maar er zijn
er oolg die keurig op tijd eenbriefie bij ons in de bus laten rollen. Een heel leuk voorbeeld
van de laatste soort kregen we in november 1992.

Ingnd

Zoats ik voige week aan jou vertelde heb ik ontanp afscheid moeten nemen van mijn Suzuki.
Nooit heeft hij mij in de steek gelaten. In de ruim 5 jaar dat hij in mijn bezit was heeft hit mij
n og nooit teleurye ste ld.
Tot op de dag waanop de motor het begaf. Hij zou nog wel de volgende dag gekeurd worden,

moar ook dat hoefde al niet meen
Als pleisterop de wonde zit er een prachtige gerestaureerde Kever aan te komen. Ia, ikben nou
eenmaal een oatogek en je moet toch wat.
Daaríkdeze keuzeheb gemaakt, mlikmijnlidmaotschapvan julliefanclub opmoetenzegen.
Ik wens jullie nogheel veel jaren Suzuki plezier. En nogbedankt voor de leuke verjaardags- en
kerstkaarten en het bijzonder goed vennrgde leden-boekje. Succes!

M e t viendelij ke groeten !

Marjonvan Ktijck.

Naschrift van de redactie: plaatsing van deze brief in het december-nutttmer kon helaas niet
meer, maar het spreekt vanzelf dat Marjon nog wel een exemplaar van de Rugzak Rede met
haar eigen stukje laijgt. Zj lief voor ons, wij lief voor haar!
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Kanjer
doorAlbert Huisman

Het is alweer een tijdje terug, maaÍ deze gebeurtenis zit als in mijn geheugen gegrift. Jurlie,
of beter wij Coupé-liefhebbers hebben een uitgesproken liefde voor dit nmallen karretje.
Ditzelfde karretje is so-s een bron van plezier, soms echter ook een van ergernis, en -laten
we eerlijk zijn- soms hebben we het gevoel, dat dit stukje techniek echt leeft. Ik in elk geval
wel!

Mijn Kanjer was er niet zo best aan toe: technisch redelijt maar de carrosserie had best
wel wat e{ra ventilatie, maar ach: liefde maakt blind. Ik ben zo'n gek, die dan nie t zng!., dat
er technisch nogal wat mankementen waren, -aar dat het beestje ziek is. Tijdens de
sportkeuring hadden de APK-doktoren dan ook gezegd, dat een invalide-stoel voor mijn
Kanjer beter zou zijn. Eigenwijs en liefdevol als ik ben, belde ik Ingrid op en die hielp mij
aan het adres van dokter Guezen. Zoon Martin Guezen wierp zich op om deze uitdrg.g
aan te gaan. Nu nog vind rlí, dat deze stille, technische vent met een hart van goud wel eens
in het zonnetje gezet mag worden! Met een aantal maanden kunst en vliegwerk of beter
gezegd: tegenslagen en opporturisme wist deze technische wonderdokter eindelijk de auto
door de APK te qringen en te wroeten.

Dolgelukkig reed ik gekeurd en wel weer naar Delft toe, ik overdacht de ellende die Martin
en ik voor dit Coupeetje hadden doorstaan, maar de felbegeerde sticker blonk trots op het
vehikeltje. Er verscheen een glimlach op mijn gelaat en vol moed parkeerde ik voor de deur
en stapte -vastberaden dez e zrlmeÍ de carrosserie weer als nieuw te maken- de deur binnen.

191'1 vf islílin (ook een Ingrid) had de afgelopen maanden af en toe wijs haar hoofd geschud,
maar had mij toch gesteund in deze rwijfelachtige tijden. Het lijkt wat overdreven, maÍr
velen vaa jullie zullen hun Coupé ook als een soort huiswiend beschouweq of niet soms....?
Om het heuglïk feit te viereq zijn we -Kanjer, I"grrd en ik- een weekendje naar België
gegaan en hebben daar heerlijk rondgetoerd. Elke keer als ik dan uit de tent kw,-, begon
mijn Kanjer gewoon te kwispelen als een hondje dat weer uitgelaten zou worden. Af en toe
had hij op de Belgrsche snelwegen het zweet op de koplampen staarq maar ik wist zeker dat
hij net als zijn baasje volop genoot.

Genoot? Jazeker want in dezelfde tijd moest Nederland een belangrijke voetbalwedstrijd
spelen en had verloren. Net als i\ want die nacht -toen we net terug waren van het eerste
weekendjemet Kanjer- werd er om 03.00 uur aangebeld door de politie. Een stel'Voetbal-
liefhebbers", die hun woede op het kleine hulpeloze, APK-gekeurde Kanjertje hadden
afgereageerd,lvaren slrcorloos. Kanjer lag naar lucht te happenin eenvande mooie Delftse
grachten....
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Uiteindelijk is hij op de sloop beland: ik was een heel stuk armer, maar een ervaring rijker.
Deze stoere vent heeft toch wel even stilletjes zitten huilen. Nu -een paar maanden later-
rijd ik rond in een Fiat Ritmo, die ik stiekem Kanjer noem.

Dus, mocht het even tegenzitten met je Coupé, doe dan met dit verhaal je voordeel!

Albert

Kommer en kwel
Door nPan HoÍland

In sommige gevallen leidt het bezit van een Suzuki Coupé tot een wel zeer betreurenswaar-
dige afname van de gezondheid. AIs het niet zo leuk was, was het echt triest! Hier volgt het
relaas van de vader van twee van onze clubleden.

Hierbij de geschiedenis van onze laatste aanwinst, Big Foot.
Uit het feit dat we nu dus twee van die rugzakfren hebben, kun je wel concluderen dat wij
inmiddels met het Suzuki-virusbesmet zijn. Want het is tochwel eenbeetje een ziekte, hoor!
Elke keer als één van de twee wat mankeert staan er twee, drie prutsers omheen. Jq zelfs
een kok zonder technische ksnnis ligt dan op z'n rug te sleutelen! En dan te bedenken, dat-ie
er eigenlijk een hekel aan heeft! En nu maar afirachten hoe het verder gaat! Nu is dat alweer
een verhaal op zich geworden! Als ik er de moed voor heb, zal ik dat ook nog eens aan het
papier (en jullie) tocvertrouwen! En die moed heeft hij gehad mals jullie hierna funnnsa
lezen...
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Het verhaal van een (bijna) verslaafde vader.

Een anderhalf jaar geleden werd door mijn tussenkomst een Suzuti Coupé gekocht door
mïn oudste zoon. Eenleuk klein autootje, dat ineen redelijke staat verkeerde.Tochhebben
we er heel wat aan afgeprutst. Teveel om in ditverhaal op te noemen. Maar...., hij rijdt nog
steeds en Jelle heeft en veel plezier van, EN DUS:

Op donderdag 24 september wor& er door Pa een advertentie in de krant ontdekt: Suzuki
GX Coupé te koop voor een niet al te hoog bedrag.Jongens, wat zou dat zijn? Misschien
een goed spatbordje voor Jelle? Onderdelen voor de ndoktern in Eerbeek?
Vrijdags zijn de jongens 's avonds gaan kijken en enthousiast thuisgekomen. Jelle wilde de
spatborden hebben: die waren veel beter dan de zijne. Van buiten zag het aparte ding er in
het donker goed uit. Taterdagzijn vader, moeder en Michiel dus bij daglicht gaan kijken.
Nou ja!! Zwafi dat ie was!! Maar de buitentant zager goed uit. Wel veel slecht afgewerkt
lapwerk, maar daar was de prijs dan ook naar. De motor geprobeerd, maar daar was geen

teken van leven in te krijgen. Getracht hem aar te duwen, maar er kwam geen sputtertje uit.
De knoop doorgehakt en het ding toch maar gekocht. Tande als deze naar de sloop zou
gaan, die moet toch weer aan de praat en rijdend te krijgen zijn???!!!
Tawerd de zwarte door de Toyota knarsend, krakend en schurend naar huis gesleept. En
onderweg konden we hem al verkopen!! J,\ terwijl we hem naar huis slepen, wordt door
een passerende Mercedes-bestuurder uit het raampje gewaagd of ie te koop is. NEE dus.
En zo begon:

Het verhaal van BIG FOOT.

7andag27 september heeft Pa me na veel prutsen weer aan de praat gekregen. Luchtfilter
schoongemaakt, bouqies eruit-erin-eruit-erin. Steeds maaÍ weer probereq prutsen en weer
proberen. En het is gelukt! Een heel klein proefritje gemaakt: piepend en knarsend. Daarbij
bleken de remmen niet goed te werken: of niets of blokkeren op de voorwielen. De dokter
in Eerbeek gebeld en die wil proberen me beter te maken. In de loop van de week worden
er speciale biezen in felle kleuren op mijn zijkanten gespoten om me ook in het donker wat
opvallender te maken.
Tnndag4 oktober word ik in alle woegte door de Toyota naar de dokter in Eerbeek gesleept.
Na mij bekeken te hebben, belooft hij me weer helemaal op te knappen. Eind oktober
worden er door Michiel en Pa een paar nieuwe schoentjes voor me gebracht. Tijdens het
gesprek met de dokter (waar ik nota bene bij stond!) blijk ik heel wat meer hpalen en
kwaaltjes te hebbeq datze eerst dachten. Toch denkt de dolÍer, dat de rcftsning voor
algeheel herstel niet aI te hoog zalàjn.
In november wordt er een paar maal met de dokter gebeld. Uit deze gesprekken blijkt, dat
ik nog veel meer mankeer: zogenaamde nverborgen gebreken". Bijvoorbeeld oen veÍïotte
deurstijl in plaats vatr een gammel scharnier. Toch denkt de dokter me eind van de maand
zaver te hebben, dat ik naar de controlerend geneesheer kan voor mijn APK-brie§e.

27



Eind november wil de dokter een proefritje met me maken en me de 25ste of 27ste laten
keuren. Dus wordt door Michiel (want die gaat met me rijden zodra hij z'n rijbewijs heeft)
de wegenbelssting betaald en maakt Pa de verzekering in orde, voorlopige dekking vanaf
21 november.
Op 28 november heeft de dokter naar huis gebeld, datznme opgelapt weer kunnen halen.

Ze komen meteen! Met de koffie zijn zÉ eÍ omme op te halen, spannsld f,ss1l
Tijdens het gesprek met de dokter blijkt, dat ik veel meer gemankeerd heb dan ze eerst

dachten. Za ajnonder andere de remmen voor in hun geheel vervangeg de achterbumper
IosGEHAKT en weer netjes met bouten vastgezet, diverse open wonden zijn netjes behan-

deld en nu tveer dicht. Wel moeten de littekens weggewerkt worden, maar dat kunnen ze

zelf wel met een slijpsóijf. Verder heb ik een algehele gezondheidskuur (grote beurt)
ondergaan. Mijn wielen zijn weer rechtgezet en nog veel meer kleine ongemakken verhol-
pen'
Na een presentje voor de dokter en zijn wouw gaan we op weg! Na een uurtje parkeert Pa

me als een herboren auto bij het huis.
29 november: het eerste werk voor mij : ik mag Pa naar (en ook weer terug) z'n werk brengen.

Daarna maken we nog verschillende ritten, onder andere naar Oma in Gouda, die mij een

leuk karretje vindt.
Op 16decembergebeurter ietsbijzonders: Michielisgeslaagdvoorzijn rijbewijs. Eenuurtje
nadat hij geslaagd is, neemt hij mij mee naaÍ z'n werk in Hilversum. Gelukkig zijn we weer

heelhuids thuisgekomenvan die eerste rit!
EN NU MAARAFWACITTEN HOE HETVERDER GAAT!

BigFoot
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Sportschoentje
Door Jerry de Bru[jn

Wij wilden graag een stukje schrijven over onze nieuwe aanwinst:'SPORTSCHOENTJE'.

We konden hem ternauwernood redden van de sloop. M'n wiendin (Jolanda Berk) was er
helemaal gek mee en wilde hem gelijk meenemen.

Omdat er wat problemen waren met de papieren duurde het al gauw een maand voordat
we hem in ons bezit hadden. Daar ik zelf automonteur van beroep ben, kon ik hem op m'n
werk stallen om hem daar te restaureren.
Ik ging er met frisse moed tegenaan. Allereerst heb ik hem volledig gestript, om te zien wat
er mal aan gebeuren moest (achteraf gezien meer dan ik had gedacht).

Het begon allemaal met twee nieuwe voorschermen en twee nieuwe deuren. Ook de dorpels
waren niet best. Daar heb ik zelf rruee andere voor gemaakt. Aan de achterschermen moest
zoveel gebeureq dat ik de assistentie inriep van Jolanda en *rjn vader. Jolanda heeft toen
diverse delen geschuurd terwijl mijn vader en ik diverse gaten in de schermen dicht lasten.

Al met al stond ons 'SPORTSCHOENTJE'na vier maanden geheel geschuurd in de

spuitcabine om hem, van binnen en van buiteo, te spuiten. Na het weer opbouwen en

afiverken restte ons alleen de APK-keuring nog. Dat was voor mij dus een fluitje van een

cent. Daarna werd een afspraak met de taxateur gemaakt, die hem op / 8.000,-- taxeerde.

We rijden er nu al weer een maand in en hij bevalt ons prima! We willen hem dan ook nooit
meer kwijt!

Jerry
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Suzuki in Nederland
doorJohan Schoenmaker

In 1!X9 brengt Suzuki-importeur Nimag voor het eerst een automobiel van dat merk onder
de aandacht van het Nederlandse publiek. De auto is een Fronte LC10, gelijk aan de
modellen die ln1967 op de japanse markt zijn gekomen. De tests van dit mirri-autootje zijn
lovend, alleenvindt men de motoÍ te klein.

In het jaar dat volgt op de introductie worden ongeveer Í) van deze Frontes verkocht
waanoor een bescheiden dealernetwerk opgezet wordt. Het grote aantal Toyota dealers
dat in de lijst voorkomt is opmerkelijk.In 1%9 krijgÍ de Fronte een face-lift. Suzuki blijkt
de kritiek ter harte genomen te hebben want van deze versie brengt men een export mode[
de LC50 uit. De LC50 is gebaseerd op de de Luxe uiwoeringvan de LC10 maar heeft een
475cc motor met29 SAE pk. Van de LC50 zijn vermoedelijk slechts 1000 stuks gebouwd

waarvan volgens de importeur ongeveer 200 in Nederland zijn verkocht.

De Fronte kÍijgt in 1970 een totaal nieuwe carrosserie, maar Nimag besluit, vanwege de
tegenvallende verkopen, dit qpe niet te importeren. Op de Nederlandse markt blijkt geen

Sslrngstslling meer te bestaan voor 2-takt automobielen. VanaÍ 1974 worden de uitlaatgas-
eisen zelfs zodanig aangescherpt dat de verkoop van 2-takts zonder speciale uoffzisningen
niet meer mogelijk is. In 1971worden de laatste Frontes in Nederland verkocht.

lnl979 introduceert Nimag, na 8 jaar stilte op de automobielmarkt, de Suzuki SC-100-GX
ook wel coupé genoemd. De auto wordt op de RAI aan het publiek gepresenteerd. Dit
autootje is een export versie van de in Japan al vanaf 1977 bestaande Suzuki Cervo. Van
1979 tot en met 1983 worden ongeveer 30(X) coupé's in Nederland verkocht. Naast de coupé
wordt ook een busje (ST80) en een jeep (IJ80) ingevoerd.

De ST80 wordt al snel vervangen door de moderner ogende ST90 met 12' velgen. In 1981

brengt Nimag de Alto naar Nederland. Dit is de exportversie van een auto die in Japan nog

steeds onder de naem Fronte verkocht wordt. De Alto wordt de echte doorbraak voor
Suzuki in Nederland. Niet in de laatste plaats door het leveren van een automatische
llansmissie precies op het moment dat het laatste Da{ie, de 4ó, uit produktie gaat. Iedere
Suzuki dealer uit die tijd heeft een aantal oude Dafies in de aanbieding.

In juni 1982 krijgt de Suzuki Cervo een nieuwe carrosserie. Deze auto is afgeleid van de Alto
en heeft de motor en de aandrijving voorin. De prijs van een exportversie zou de auto

onaantrekkelijkmakenvoor de Nederlandse marlt, redenwaaromNimagafrietvanimport
in Nederland.

Johan Schoenmaker
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Daar is-t-ie weer!

Manus wilde ook hier nog even een opmerking kwijt. In het vorige blad was jullie beloofd"
dat na dit artikel het laatste deel van Johan's verhaat jullie ook illustraties zouden krijgen
van de in het verhaal genoemde auto's. Helaas was dat, door een grote hoeveelheid kopij,
nu niet mogelijk. Denk echter niet dat we het vergeten! Als troost kan ik jullie mededelen,
dat het hele verhaal, inclusief illustraties, waarsóijnlijk in 'boekvormn uitgebracht gaat
worden. Daar zal nog wat tijd overheen gaan (we moeten tenslotte toestemming nragen),
maar we doen ons best! Tenslotte wilde i\ mede namens het bestuur, op deze plaats Johan
heel hartelijk bedanken voor zijn werk. Ik weet zeker, dat menig lid dit verhaal bar
interessant gevonden heeft. Johan, bij deze!

?k?TeTES
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lVist je dat...

onderdelen bestellen bij een dealer inhoudt, dat je die onderdelen hebt
gekocht (ook al hoefje soÍns pas te betalen bij afhalen)?

door jou gekochte onderdelen in principe niet geruild of teruggegeven
kunnenworden?

de kortingspercentages per dealer en per onderdeel kunnen verschillen?

je bij een grote of dure reparatie of restauratie eigenlijk altijd de gemaakte
afspraken (wat moet er gebeuren, wat gaat het kosten) schriftelijk moet
bevestigen?

het zonder schriftelijke bevestiging heel moeilijk is om je gelijk te krijgeÍr,
waffreer werkzaamheden niet naar je zin zijn uitgevoerd of ineens veel
duurder blijken uit te vallen?

beltijden bij de Fanclub zijn ingesteld om bestuur, regionale technische
steunpunten en verdere organisatie de tijd te geven hun werk te doen en heel
af en toe ook een klein beetje gezinsleven te hebben?

in het volgende blad de bijnamen (de Burgerlijke Stand) ècht niet meer op
één pagina passen?



De Koppeling
De Koppeling is een rubriek in dit blad bestemd voor allerlei niet-commerciële advertenties
van en voor clubleden. Iedereen kan (tot nu toe) zijn ofhaar Coupé te koop aanbieden in
de Suzoekers, maar De Koppeling is een Vraag- en Aanbodrubrie\ uitsluitend voor
clubleden. We hebben er weer een paaÍ:

Gezocht: wereldbolleq globes enz. Wie heeft er nogéénop zolder staan enwilhem aan mï
kwijt??! Ik verzamel ze n alle soorten en maten! Bel je me? Angelique Spaaq Leiden. Tel.
werk 071-611011, thuis 07l-212692. Thanks!

Gewaagd voor een Suzuki Swift: een rtigitaal dashboard voor het Swift-model tot 1987 en
een turbo van de Swift Turbo 1985. Wie kan mij helpen? Reacties naar Hugo Bemelmans,
Bostenstraat 7,6ffi7 HK Ubachsberg tel. M5-753376na 18.fi) uur.

Wie heeft er eventueelinteresse ominde zomervan 1993met zijn of haar Coupé opvakantie
te gaan naar Oostenrijk? De tijd en de duur van de vakantie is nog niet bekend, maar wordt
in overleg vastgesteld. Bel of schrijf even naaÍ de penningmeester, Gerard Uppelschoten.

Mijn ouders zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. Wie heeft er voor mï feestboekjes om ideeën op
te doen? svp sturen naar Renate van Zanten, Acapulcodreef 91, 3563 RC utrecht, tel.
0§-ffi22.

Mad Max zoekt lief meisje in bezit van slechte Coupé. Brieven met foto (van Coupé) krijgen
uiteraard antwoord van de op tii inch staande met leren interieur beklede n'arte Coupé.
Maxvan der Helm, Roeleveenseweg 19, nt6H.B Zoetermeer.

Te koopgewaagd: voor mijnverzamelingnogdrie stripboekenvanTomPoes, tewetenTom
Poes en de Grifgulders (1983), Tom Poes sa [s1§sfueimzinnige Boegbeeld (1984) en Tom
Poes enhet Klerenkoffertje (1985).WilmaWillemierWestra,Amsteldam, tel.0Z)-6fl28052.
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Bureerliike Stand
Hoe noehen fre onze Coupe?

't Antwaarps Muizeke
't Asbakje
Babbel
Bacterie op lViclen
Barrcltje
Becstje
Bcre+i
Big
Big FooíBigfoot
Black Bcauty
BlackBird
Black Eagle
Blac§
Blue Thunder
Bobbeltje
Bolhoedje
Bolvormig aanhangsel
Bonky
Botsauto
Bouli
Brown Sugar
Bruintje
Bultje
Butch
Caddie
Caddy
Calimero
Chikito
Couveusje
D.T. (DoubleTrcuble)
Daf$Duck
DeWieg
Din§Toy
Dommel
Dooeje
Doppie
Dotje
Draagbarc auto
Driftigp Hanny
Droppie
Drup
Druppel
Druppie
Duckie/Duc§
Ei(tje)
Emmenthaler
Energiepil
Fricmeltje
C-barct
Gebakje
Gicrtjc

v

HamSam
Handtasje
HD (Humpie Dumpie)
HD II (Humpic Dumpie tr)
Hcóie
Het Onsje
Hoestbal
Holtor
Hobbelpaard
Hugo
Hummeltje
Huppeltrutje
Iron Eagle

Piak Cadillac
Toy

Suzi(e)
Suzy
Taartschep

r Rossa
Suzie

/ Suki Suki

ie)

Pocket Rockct
kie Poeh

Kakkerlak
Kanjer
Kareltje
Kermit
Kindemragen
Kindje
Kippehok
Kit
Kleine Pitbull
Kleine@onder
Kleintjer

ittle Sury
Pocpie

Mandarijntje
Mier 2
Mijn Hartje

ikentje
Souris Noir



Suzoekers
(van leden)

RODE Coupé van 16.N.1982, ffi.N0 bn., APK tot 11.193. Verchroomdc stalen velgery
tunnelconsole, derde rcmlichg "nightridcr' in grille. Canosseie in pe{ecte staaí Nieuwe
bandcn. Getucerd op Í9.000,-. Íó.500,-. Eikvan de Kleii, Den Haag. Tel. 07Èi237762.
FERRARIRODE Court van maart 1981, 115.(n0 bn., nieuwe APKbij afleveing. Met liefde
gerestoarcerd, absoluut geen potyesterllatnststoÍ. Í6.5N,-. Hr Venus, Silvolde. Tel. 08350-
2i896.
ROODBRAINE C-oupé van 02.01.1981, 99.0M bn., APK tot 11.1993. Zonnedak. Canosseie
geheel gerestanreerd:'perfect'. Remschijven, vercnellingsbalg aandrijfassen en occu vemieuwd.
Cvlinde*oppal*ingdeÍect. Í4.5(N,-. Kainvan den Oetelaar, Veldhoven. TeL.04905-26ó7.

WITTE C-ourt van 27.05.198Q 57.M lmt., APKtot 08.1993. Zonnedak. Canosseie in zeer
goedc sua6 geen roest. Nieuwe tanlg waterpomp en -slangen. Í4.500,-. CorVos, Spijkznisse.
Tel. 01M0-155tí4.

WITTE hufi van 24.(M.1981, APKtot 11.1993. Canosseie goed. Nieuwe remmen rondom,
níeuwe kol<crbalken; alle bonnen aanwezig. Í2.950,-. Eick van de Kleii, 's Grovenhage. Tel.
070-32i77ó2.
PAARSE C-aupévan september 1980, 127.M01on, APKtot 09.1993. Zonnedak (ek). Caros-
seieredclijlg linkenoorscherm enmoto*lepnietinpedekleur. Nieuwekappelingenrernmen.

Í2. 5M,-. Barbara Huisman, DelÍRauw. Tel. 0 15-563432.

WTTE C;oufi van november 1982, 87.0(n b?1., APKtot 06.1993. Canosseie goed, tunnelcon-
sole. Í2.500,-.Ionnet deVies, Katwiilc Tel. 0171&76210.

ZWARTE C.oupé vut apil 198j, N.O(n bn., APKtot 09.1993. Spnftstuur, radiolcassetterecor-
dcr, oangepast inteieur, bumpen en buitenspiegels. Canosseie redeliih toest op bekcndc
plaatsen achter. Í 2.254-. Fred van Veen, Heemstedc. Tel. 023-2957 10.

TUROUOISE(nieI oi§neel) Coupé vut I98A 87.000 lon. gelopen" APK tot (H.1993, veel
nieuwe onderdclen. Vraapiis Í1.95A-. Guido Duin, Haarlem. TeL.0212579561023-357465.

RODE huÉ van 08.12.198Q 130.M b?t., APK tot 01.1993. Tunnelconsole, trekhaak
Canosserie redelijh Nieuwe voonchermen en schokbrcken; motor gereviseerd. Í1.500,-.

ZILWRGHUZE Coupé van 1979, 83.N0 lon, met APK noude 
We", àts uclusief! Moto-

ischltechnisch |il)Vq ca,rosseie moet aon gewedd worden. f 1.25Q-. Ioop Guezery Diemen.
TeI.02G6901492.

ALWRGRAZE Coupé van 29.M.1980, 78.ffi0\ort., ÀPK tot 12.1993. Carrosseie redelijlg
moet oon gewe*t wordcn. Nieuwe tonlg fuaagarmery remschiiven en watenlangen. Moto-
isch I technisch lil)Vo. Í 1. 1 50,-. Marco toostm, Haarlem. Tel. 02ï247657.
VRAWEL COMPLETB huÉ (mndcr motor) in ondcrdelen. Íi50,-. Morc Peten, Venroy.
Tel. M780-89M6.
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ROODBRUINE C-oupé van 1981, il.(nO knt, met APK tot 06.1993. Zonnedak en spoftvelgen.

Tesen elk aannemeliikbod. tooo Guezen. Diemen. Tel. 02G6901492-

KNALRODE (was wit) Coupé van 06.07.198i,75.000 bt ., APKverlopen. Canosseie behalve

moto*leo poed. hiis n.o.t.k Anpeliaue Soaan" Leidcn. Tel.071-212692.

bivene gebruitde ONDERDELEN te koop, waatonder motorblok in rcdeliike staat (70.000

btt.l. Stefan Lubben. Amsterdam. Tel. 02(164ó26ó9.

Van niet leden

Oranje-rode in perfecte staat. /8.750,--.
Roodbruine, getaxeerd op f 11.000,-. Í8.000,--.
Zwafie in goede staat f5.500,:
Roodbruine in goede staat. f4.500,--.
Zviafte in goede staat. f4.500,-.
Ferrarirode met wat plekjes. f3.500,-
Zilvergrijzn in goede staat. f3.0fi),--.
Zwarte waar reeds veel aan is gedaan. f1.950,--.
Zilvergd,lize met roest op bekende plekken. T.e.a.b. boven /1.000,--.
Gele in redelijke staat. f750,--.
Rode met veel roest. Í600,--.
Zwarte sloper. Í500,--.
Roodbruine, redelijk roestig. Prijs n.o.t.k.

Lieve leden, is je auto via een van de bovenstaande advertenties
verkocht, geefdat dan direct aan Ingrid door.

Dat bespaart namelijk zeer veel werk!

ookwanneer je een autoyan een niet-lid hebt gekocht, horen wij dat
liefst zo snel mogelijk" Bel Ingrid dan eventjes op 020 - 6 98 f8 EE, zodat

zij haar bestand van te koop staande auto's kan schonen!
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§suzur<l

Fa.nclub

Suzuki Coupé GX Fanclub
L[isterbesoord 3l
lll2 EG Diemen

TelJfax 020 -6 9E lE EE

Postbankrekening: 7 5.7 A0

INSCHRUFFORMULIER ALGEMENE LEDEI{VERGADERING SUZUKI
COUPE GX FAÀICLUB 09.05.1993

Ondergetekende,

Lid/gezins(club)lid/donateur*, lidnummer :.......

Achternaam en voorletters

Adres

Postcode/woonplaats

komt met ...... introducé(e)(s) op 9 mei L993 raar de ALV te Raamsdonksveer en tekent iuvoor:

......... x Entreekaarten Automobielmuseum voor ledenprijs (Í 8,- i.p.r./ 16,-)

......... x Entreekaarten Automobielmuseum voor introducé-prijs (/ 12,-)

......... x lunch ad f 25,-

In totaal betaal ik Í ................. door omgaande storting/overmaking* op postgiro 75.700 ten name van
de Suzuki Coupë GX Fanclub te Diemen. Na ontvangst van mijn betaling ontvang ik een bevestiging/in-
schrijfbewijs voor de Algemene Irdenvergadering.

Geef tuidelijk aan:
- soort lidmaatschap en met hoeveel introducé(e)(s) je lomt
- hoeveel entreebewijzen je wilt
- aantallunches

en zoÍEdat je -behalve een goed humeur- je lidmaatschapskaart en inschrijfbewijs voor de meeting bij
je hebt.

Plaats

Datum

[{aadlsLening :

*) doorhalen wat niet van toepassing is.

@ Suzuki Coupé GX Fanclub, 1993 Verenigingenregister KvK Amsterdam, oummcr 536.936
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Postbankrekening

Bankrekening

Postbankrsksning bank
Ten name van

Suzuki Coupé GX Fanclub
Lijsterbesoord 31
1112 EG Diemen

TelJfax 020 - 6 9E lE E8

Postbanhekening: 7 5.7 N

Aanmeldingsformulier
Club-weekend, 25 en 26 september 1993

Jq ik doe mee met dat te gekke weekend:
Lidmaatschapsnummer : ...."............

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoon
Ik kom samen met:
Een gezins(club)lid (let op: eigen lidmaatschapskaart!)
Lidmaatschapsnummer etr naam
aantal introducé(e)s
Na(a)m(en) introducé(e)s
Totaal aantal aanwezigen tijdens meeting

Ik maak omgaand per persoot t 75,- over op Postbankrekening 75.70A van de Suzuki Coupé GX
Fanclub te Diemen.

Onmiddetlijt *=ólw*gst van mijn aanbetaling wordt mijn aanmelding in behandeffi! gho.en. Het
te betalen restbedrag wordt door mij, direct na onwangst van de accept-guokaarq voldaan Wanneer
mijn restbelaling voor 1 september t993 niet ontvangen is, valt mïn reservering wij voor iemand die op

de wachtlijst staat. Ik geef, door ondeftsksning van dit formulier, te kennen van alle voorwaarden goede

notitie te hebbengenomen. FormulierenzonderhandtekeningwordenNIETinbehandelinggenomen!!

Plaats

Datum

Handtekening

Het is uiteraard mogelij( dat het weekend volgeboekt is op het ogenblik dat je betaling binnenkomt.
In dat geval word je op de wachtlijst geplaatst. Blijkt het niet mogelijk te zijn je aanmelding om te zetten
in een definitieve boeking, dan wordt je aanbetaling teruggestort. Vul daarom hieronder in waar de

terugbetaling naartoe moet. Denk eraan, wij hebben een girorekening. Vergeet dus niet, wanneer je
een bankrekening hebt, het Postbankreftening-nummer vatr je bank in te vullen! Terugstorting zal
plaatsvinden onder vermelding van: RESTITUTIE INSCHRUFGELD WEEKEND 25 EN 26 SEP-

TEMBER.

nclub

O Suzuki Coupé GX Falclub, 1993 Verenigingenregister KvK AmsteÍdam, nummet 5%,9%


