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Technische ondersteuning
Wanneer je onverhoopt een technisch probleem hebt, waar je zelf niet helemaal uitkomt,
kun je contact opnemen met de Regionale Technische Steunpunten. Sommigen geven je
in principe alleen advies, anderen zijn bereid je daadwerkelijk te helpen met sleutelen
(egen een schappelijke vergoeding). Dezc steunpunten, leden die zich hebben opgeworpen om medeJeden wanneer nodig bij te staan, zijn:

TIITSLUITEND VOOR TELEFONISCHE ADVIEZEN:
Joop Gueren in Diemen
Beltijd: werlrdagen 19.00-21.00 uur
020-690r4y2

vooR GRONINGEN, FRIESIÀIID,
Stephan Blauw in Losser

DRENTTTE EN OVERUSSEL:
05423-87267

Beltijd: werlcdagen 1 7.00-21.00 uur
Rick Sjoerdsma in l-eeuwarden
Beltij d: w erdagen 1 9. M - 21. (N uur

058-159796

VOOR GELDERIATD, OOST.BRABANT EN LIMBTIRG:
TWanvan der Pasch in Rosmalen
ML92-21182
Beltijd: werlcdagen 18.00-19.30uur; bij afwezigheidis er een antwoordapparaat
08885-2286
Dick Thomassen in Dodewaard
Beltijd: werlcdagen 1 7. 30-19.00 uur
VOOR GBLDERIÀND, UTRECIIT EN DE USSELMEERPOLDER§I:
Rob Groot in Apeldoorn
055-786418
Beltij d : w erl«dagen I 9. M- 2 1. M uur
Stephan Kovacsek in Maarn

03432-3196

Beltij d: werWagen I 9.(M-21.00 uur
VOOR WEST.BRABANT EN ZEEI,AND:
Richard de Mol in's-Gravenpolder
Behijd: werlrdagen I 8.00-22.00 uur

01103-16/,3

VOOR NOORI}. EN ZUID IIOLI/\ND EN DE RANDSTAD:
Maxvan der Helm in Zoetermeer
oL73t-ffi9
Beltijd: werMagen I 8.00-22. i0 uur; weelcends 1 1.00-1 7.00 uur
Jaap Hartog in Umuiden

o2550-16982

Beltijd: w eelrcnds I 2.00- 22.00 uur
Rick Reparon in Purmerend
02990,-28220
Beltijd: dagelijl<s I 8. 00-20.N uur; wisseldicnsten
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Je lidmaatschapskaaÉ is heel wat waard!
Volgens onze gegevens kun je momenteel bij de hieronder vermelde dealers terecht om,
oPvertoonvan je lidmaatschapskaart, kortingtekrijgen op los te leveren onderdelen (voor
doe-het-zelf werk, dus). Mocht jewijzigingen en/of aanvullingen op deze lijst hebben,laat
het ons dan even weten! Tenslottq 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-s1,steem wii
meewerken!

Amsterdam: Auto Amstelstad, Minervalaan 85, tel. 020-67118gg
Apeldoorn: Pijnappel Automobielen, Kanaal Noord 200, tel. 055-664400
Assen: Autobedrijf H. Tappel, Dr. AF. philipsweg 6, tel. 05920-131g1
Barneveld: Pijnappel Automobielen, van zuylenvan NieveltlaanT7,teLo34z}-91191
Bergen op Zoom: Autobedrijf Centrum, de Heelulaan 81, tel. OLil}-S7OS7
Bloemendaal: Automobielbedrijf Kunst, Kleverlaan 11-13, tel, OZ3-Zill6S
Bomeer: Otoskoop 8.V., Beugepseweg 53§ tel.O§SS-7lZM
Breda: Autobedrijf Spinveld 8.V., Spinvetd 7 4, tel. 076-225T0í
Bruchterveld: Garage Spibo, Broekdijk 63-65, tel, O5?j3-l1l3
Delft: City Garage Delft 8.V., Coenderstraat3-4,tel. 015-130420
Den Bosch: Nieuwkoop Auto's B.V., Hervensebaan 13, tel. 073-413997
Den Haag: NIMAG Den Haag, JunostÍaat 16, tel. A70-l49lB7L
Drachten: Autobedrijf Wouda, Noordkade 105, tel. 05120-10594
Elbergen: Iliohan 8.V., J.W. HagemanstraatZ!, tel. 05454-73U1
Eindhoven: Lanoto 8.V., Pietersbergweg 31, tel. 040-413595
Emmen: Van Boven Emmen B.V., Phileas Foggstraat 10, tel. 05910-1g12g
Ermelo: Autobedr{f Versteeg, Veldzichtweg 13, tel. 03417-61000
Geldrop: Garage Joop van tWijnen B.V., Bogardeind 138, tel.O4O-*S424Z
Groningen: Automobielbedrijf Fleming 8.V., Osloweg L4l, tel 05O-4262m
Hengelo (ov.): Autobedrijf Gebr. Lenderink 8.v., Diamant§traat 3g, tel. w4-431135
Hoogeveen: Autobedrijf Harry Hindriks, Dr. A" philipssraat 19, tel. }szgo-7tgsg
Kapelle: Garage Sjaak Sonke, Biezelingsestraat 50, tel.Otl02-43631
Leiden: MultiAuto B.V., Hoge Rijndijk 4,tel.Ull-tZS259
Ommen: Garage Schuurhuis, BouwmeesteÍstraat !5 -l7,tel. 05291-52t600
Purmerend: Autobedrijf SandowB.V., Wagenweg 10D, tel. Wg9[,-ZBB7g
Sittard : H. L. M. Sittard B. V., Rij ksweg Ztrid 212A" tet. W-SZlzlS

sluiskil: Automobielbedrijf Moret B.v., Pierssenpolderstraat25,tel.oll57-z7Lo
Sp[ikenisse: Auto Dekker 8.V., Theemsweg 1, rel.01880-16377116946
§í Jmst Autobedrijf Vossebeld, Hingendersr aat ZÍ!,tel. M754.81 gl7 tgZT 54
Tiel: Autobedrijf Ajo, Luterveldweg Z, tel. O3MO-l9lS3
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Tilburg: Automobielbedrijf Gijsbers Tilburg 8.v., Bosschewegz96,tel.013-355655
ïlvello: Autoservice Marsman, Duistervoordseweg 9, tel. O57 l2-7L413
Uden: Autobedrijf Ad Verstegen, l,oopkantstÍ aat L2, tel. 04ll}-50444
Ulthoom: Autobedrijf Amstelstein, Wiegerbruinlaan 73, tel. OZ9T 5-62055
Utrecht: Autobedrijf Zato, Jutfaseweg 178, tel. 030-881011
Woerden: E.G.AM. 8.V., Rietdekkersweg 2, tel. 03480 -L4Zl6
Zwolle: Autoservice Van Bruchem B.V., Curieweg 2,tel.03$-655233

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 dezp
Rugzak Rede)

Automobielbedriif wJ.M. stefiens, Tilburg (en die advertentie staat hieronder!).

(advmentie)

le doet alles, om je Coupé

gezon"d te houden, Ínaar.*

ni.euwe onderdelen zijn

je eigenlijk te duur!

Geen nood, de oplossingvind je in Ttlburg!

Automobielbedrtif

WJ.M. Stffins
is gespecialiseerd

in slooponderdelen voor elk type Suzuki,

dus ook voor dc

Coupé!

Wil Steffens, Lovensestraat 162, 5014 DV Tilburg.
Telefoon: 013 - 43 28 00, b.gg. 06 - 52 961ó 08.
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Van de voorzitter
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Lievemensjes,
lamellen dicht, koffie pruttelt, keasjss aan. En in
de hond zijn vacht zie je de aftekening van de

radiator.
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óok de kat íoelt erg hert-aan, de
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voel. Dus hoog tijd om aan de tafel te gaan zitten
en weer een stukje te schrijven voor de RZR nr.
4,
oftewel ons Kerstnummer.
-H
Allereerst wil ik jullie hele fijne Kerstdagen wen§en en een herl gelukkig, voorspoedig en
vooral gezond 1994 met veel veilige kilometers en weinig roest àn repaàties!

Ik houd me we€Í aanbevolen om mijn jaarlijkse verzameling kerstkaarten uit te breiden
en hoop er weer velen te mogen ontvangen. Oh, wat heerlijkóm populair te zijn, sprak
zij
bescheiden.
Goed, ikheb mijvoorgenomenomeenleukstukjeteschrijven,dus

laat ikgauwbeginnen:

Ooit heb ik geschreven over de hitteschilden die onze Coupé's horen te hebben. Hitteschilden heten als onderdeel'exhaust-pipe covers'en de Éngelssprekenden onder ons
begrijpen hem al: deze metalen (snel wegroestende) beschermkapies dienen als warmtezegmaaÍ hitte- werende isolatie voor de waterslangen.
7* ziin er voor zowel boven als onder, respectieveliik (bestelnr.) l421zll1Ïl à 24.4g en
f
de_14251Íl500 à f 35.75. Dus kijk de eerswolgende-keer dat je je auto laat Apk-en even
of. zn er nog hangen en zo niet, is het een goed idee om ze te-laien
monteren. Z* hangen
er tenslotte niet voor niets. Ik meld dit verhaal nog een keer voor de vele nieuwe leden
die
er sindsdien zijn bijgekomen.

y",

ook heel belangrijk is, en daar is een groot misverstand over, is de vervanging van
bepaalde onderdelen. Neem nou bijvoorbeeld de distributieriem (wordt ookwel nókkenasriem genoemd). Heel veel mensen roepen: "Die hoef je pas bij iOO.OOO tm. te vervan-

gen'. D1t is gedeeltelijk waar. Laten we even uitgaan vàn het nónderhoudsboekje,, alle
eerste eigenaren onder ons zullen zich dit herinneren. Daarin staat precies vermóldwat,
wanneer' waarom en hoezo je iets moet vervangen. Maar het is altijd of/of. Dus of bij
100.m0 km of na 60 maanden
Dus hebje na al deze jaón,.ondanks je kilometerstand nog steeds je originele distributieriem,-is-het absoluut geen overbodige luxe om deze te vewangent Het-tan je een hoop
narigheid besparen, en helaas weten wij dit soort tips allen uit èigen ervaring, vandaart
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The Giant Suzuki
Swift GS.

Konr eens kilken naar dc nieuwe Suzuki Swift CS. [.:cn echtc Ciant
Suzuki, sportief, zcer conrplect, nrodcrn gcstylcd, zuirrig

en natuurlijk door en door betrouwbaar. I)c nieuwc (,iarrt
Suzuki Swi[t CS, één varr de velc Suzuki's clic hii ,rrrs voor
tu

klaar staalt.

suzuKr
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Importeur: B.V. Nimag,Reedijk 9,3274 KE Heinenoord. Tel. 01862-7911.
a-t-tàëntdkN.>,
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Als ondersteuning bij ditverhaaltje zullen we d9 "boodschappenlijsrjes" van
de daarbij
behorende kilometerstanden afdrukken. Kunnen jultie meteeï'zien wàt
er gedaan nmoetí
yolden bij re§Pectievelijk de 7Q 80, 90 en 100.000i<ilometerstand. Dit votgJns opg"* r"o
de importeur.
op her nKerstnummer' wil ik eens ingaan op de waag die mij al zo vaak gesteld
het nou met jouw kentekenplaat?n
'Hoe
Menig lid weet inmiddels_dat ik sinds jaar en dag op de Nederlandse wegen
scheur met
INGRID-I als kenteken. Hoe zit dat?
Eigenlijk zit dat helemaal niet! Ruim drie jaar heb ik geprobeerd om de officiële
instanties
tot inkeer.Íetrengen. Ik was tot alles beieid: tret taióri registreren, er voor betalen
Z*g
maar wat ik doen moer om het legaal te maken. Met de éénwording
van Europa moet heï
toch helemaal mogelijk zijn, zou je zeggen.
Niets is minder waar: het is gewoon oNtraoog[,UKen ook nog hartstikke
strafbaar! Met
Í_pme op de snelweg kunnen ze erg boos worden, sprak zij uit
Jrvaring.

Y::!r* *g
is:
zit

Ik vertel dit onder het mom van 'voorbeeld-functie" als vóorzitter.
Ik heb er moeite mee, ga niet schrijven naar,ook Dat Nogn, heb ge\f,oon in a1e
stilte de
strijdbijt begraven en rijd nu weer rond met de GL09-HV én zal n-u alleen nog op
feesten
en partijen te zien zijn met mijn eigen kenteken.
Een bittere pil, maar nde aanhouder wintn gaat hier helaas niet op.
Op het laatst was ik zo berucht als mnsequente weigeraar daf ze me bij de voordeur
opwachtten: 'Her moestnu écltafgelopen à1n,! Erwàrd zelft niet meer om gelachen.
ooir mag of kan, beloof ik jullie op dè hoogle re houden.
4t t d9
9,
één spaart vingerhoedjes oe anoeiwit dolgiaag zijn eigen voornaam
als kenteken.
$c!t,
Ik denk dat ík maar vingerhoedjes ga sparen.
(Grapje hoor, jullie zijn lief genoeg om mij er 10 te sturent)

Uirhet hierboven vermelde verhaal hebben jullie al begrepen dat ik wat heb met kentekens.

Nu dan, speciaal voor jullie om dat het Kerst is (en een die ook nog heel ongunstig
valt)
het enige echte verhaal van de historie van het kenteken

DE HISTORIE VAN HET KENTEKEN
Nederland was het eerste land in de wereld dat een nationaal nummerbord introduceerde.

Dat was in 1898, twee jaar nadat in Nederland voor het eerst een auto rondreed.
Het
nummerbord heette toen nog'rijvergunningn en bestond alleen uit cijfers. De eerste
reeks
liep van 1 tot en met 14, waarbij het gekkengetal 11 werd overge.slagen. In 1906 werd
de
laatste rijvergunning afgegeven (onder nummer'2065), want óaf Oie tijd moesten
auto
en bestuurder over zowel een rijbewijs als een nummerbewijs beschikken. Dit laatste

r@ffi\
-W
De Rueaak Rede

Ite6f/frilDu+s tar
öaF5/€ nrtD mtrÉil

EI4AT IíENTEKEN

Qa,zno§

bewijs werd opgezetvolgens een provinciaal syste€m: elke provincie kreeg een eigen letter.
Het kenteken bestond toen dus uit een letter, aangewld met vier of vijf (penoonlijke)
cijfers. Dit sl,steemwerd tot 1951 gehanteerd (waag rnaaÍ eens aan je opa of vader).
A Groningen, B: Friesland, D: Drenthe, E: Overijssel, G: Noord-Holland, H: Zuid-Holland, K: 7-.enland, L: Utrecht, M: Gelderland, N: Noord-Brabant en P: Limburg. Zagie
dus de G 2112 rijden, was dat bijvoorbeetd Miinheer van Zanten uit Haarlem.

Na 1951 ging men over op de combinatie van drie maal twee letters of cijfers, zoals we dat
nu nog hebben. Vanafdat moment was het kenteken tevens gekoppeld aan het voertuig,
en niet meer aan de persoon (hier komt nu mijn nprobleemn om de hoek kijken: wie heeft
dat bedacht?t).

Het eerste nummerbord dat op deze manier werd uitgegeven (1951) behoorde aan een
Ford Taunus. Het kenteken luidde ND-00-01. De nummerborden waren blauw, de cijfers
en letters wit. In 1Í/8 werd het bekende gele nummerbord met wtarte tekens, dat ook
vandaag nog wordt gebruikt, wettelijk verplicht.
Er zijnooknoglvitte platen met a*,artetekens: dit zijnvoórlopige en ééndaagsekentekens,
die met name worden gebruikt voor bedrijBwagens die nog niet op een officieel kenteken
staan en auto's welke ge'Ímporteerd zijn en een kenteken-keuring moeten ondergaan.
Groene platen in combinatie met de letters HF zijn geraserveerd voor de handelaarskentekens. Deletters HFwordenmomenteelvewangen doordeletters HÀ maarbeidenzijn
nogin gebruik. RDWis echter bezigmeteen aanscherpingvan het gebruikvan de groene
platen. Dat betekent onder andere dat eÍ niet me,er met lf-platen mag worden gereden
als de nieuwe Wegenverkeerswet van kracht is geworden (1995).
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Dan hebben we ook nog de ngrtizen kentekens, daarover straks meer, anders weet ik
niet
meer rvat ikwou vertellen.
l^angzamerhandwerd hetduidelijkdatbepaalde lettercombinaties minder geschiktwaren
voor gebruik op de nummerborden.
Door sommige samenvoegingen ontstonden schuttingïyooÍden, (en als je lang genoeg
husselt krijg je ooit een keer INGRID -l ('t uzrt,r wel hóog hè?) en àm ousie vooriomeri
!1t er dus ongewenste lettercombinaties ontstaan, ontbreken in alle nieuwe series de
lil_11kers. Flauw hè, ik houd wel van een geintje zie
,
lehet al voor je: ZAK-g1 of ook leuk:

EIKEL12, hahaha!

Afgezien van de klinkers worden in de nieuwe series ook de letters K en y niet
meer
gebruikt, vanwege venrarring met de X en de V.
De combinatieAAen CD blijven gereserveerdvoorauto'svan het KoninklijkHuis
en het

Corps Diplomatique.
Het overschrijven van een kenteken gebeurt op het postkantoor. In tegenstelling tot
vïoeger, moet het kentekenbe\dis tegenwoordig mmpleet zijn om oveigeschrevà
te
kunnen worden. De eigenaar van de auto heeft er dus maàr voor ie zorgen dai=alle papieren

mmpleet zijn.

Wie het kentekenbewijs bij een postkantoor wil laten overschrijven, krijgt te maken
met
oomputercontrole van zowel het legitimatie- als het kentekenbewijs. De rijbewijsen
lgltekengegevens worden gelijk gecontroleerd aan de hand van trei Centraal Register
Rijbewijzen en het kentekenregister. De koper van een trreedehands auto krijgt op-deze
manier minder snel ongemerkt e€n auto in-bezit waaÍvan de administratie ir[et Leot"kenregistratiesysteem niet klopt.
Het is dus een goede bescherming tegen fraude. Alleen als alles in orde is, kan de auto op
een andere naam worden overgeschreven.
Naast het Nederlands rijbewijs kan men zich ook legitimeren met een paspoort plus
een
recent uittreksel uit het geboorteregister. Door deze procedure is het niàt Ënger mogelijk
om met andere dan bovengenoemde legitimatiebewijlen een voertuig op naalm te sténen.
Deze verscherping hvam de zuiverheid van het kentèkenregister ten-goede.
Het aanvragen van een nieuw kentekenbewijs, bijvoorbeeld-na verlie,s of diefstal, kan ook
op het postkantoor. Formulieren hiewoor kosten
f60,_-.

Deel3 van het kenteken, dat in 1974 werd gelntroduceerd, heeft twee functies: ten eerst€
heeft zowel de RDW als de geregistreerdeàutobezitter de mogelijkheid de regisratiegegeven§ te controleren, ten tweedevervult deel 3 een rol in de financieringvan
àe diensten
met betrekking tot de kentekenregistratievan de RDW.
Dit klinkt nogal ambtelijk en dat is het ook, maar het komt op het volgende neer: het
overschrijven van een kenteken kost jou niets, maar de RDW nàtuurtijk iel En dat geld
moet ergens vandaan komen!

r@ffi\
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Doordat de functievan deel3 bij een groot deel van autorijdend Nederland niet duidelijk
is en door de komst van een nieuw registratiesysteem, is besloten dat na I janluuirj t997
deel 3 verdwijor.

yool

6e financieringvan de diensten moet dus nog een oplossingworden

gevonden.

Tot nu toe is het mogelijk persoonsgegevens van kentekenhouders op te vragen. Maar de
aanwagen blijken niet alleen te worden ingediend om bijvoorbeeld de eigenaar van een
te koop staande auto te benaderen. Ook voor zaken die niets met voertuigen te maken
hebben, wordt soms een beroep gedaan op dg penioonsgegevens. om de burgers te
beschermen tegen de onge$renste verstrekking van persoonlijke gegevens, is vanaf 1
november van dit jaar de privacy-wet van kracht. De RDW verstrekt geen peÍsoonsgegeven§ meer over particulieren, tenzij die toestemming hebben gegeven voor het doorgeven

van informatie.
De RDW zal iedere kentekenhouder over wie gegevens worden aangewaagd in een brief
wagen of de informatie mag worden afgegeven. Netjes hè, alleen jammer dat wij ook
verstoken blijven van informatie! Een goede reden voor iullie om extra vaak te spotten,
dus kenteken, kleur en woonplaats doorgeven. Dat is gelukkig nog niet beschermd!

De grijze kentekens zijn bedoeld voor bedrijfswagens.
Het heet zo omdat het papiertie grijs is, in plaats van geel wat bij personenauto's hoort.
Maar afgezien van de kleur zijn er nog meer verschillen tussen het gele en het grijze
kenteken. Eén van de belangrijkste voordelen van het grijze kenteken ligt op het fiscale
vlak. Wil een auto in aanmerking komen voor e€n grijs kenteken, dan moet hij aan
bepaalde technische eisenvoldoen. Die eisen zullen echter per 1 januari 1994veranderen,
maar hoe die er precies uitgaan zien is nog niet duidelij§ daar het Ministerie van Financiën
nog aan het debatteren is.
Tot die datum is de hoofdlijn waaraan een auto moet voldoeq onder meer: de laadruimte
moet een lengte en een hoogte hebben van75 cÍn. Verder mag de auto geen zijruiten
hebben, op één zijruit rechts na, mits die ruit niet langer is dan de helft van de laadruimte.
Indien de laadruimte hoger is dan 130 cm. mogen er wel.zijruiten zijn. (Dank u, dank u!)
Erziinbij de EuropeseCommissieplannen omeen nEuropeesn nummerbordintevoeren.
(Mag ik dan wel mijn eigen naam?)
Hierbij zullen de nationale s,,stemen gehandhaafd blijven. Er zijnwel diverse toevoegingen en voorwaarden waar het Europese nummerbord aan moet voldoen. Linlis in het
nummerbordzal een blauwvlakworden opgenomen,waarinde twaalf gelesterrenvan de
EG komen en de aflrortingvan het land.
Verder zalhet aantal kleuren worden beperkt tot wit of geel De kleur van de cijfers en
letters zal verplicht mart worden. Dat betekent dus geen rood meer, zoals in België het
geval is.
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Tenslotte gaat het voorlopige voorstel uit van twee fonnaten:
een langwerpig model van
520bii 110mm. Eneenmeeivierkantmodelvan3,tObij noim.íezeplannenzijnechter
op de lange baan geschoven, omdat de Europese commissie
druk is met het standaardiseren van de eisen waaraan auto's moeten voldoen
in het verenigd Europa.

volgende keer zal ik^nog een stukje schrijven over nBijzondere
Kentekens,, dus onder
andere de beroemde AA-kentekens van Tix.
Met dank aan: Helen Défares. Autoweek nummer 44 en
RDW te veendam.

Tenslotteheblenwij

een nétbinnengekomen,

kers vandepers,probreem. Het komt
1og
wel eens voor dat een fr.:pé:?r-g-".laar zijn wagentje aanbiedt
vör niet meer dan
honderd gulden; daar zïn wij blil' mee, want-oieg"n" die hem
op g"", knappen heeft al
kosten genoeg! Bijna altijd is het plaann erk rondom slecht
en vaai à;n
oo'tïog *et wai
techni§che/motorische mankementjes. Wat blijkt nu: deze
". vaak oi'gekocht
auto,s woiden
als tweede autootje en dan niet om een teventle te redden,
neen, om het vakkundig te

""ó;;;

demonteren en het vege

minder!!

liise vervolgens in de persen t"'pru-tt"r. .weer een coipà

mensies, laten we AI,SJEBLIEFT zoveel mogelijk coupé'tjes nheel
]i9ve
houden,.
cluben-veel aangesloten leden hebben de beschikkin! oi.r ueet
veet onderdelen, dus
voorlopig
-Tnngl wij iullie nog probreemloos voorziei van hart, rieren, lever, milt,
darmen, alvleesklier kortom-nagenoeg alles om de inwendige
coupé weer gezond tó
maken. Ik vind het toch wel écht te geÉ oat een complete Coipé
worot gestoolpt, alleen
omdat hij afgekeurd is op zijn linherdraagarm of omo"t de
kóppelingsi'r*t uà*i""*o
moet worden. Ik hoop niet dat jullie vinden dat ik zeur, maar ik
àöen het echt! Bezint eer
gij een Coupé verslindt (nieuwspreel«roord). Zoals jullie hebben
kunnen lezen in RZR
nummer 3 loopt het coupé'tjes aantal al stevig terug. Mogen wij
als ,belangenver*igi"g;
Xit een halt roeroepen (dank u)!
Enfin, voor e€n handvol leden zal dit het laatste nummer zijn dat zÉleznndaar
zij hun
lidmaatschap hebben o!gez:p!. Jamqgr eigenlijk, want wis'tenluuie,
oat je oot "óonateurÍ kunt zijn van de Suzuki Coupé GX Fànduu enzo deze"uto
warm hart kunt
blijven toedragen? Mocht ik jenog-op anderegedachten kunnen
""n jebent en blijí
brengen,
van harte welkom! Ik ben ten slotte ook lid van de §tichting Natuurmonumenten
en ik
heb helemaal geen natuur- of ander monument en doteer oók
aan "Red de Neushoorn;,
zonderdat ik een neushoornbezit. Je hoeftdus geen Coupé tebezitten
omons goedewerk

lus
De

te steunen.

Alvast dankend voor het vertro_uwen, eindig ik nu met wiendelijke groetie,s
en nogmaals:

fijne dagen. Jullie eigen \oorz.n
Ingrid
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Van het secretariaat
Beste Coupé-fans,
Wanneer ie bent bekomen van het dit keer zrm

uitgebreide verhaal van Ingrid, wil ik toch ook
nog even een paar dingen aan je huijt.

Ik probeer het deze keer dus kort te houden,
zodat Manus ook al zijn informatie nog kwijt
kan zonder dat de postbode een hernia krijgt
van dit extra dikke Kerstnummer van de Rugzak Rede. Zoals gewoonlijk zijn er echter
toch weer een paar belangrijke zaken te melden. Dus, daar gaat ie dan:
Elders in dit blad vind je de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering. Noteer
die datum in je agenda en kom meebeslissen over het wel en wee van de Fanclub.
Aanmelden hoeft niet, het bestuur is er en erwordtvergaderd!
Het eerste lustrum (S-jarig bestaan) van de Fanclub willen we in 1995 groots vieren, want
aan.zo iets kun je toch niet stilzwijgend voorbij gaan. We willen er graag iets bijzonders
van maken, maar: dat kunnenwe niet zonder jullie! De leden moeten beslissen hoe,waar
en wanneer een en ander zal plaatsvinden en $,at eÍ te doen zalzijn, dan zullen wii -zoals
gewoonlijk- voor de organisatie zorgen.
Het lijkt misschien nog wel ver weg, 1995, als 1994 nog moet beginnen, maar we weten uit
ervaring dat we vroeg moeten beginnen met het reserveren van een locatie en het verder
uitwerken.
Pak dus NU pen, telefoon of fax en oveÍsroom ons met ie \ilensen.
Wordt jouw idee (en dat zullen er zeker meer dan één zijn) één van de evenementen van
het lustrumfeest, dan kun je rekenen op een aardige attentie van de Fanclub.

Voor betalingen van lidmaatschap, Clubartikelen, onderdelen etc. ontvang je van ons
altijd een acceptgiro. Wil of kun ie die om een of andere reden niet gebruiken, dan is dat
op zich geen probleem.
Alleen hierbij een dringend verzoek: hoe ie ook betaalt, vermeld altijd je lidmaatschapsnummer! Zo baspaar ie de administratie van de Club vele uren speunrerk.

Tot slot de ko-mende feestdagen.
Niets bijzonders voor het clubgebeuren, zul je misschien denken. Dat klopt natuurlijk het
werk voor dit jaar zit er na het verschijnen van dit blad voor ons -bestuur en organisatie-
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op' du§ kunnen we on§zelf even een klein beetje rust gunnen. Dat oaan we
dit jaar dan ook
e€n§ echt in de vorm van een korte Kerstvakantie dóen: van 2i dicember
ló3 tot en

met
januai 194 ís de Fanclub GESLATEN!
Voor heel echte nood- en spoedgevalten zijn alleen Ingrid en ikzelf (zéér beperkt)
bereikbaar via de bekende antwoordapp arutei,zodatbijvoirbeeld tijdens
dà fee,stwLugoó
3

gesneuvelde ruiten tijdigvervangen kunnenworden, maarvoora[eLverigezaken
er pas op 4januari 1994 weer.

zijnïe

Tot§lotwil ikjullieallemaal heelprettige Kerstdageneneen gezondenvoorspoedig
1994

toewensen.

Groetjes, Janny

(advenentie)

\ànEqvenfumenBy
Phileas Foggstraat

c

r@-ffi}\
W

1O

05910-18í28
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Voor

aIle

onderdelen

Op de penning

Zoals jullie in het vorige nummer al hebben kunnen lezen, sta ik met mijn Bolletje nog
weleens langs dekantvandeweg... (zucht). Zoookpas geledenweer... (nogdieperezucht).
De buitentemperaturen dalen weer en zo begon Boltetje wat nukken te vertonen. Onderu/eg van Maastricht naar Den Bosch wilde Bolletje niet meer rijden. Hoe meer het
gaspedaal werd ingetrapt, hoe lanqzamer hij begon te rijden. Ik stoppen, uitstappen en
kijken. Ik kon echter niets abnormaals horen of zien. Na weer ingestapt te zijn vertrok ik
weer en... er was niets aan de hand. Na een kilometer echter wilde hij weer niet meer. Deze
keer zocht ik maar (weer) een gele paal op en belde ik de ANWB.
Na een half uurtje hram de beste man aanrijden in zijn al evenzo gele Go§e. Na een blik
op de motor geworpen te hebben, zette hij iets op nwinter' en klaar was Kees. Wat bleek
nu: ook bij temperaturen rond de 50 Celsius kan door de koudere rijwind de carburateur
bevriezen. Hierdoor kan er dus geen benzine meer naar het motortje, waarvan het gevolg
dus is dat-ie het 'niet meer doet'. Moraal van dit verhaal:

Denk aan d2 wintcrctand v an lwt luchtfiltcr bij tcmperaturu n ondcr dc

5o Cels

ius.

Schrijver dezes, als a-techneut, is weer iets wijzer gewordent
Rest mij nog, mede namens Hanneke, iedereen hele fijne fee-stdagen toe te wensen en tot
RZR l van 1994!

Peter
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flzuIKI.EENWD
KI{AP

Ín795,- incl. BTW
aíHeinenoord.

De Suzuki SC 100 GX. De opvallendste sportcoupé van

Nederland,waarvan de sleutels voor u kiaarliggen bij:

het allemaal begon?
Watwaren we er toen gek mee!
Het l[iktwel of het steeds ergerwordt
T,orgdat uw Sportcoupé ook als nieuwwordt of bliift.
Voor alle onderhoud en/of onderdelen:
YYeet u nog hoe

CiA Garage DeW B.V.
Coenderstraat 3-4
2613 SM DeW
Telefoon: 015 - 730 420
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Mag Manus effe...
Bovenstebeste Clubleden, lezers en meelezers,

7*als in het vorige nummer beloofd komt Manus nu met nadere gegevens over het
ClubweekendL9,4t
Zoals jullie al begrepen hadden, gaat dat zich afspelen op Texel enwelvanaf wijdagavond
9 september tot en met z)ndagmiddag 1 1 septembe r 1994. Spanning en sensatie dus... twee
overnachtingent

Het (voorlopig) programma is inmiddels bekend. Het luidt

als volgt:

Op vrijdag 9 september neem je de boot van 20.30 uur om de oveniteek van Den Helder
naar Texel te wagen. lVe proberen om een korting te bedingen bij de rederij, maar of dat
lukt is nict zeker. De overtocht (Íetour) voor de auto kost je f 41,15, te vermeerderen met
6,-- per persoon. De kosten voor t\f,ee personen zijn dus Í 53,15 voor een retour. Op
Texel word je, uiteraard, opgevangen. Onder normale omstandigheden zullen we om
ongeveer 21.15 uur op 'De Kievit', ons onderkomen voor het weekend zijn. Je krijgt daar
een welkomstdrankje en kunt vervolgens om ongeveer 21.30 uur genieten van een e€nvoudige, maarvoedzame avondhap. Daarnaworden devideobanden op een gÍoot scherm
getoond en is er, vanzelfsprekend, gelegenheid om bij te kletsen met oude kennissen en
kennis te maken met nniet-recidivistenn. Consumptias kunnen worden betaald met, aan
de bar verkrijgbare, munten.

f

Op zaterdag kun je tussen 08.(X) uur en 10.fi) uur ontbijten. We proberen toestemming te
krijgen vooÍ een colonnerit (zoals Ingrid z$v zeqgeni een nsliert') met als afsluiting een
bezoek aan het -waanzinnig leuke- Juttersmuseum. Daarna gaan we naar het vliegveld
Texel voor de lunch. Op het vliegveld kunnen we waarschijnlijk een rondleiding langs de
daar aanwezige oude vliegtuigen krijgen. Ook bestaat ei de mogelijkheid om een rondvlucht te maken. De kosten daarvan zijn nu, helaas, nog niet bekend, maar zullen beslist
niet overdreven zijn (hopelijk rond f 25,-- per persoon).
Terug op de "thuisbasis' krijg je, achter in de middag, het beroemde "hapje en drankjen
van de Club. Er is dan volop gelegenheid om elkaars auto's te bekijken en verder (bij) te
kletsen. Natuurlijk kan deze tijd ook gebruitÍ worden om te vertellen wat jullie allemaal
tijdens de rondvlucht meegemaatt hebben (of meegemaakt hadden kunnen hebben...).
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om 18.30 uur is het verplicht oppoetsen geblazen, waarna om 19.00 uur op het avondeten
aangevallen kan worden. Dat avondeten is een barbecue-achtig geheel mèt salade, (stok)brood, kruidenboteÍ, ftietjes, kip, lamsvlees, spare-ribs etc. 'i Àvonds, vanaf 21.óö uur,
vindt er een WLMG, oftewel een Waanzinnig Èuk Muziek-Gebeuren plaats. Dat duurt
tot ongeve€r 01.0 uur, en eerlijk gezngdvermoed ik, dat men dan ook wel dolgraag naar
zijnlhaar mandjewil!

op zoldag 11 septembe_r h, j", weer tussen 08.00 uur en 10.00 uur, ontbijten. Daarna
wordt het pas echt leuk! Vanaf ergens tussen 11.00 uur en 12.00 uur kan iedere lieftrebber
meedoen aan een behendigheidsproef op het terrein van De Kievit. Voor diegenen die
denken: 'Dat doen we wcl evenln: de proelwordt door Manus hoogstpersoonffjÈuitgezet.

Hij zal beslist niet aarzelen om er elk rotgeintje wat hij kent in te veiu,erken. Denk evenwel
niet, dat het niet te doen is. Ik zal er be.slist wél voor zbrgen, dat iedereen aan de proef kan
meedoen. Waar het met name om zal gaan, is dat je je Coupé leert waarderen, vobral voor
waar het de wendbaarheid betreft. En... die proef kon ook nog wel eens leerzaam blijken
te zijn (waarom? Dat merk je wel!). De bedoeling is, dat dit geÍeel om ongeveer 143d uur
afgelopen is. Thssen 15.00 uur en 16.00 uur wordt het weekénd afgeslotà met een
"High
Tea', naar engels idee, waarbij de prijsuitreiking van de behendighéidsproef zal plaatsvöden.

Kortom: het weekend bestaat, in zijn geheel, uit TIVEE overnachtingen, T'WEE avondmaaltijden en een High Tea, een lunch, een wLMG, een behendigheidsproef, een rit, een
museumbezoek, een boneluurtje en wat ik eventueel verder nog vergetèn ben. Wat moet
dat allemaal wel gaan kosten? Ik zal het je vertellen.
Er zijn diverse mogelijkheden, die ik je zal uitleggen. De lerter voor de mogelijkheid is de
code voor het arrangement. Elke letter heeft, zoals je zult zien, zijn eigen pÍij,;.

A.

Er zijn op De Kievit 5 tweepersoonskamers met faciliteiten (douche, toilet) op
de kamer. Kosten voor het hele weekend (exclusief boot):

Clubleden:
Introducé(e)s:

B.

Í l7í,-peÍ persoon
Í 2lO,-- per persoon

Er zijn ook

14 tweepersoonskamers zonder faciliteiten (maar... dichtbij, op de
gang). Kosten voor het hele weekend (exclusiefboot):

Clubleden:

Í

Introducé(e)s: f

c.

150,-- per peËoon
175,-, per penloon

Tenslotte zrjn u een aantal slaapzalen. Eén voor 4 personen, twee voor g per§onen, één voor 12 en één voor 14 personen. Wannepr je met kennissen kunt
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afrpreken om een slaapzaal te "bezettenn ben je heel erg voordelig uit. De kostenvooÍ het heleweekend (exclusief boot):
Clubleden:
I 115,-- per pemoon
Introducé(e)s:
Í 130,-- per persoon

EENPERS00NS-ARRANGEMENTEN zUN

rrBll\as NIET MocELUKt

Bijzonder

spiitig, maar we hebben ons te voegen naar de mogelijkheden welke ons onderkomen ons

biedÍ!
Omdat met name het 'A'-arrangement duurder is, rlan je doorgaans van ons gewend bent,
hebben we besloten het weekend woegtijdig aan te kondigen. Op die manier stellen we je

in staat, om ie inschrijving voor de arrangementen A en B, desgewenst, in drie keer ie
betalen, zodat de aderlating niet al te gÍoot is. wat moet je doen om te reseweren?

In deze Rugzak Rede tref je een inschrijfformulier aan. Wanneer het clubweekend je
aanspreelÍ, wl dan het formulier VOLLEDIG in en stuur het op. Maak, tegelijkertijd,
een bedrag van / 50,- PER DEELNEMER als aanbetaling over op postbankrekemng
75.700 van de Suzuki Coupé GX Fanclub te Diemen, onder vermelding van "611199814-

LING CLUB\ryEEKEND TEXEL'94, LID NUMMER ...../.". Na onwangst van je aanbetaling boeken we je voor het weekend. Op het formulier kun je aangeven, of je het restant
ineens (in juniijuli'94) of in twee keer (in maart/april en juni/juli'94) wilt betalen. Voor
de restbetaling(en) wordt in de Rugzak Rede nummer L en2van 1994 e€n acceptgiro
meegestuurd.

Zoats altijd is terugbetaling van aanbetalingen in principe NIET mogelijk.
Heb je nogvragen over het clubweekend, aarzel dan niet om Ingrid of Janny en mij hierover
te bellen. Houd alsjeblieft wel rekening met de beltijden en ons nKerstrecesn!

Nou was er volgens mij één dezer dagen nog iets waar ik aandacht aan wilde besteden,
maaÍ $,at dat nou was, weet ik niet precies meer. o ja, tuurlijk! Manus zou Manus niet
zijn, als hij zich niet achter de door anderen in dit blad geuite heilwensen zou scharen. Dus
wenst ook Manus jullie Prettige Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 1994. Tot volgend

jaarl
Manus
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UITNODIGING
Hierbij nodigen wij de leden, gezinsleden en donateurs van de Suzuki Coupé GX Fanclub
uit voor de jaarlijkse Algemene Lrden Vergadering.

af] zal op 6 februari 1994 van 11.30 tot 12.30 uur worden gehouden in Motel De
Witte Bergen, Rijksweg 2 (Al,Amsterdam-Amersfoort v.v.) te Eemnes.
P:

AGENDA
1. Opening en verslag door de voorzitter
2. Ingekomen/uitgaande stukken en verslag door de secretaris
3. Korte toelichting ftnancieel verslag door de penningmeester
4. Planning 1994 etverslag door de coördinatol operationele zaken
5. verslag kascommissie, décharge 1993 en goedkèuring begroting 1994
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondwaag
8. Sluiting
Voor de goede orde:

§

Natuurlijk zijn partners die geen gezinslid/donateur zijn ook van harte welkom.
Partners van leden hebben weliswaar geen stemÍecht tijdens de ALV, maarwel beperlÍ
(ze zíin tenslotte door jullie -al dan niet tegen hun zin- min of meer 6ii ae
lnregkrecht
Fanclub betrokken geraakt).

§
Ir
II

Voor een routebeschrijving van je woonplaats naar Motel De Witte Bergen kun je
(tijdens de beltijden) contact opnemen met Hans.
Vanaf 11.00 uur kun je ie melden bij de receptie van Motel De Witte Bergen, alwaar
je onze vergaderzaalgewezen wordt.

De notulen van de vorige ALv vind je in Rugzak Rede nummer 1 van 1993; het
financieel verslag over 1993 zal je voor het begin van de ALV worden uitgereikt.

11 Dus: wil je actief meedenken en meepraten over het beleid van je
eigenste Fanclub,l
note€r dan 6 februantgg4 in je agenda en kom naar Motel De witte Bergen!
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Gerammel en gekraak
Ik krijg nogal eens te horen, als ik'toevallig" bij zo'n rugzak sta, dat de versnellingsbak
nodig moet worden gerevideerd. Negenvan de tien keer gaat het hier om een eenvoudig
rubbertje van een paar tientjes in plaats van vele honderden guldens voor e*n gerevideerde
bak.
De klacht begint meestal met slecht schakelen. Ook is de bak moeilijk in zijn versnellingen
te kÍijgen (alsof je ernaast zit). Vaak is zo'n rubber zo versleten dat je de pook zo ver van

links naar rechts kunt bewegen dar het tijkt alsof hij in zijn vrij staat.
Wanneer dit je klachten zijn, dan ben je waarschijnlijk aan één of twee van deze rubbers
toe. Deze rubbers zitten:

À
B.

T\rssen {s ysrsl6llingspook en de stang die door de tunnel loopt,
Tlrssen diezelfde stang en de versnellingsbak.

Eén rubber kun je zien zitten en dat is ook mee.stal degene die het eerst het leven laat. Dat
rubber zit net voor de versnellingsbak. Wanneer je bij de motor staat, met de klep open,
en je kiikt links langs de waterslangen, dan zie je daar een metalen stang midden onder de
achterbank vandaan komen. Deze stang zit aan de versnellingsbak vast met een bout en
een moer. In deze koppeling zit nou zo'n berucht rubber (één rubber bestaat uit twee delen
die over een metalen bus zijn geschoven). Als het rubber goed is, dan behoort er nagenoeg
geen speling op de koppeling te zitten.

Een probleem wat zich ook nog wel eens voordoet, is dat het inschakelen van de eerste
vennelling heel maar gaat wanneer de auto stilstaat. Wanneer de auto nog wat snelheid
heeft, gaat het makkelijker. Dit probleem doet zich voor wanneer het koppelingspedaal
te laag §taat afge§teld, waardoor de versnellingsbak niet goed ontkoppelt. Het aBtellen
van dit pedaal kun je bii de versnellingsbak doen. Aan de onderkant van de versnellingsbak, bij de uitlaat, zit een hevel waar de koppelingskabel aan vast zl.De buitenlant van
deze kabel zit aan de versnellingsbak en is te verstellen met steeksleutel 14. De binnenkabel zit aan de hevel met een speciale moer. Ook die is te verstellen. Deze twee stelmogelijkheden hebben de zelfde u,erking.

Tot zover voor deze keer. Prettige Feestdagen!
MadMax (OL731-ffi9)
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Grote beurt
Een 'grote beurtn is een controlg en zijn klusjes om tot de eerswolgende
beurt (dit gaat
altijd op) zondet problemen te kuirnen rijden.
Waar beginnen we mee wann@r zo,n klus gaan uiwoeren?
Ten eelq1e koop je: oliefilter, luchtfilter, Èepdeksetpakking, bougies,
contactpunten en
helaas- niet

natuurlijk olie.
7a, en nu het echte begin. Eerst gaan we de motor op temperatuur rijden
en daarna -als
dat gebeurd is- krikken we de auto aan de achterkani op ón ondersteunen
we hem. Dat
kun ie doen met de krik uit de auto, maar die in niet zo stabiel. Het
beste kun
lPtrittel
je voor dit soort klusjes met de wielen van de grond een
hydraulische f,rik en twee

a§steunen kopen bij een handel auromaterialen, Dr ko§ten (f
ím,-- à 150,--) heb je er
na een keer zelf de grote beurt doen al weer uit!. Dit werlir làkkeren
veiug. óoerri"uo
deauto-altijd op een harde ondergrond enniet met bakstenen, dat
is onstabielen een auto
op jelijf is zvraarl,
taPpen we de olie af en demonteren we tijdens het uitlekken klepdeksel
en
-Vervgtglns
velvolgens gT-n w9-de kleppen stellen. rilanneer je dit nog nooit hebt gedaan,
!ougi9s.
niel aan beginnen^(de uitleg volgi in een volgend nummer van de Rugzat
neig. oó
$g
klepspeling warm is 0,25 mm en koud 0,15 mm. Is-ot geaaan, dan maken
wó de pasvluí*"n
van het klepdeksel schoon en plaatsen we de

Í

nieuwe pakking en het klepdeksel. Hierna

steflenwedeelectrode-ahtandvandebougies

de
volgt:
draaiel,
dat de oontactpunten maximaal openstaan:
Demonteer ze en monteer de nieuwe. Stel ze
zn.qf dctdcqffstand.,o-,1À^^n+^^a----..^-ren monteren we ?8. Vervolgens gaan we

contactpunten vervangen. Dit gaat als
verdeelkap losmaken en de motor zo

de
ro"ar*"l

zo af, dat de afrtand van de contactpunt tot
voet0,45 mm is. Dit magniet m"ei,

minderzijn(minimaalO,40mm).Maaknude

pootjes in de verdeelkap schoon en sortro_
leer de kap op scheurtjes. Is alles in orde, zet
dan de verdeelkap weer op z'n plaats.

Vervang nu het.eliefilter en draai de aftapplug met een nieuwe ring $,eer vast. Voor hàt
plaatsen van het nieuwe oliefilter een beetje
olie op dering doen. Vulnu deoliebij en lót
de motor even draaien om het oliehlter te
vullen.
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Beschik ie over een contacthoekmeter en een ontstekingslamp, stel dan de contacthoek
op 52o en het ontstekingstijdstip op 10" af. Heb je deie gereeoschappen niet, laat het
afstellen dan bij een garage doen. De motoÍ zal nu weer als een zonnetje draaien.
Vervang het luchtfilter en eventueel het benzinefilter en oontroleer het peil van de
koelvloeistof. Kijk of de waterslangen niet poreus zijn mntroleer of er nergens lekkage

optreedt. Maak hierna de remmen voor en achter schoon en controleer of er niets vastzit
of versleten is. Ga vervolgens na of de wielen goed vast zitÍen, de remdruk goed is en olieen koelvloeistoryeil juisr zijn.

Nugaanweproefrijden. Nahetproefrijdencontrolerenof ergeenolielangshetklepdeksel
lelc en of de verlichting in orde is. Laat bij een garage het co-gehalte en de koplampafstelling controleren en eventueel bijstellen. Zo, ditwas de grote beurt. Lijkt het veel werk?

Dat is het ook!
ZÀjn er nog wagen, call me.

Richard de Mol ftom Zeeland
PS:

beadnig ruoiÍ op olie; olie is lut bloed yan de motnr!!!

Ifsr

BEsTuun En DE oncAtrrsÀïrr yÀH

Dr §uzurc Coupr GX
FEreruB
WEI{ST HÀÀN IEDE]T, GEZIHSLEDEN, DOnIÀTEUN§,
ÀLSMEDE

ÀttE

ÀNDENE 1EZENS

VÀtr DIï BIAD

lPrettíge theutUsgen
en eefi

6epnU en BoorgpoeUíg 1994!
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Coupé Lied
Teksft Sabine Resmann,
melodie "VYaterlooplein'

We zijn vandaag hier met de Club,
we drinken bier of 7-up.
We hebben lol en heel veel gein,
zo hoort het te zijn!

REFREIN

Vanmorgen in de tuut gestapt,
om hier te zijn, het is toch wat.
Het weer werkt ook weer lekker mee,
hoezee: de Coupé!
REF]REIN
Oooh, Fanclub Coupé, tadatadada
Oooh, Fanclub C-oupé, tadatadada
Het leven is toch enkel lol,
Coupeetje houdt het aardig vol,
zezeggea maar, het geeft geen drol:
m'n tankie is vol!

Allemaal een blije baas.
De één die heeft een gatenkaas,
de ander mooi gerestaureerd,
dat is niet verkeèrd!

En is er iets kapot gegÍran,
dan bellenwe gelijk naar Braam,

Is er iets dat het begeeft,
dan gaan we naar een sleutelneef.
We wagen raad dan bij de staf,
die bellen wat afl
Soms hakken wij met botre bijl,
kapotte slang, wat een gedweil;
een moertje hier, een boutje daar:
't is zo voor mekaar!

REIIREIN
Een puzzelrit met pijl en bol,
m'n ogen schieten bijna vol.

Dat heeft nog niemand gepresteerd,
we zijn weer verkeerd!
En nu nog even serieus,
de leiding is de beste keus,
het topje van de hoogste plank:
hienroor onze dank!
REX.REIN (2x)

die heeft toch een verzekering,
het is niet gering!
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Oproep
Zoals misschien bekend, is een groot deel van het kentekenbestand
van de Coupé bij de
Fa--ncl.Yb jn-de oomputer geregistieerd. Dit
houdr in, dat in ieder teval oe
van alle leden en exJeden met bouwjaar, kleur en (gedeeltelijtJ;
rristorie^"ot"'cooiet
door Hans en
Janny terug tevinden zijn.
De gegevens van de zogeheten nspottersn werden echter -tot vooÍ
kort handmatig- door
Ingrid voor haar rekening genomèn. ook deze gegevens worden
op dit moment [""rto_
m1t1ee1!, zodat nu pas blijkt hoeve€l "witte ptelténo er in dit bestaïo
ri;n. Veel vin deze
alto's zi4.ongetrriifeld bU onze leden bekeno. Misschien staat er wet een
bij jou in de
schuur of ligt er e€n uit elkaar op zolder, waarvan wij helemaal
niets weten.

Hetnutvan dit Registerirs natuuililkniet alleen destatistiek, want iedereen
die ovenileegt
Cou-né te kopen en er een op het oog heeft, kan bij tngrio rerecht
om te vragen of rfi;
len

de auto kennen en wat we er van weten.
Dus, vandaa

r

deznopÍoep:

Help ons het Suzuki Coupé Register zo compleet mogelijk te maken en
vertel ons dus
over elke.coupé die je hebt of ziet. Het maakt íief uit of het je
eigen 'onderde3lle1
len"exemplaar is,eentje di-e jij ofje buren/kennissen (gehad)
hebuen, oíep öndenreg hebt
zien rijden of in de tuin of op de-sloop hebt gezien. Àt" gíg"n"*
riln nàrt"tiltweliom!
Het gaatdanmet nameomtrètkentelien, deÉeurende t"taïus"
lvanwieis ofías hij, rijo
ie, staat ie ofis ie echt noverleden,).
Je kunt hiervoor overigens het beste het mutatieformulier
uit het blad hanteren, je weet
danwelke gegevens belangrijkvoor het Register zijn. Natuurlijk
zul je-;;;Ëil;ii;
gegevens hebben, maar dat geeft niet: alle beetjes heipen!
Heb je gegevens over een aantal

coupé'sverzameldenweet jenietofwij ciealiennen, gaoan meitËflen
met Ingrid, maar
schrijf op wat je vàn die autó's weet en sturrue per posi naar het Clubadres
7'e aan een bestuurslid tijdens een vergadering

of overhandig

of àeeting. Zo kunnen we de Club-tele-

foonlijn wijhouden voor nieuwe leden en spoedgevallen.
Vast bedankt voor jullie medewerking!
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Help!!
<

Ha[o, mede Suzifans,

U&^*:Y-'?-'-T:-l"l*sl:.I*rlgq=\§
.
ken en na in héél veel (in mijn ogen) verÍoeste Suzies te hebben gereden, kr*,am ik
mijn oscheetn tegen. Hij hram de garage
uitrijdenalsof hij voor mij gemaaktwas....
Hetwas liefde op het eerste gezicht, want
hij droeg mijn initialen (hoe kan het hè?).

Nu ik mijn betrouwbare bolide drie jaar
heb en al het nodige geld hier en daar
versleuteld heb (hoewel hij me nog nooit
heeft laten barsten -afkloppen!), mijn berouwbare nBeun de Haasn geen zin meei heeft
enmijndealermeal eenpaarkeer neen ooraanheeft genaaid'en ikmaareenarmestudent
!91' lanram ik op het idee het zelf te gaan doen. Leuk hè, maar wie leerr mij dit?
uiteraard dacht ik aan mijn mede GX-scheurders en vroeg ons aller InFld om raad....

Vandaarditingezondenstukle:Wiewillenerallemaalnogmórzèlflerenbasis-sleutelen?
Het bespaart een hoop geld en ècht moeilijk schijnt het niet te zijn (ik heb vaak

lk

t@àtn€L€N

-

1ap.ftR gcrí9tlE

vingers!- kan zich opgeven bij Ingrid. Ik
denk dan aan relatief makkelijke dingen,
zoals een V-snaar verwisselen, oliefilter,

ir

puntjes en bougies vervangen etc. Er zijn
meestal garages genoeg waar je zelf kunt
sleutelen. Dui, *Ie ororàen mijn mede-cursisten en wie worden onze leraren???? Hoe
meer zielen, hoe goedkoper de cursus na-

tuurlijk..

qt

nu
%rmts

toegekeken). Wanneer er genoeg gegadigden zijn, kan er een cursus op touwworden
gezet voor de leden om dit dus te leren. lVie
wil -en niet bang zijn voor een beetje vieze

I

_

Bedankt voor het lezen en hopelijk tot ziens,
Mariëlla Evers
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Voor de statistici onder jutlie gelezen ....
In één van de gerenommeerde autobladen vonden we aantal leuke wetenswaardigheden
onder de kop nAutobalans 1979". Het betreffende artikel opent als volgt:
De laatste dagen van het jaar, de ideale tijd om terug te blikken. En om superlatieven te
zoeken, die voor ons vanzelhprekend op automobietgebied moeten liggen.be tangste en
de kortste, de snelste en de lanqzaamste, de pittigste en de sloomste, tÍaditioneel hebben
ye weel bij elkaar gezet. Met zoals altijd weer enkele auto's die er met kop en schouders
bovenuitsteken,negatiefdanwel positief. Hoewel negatief natuurlijkniethètjuistewoord
is, want iedere autgmoet in zijn gtootte en prijsklasse worden beoordeeld. Éehngriikste
uitschieters in dit-niet zo erg verrassende àutojaar zijn de BMIV Mlèn Oe piefitieine
Suzuki GX Coupé.
De duurste

BMWMl

De goedkoopste
Innocenti 90 L

Porsche 924 Tirrbo
Alfa RomeoAlfa 6

SuznkiGXbupé

De grootste motor

I)e Heinste motor

Ford Mustang III Ghia
Oldsmobile Cutlass Diesel

BMWMl
De krachtigste

BMWMl
Porsche 924 Tirrbo
Alfa RomeoAlfa6

Datsun Cherry 1200 GL

SuatWGXhupé
Innocenti 90 L
Citroen Visa Super
De zwakste

Sua*ihupéGX
lnnocenti 90 L
DatsunCherry

làmGL

De grootste sJouwer
BMrril M1
Ford Mustang III Ghia

SuukiGXhupé

Porsche 924 Tirrbo

Alfasud 1,2

Ile langste

De koÉste

Oldsmobile Cutlass Diesel

Innocenti 90 L
SuzukiGXCoupé
Citroen Visa Super

Volvo ADGT
Alfa Romeo AIfa 6

De kleinste sJouwer

Innocenti 90 L
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De breedste

De smalste

BMWMl

SttzukiGXCoufi

Oldsmobile Cutlass Diesel
Peugeot 604 Diesel Tirrbo

Innocenti 90 L
Citroen Visa Super

De hoogste
I-ada Niva
Peugeot 604 Die.sel
Peugeot 505 STi

De laagste

BMW M1

Ttrbo

De zwaarste

Oldsmobile Cutlass Diesel
Peugeot 604 Diesel T[rbo
Ford Mustang tII Ghia
De meest draagkrachtige
Oldsmobile Cutlass Diesel
Peugeot 604 Diesel Tirrbo
Alfa Romeo Alfa 6
De beste trekker (geremd)

SuzukiGXC.otpé
Mazda RX 7
De lichtste
Suzu*iGXhupé

Innocenti 90

L

Citroen Visa Super
De minst draagkrachtige

SuukiGXhupé
Innocenti 90 L
Citroen Visa Super
De slechtste trekker (geremd)
SuanHGXCr,upélBtvI\N Ml

Opel Commodore 2.5 De Luxe
AIfa Romeo Alfa 6
Volvo U?GT

Innocenti 90 L
Mitsubi§hi Colt/Alfasud t.2 en 1.3

De beste trekker (ongeremd)

De slechtste trckker (ongeremd)

Volvo 242GT

Suztrki

Peugeot 604 Diesel Ttrrbo

Innocenti 90

Ford Mustang III Ghia

[:da Niva

De pittigste

De sloomste

BMW M1
Ford Mustang III Ghia

Oldsmobile Cutlass Diesel
SuaukiGXC,aurt
FSO Polonez

De zuinlgste

De dorttigste

SuztrhiGXhupé
Opel Kadett 13S Berlina
Toyota Tercey6llssud 1.3 Super

Ford Mustang III Ghia
Alfa RomeoAlfa 6

Porsche 924 Turbo

I-ada Niva

r@-ffi\

M

hupé GXIBMW M1
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De grootste draaiclrkel

De klelnstr draaiclrkel

BMWMl

SurukiGXhupé

Pontiac Phoenix Coupé
Oldsmobile Cutlass Diesel

Innocenti 90 L
Citroen Visa Super/l\{isubishi Iancer 14

De stilste

Derumoerlgste
I-ada Niva

Oldsmobile Cutlass Diesel
Pontiac Phoenix Coupé
Peugeot 604 Diesel Tlrrbo

Innocenti De Tomaso

F§O Polonez

De langzaamste

I)e snelste

SnztrHGXhupé
lada Niva

BMWMl

Innocenti 90

L

Porsche 924 Tirrbo
Alfa Romeo Alfa 6

Zoals jullie zien, komt onze Coupé in op één na alle vergelijkingen voor en gelukkig lang

niet altijd negatief.
Trouwens, welke van deze auto's rijdt er vandaag de dag nog rond en kan bogen op een
club van ruim 500 leden????

RectiÍicatie
In het vorige blad is, onder het artikeltje nVoor de cijfern.... onder ons', de slotregel door
het zetduiveltje opgegeten.
Dus, ere wie ere toekomt, hierbij de gereconstrueerde slotz.in:

DIT ARTIKEL IS MEDE TOT STAND GEI(OMEN MET HI]LP VAN DE HEER ITABETS
YAN HET CBS (Centroal Bweat voor & stilturtiek) TE HEERLEN, DIE ONS DEhE
GEGEWNS HEEFT IENSTREKT, WAARVOOR ALSNOG ON?;E HARTELIJKE DANK

De RuquakRede

Glijen, glijen, gtijen in je wagentje .....
dmn Tjallien sjoerdsma
Dat je hart§tikke hard de bocht om kunt met je Coupé is bij rle
meeste Coupé eigenaren
wel b-ekendl Deze eigenschap komt zeker wei u"n p* rooid"g"o"n
oie stràks ri""ga"n

naar'lViltz, Lrxemburg.
Voor die lieden onder ons, die wel eens een antislip-cuÍslrs hebben gevolgd
bij een van de
scholen van de KNACjs het-natuurlijk e,en koud Ëunstle om
de auio te àllen tijde onder
controle te houden, zelfr in dewinter.
V-o91wie (nog) geen antislip-cursus heeft gevolgd, hierbij een paar
tips om ook met dit
gladde weer je geliefde autoàobiel heel te houden.
Om te beginnen zijn erdrie soorten slips:
1.

Devoorwielstip

2. De achterwietslip
3. Devierwielslip

Nummer 1, de voonrdelslip, is het over de voorurielen wegglijden (onderstuur),
bijvoorbeeld in en gladde bocht. Je Coupé wit dus rechtdoor in puà6 van de
bocht door. Wanneer

je dit overkomt, laat dan-gelijk het

gas los, houdt het ituur zoals het staat en ga niet als
een g€k terug§turen of juist verder insturen. Je moet namelijk proberen
in de wielen weer
lraateld te kÍiigen (bij een slip is het wegmntact met rwee of meer wielen verbroken en
dat gebeurt zeker wanneer je verder aan het stuur draait).
Dus: stuur zo houdenen gcs los. Brijf verder af van rem ón koppeling.
Nu maar hopen, dat de wielen weeiop tijd hun grip hervind éi. zaoradit gebeurt,
rijdt

dan rustig verder.

Bij nummer 2, de achternielslip (ook u,el overstuur genoemd, wil de achterkant van je
auto uitbreken. Je glijdt dus over de achterwielen ieg. Deze slip is gemakkelijker
ie
oontroleren dan de voonrielstrp-(3ngkelíik van je eigei reactiesoèm"io
natuurtiitt;.
Trap bij een achterwiehlip getijk de koppeling in én stuur zo snel mogelijk"tegen,
eventueel tot het stuur niet verder kan. AIs- het goed is, komt de auto
*,""ii, o";"ïtó

po§itie omverderr{e riiden. Mocht, ondanks het snel tegensturen, de
auto toch doordraaien en halen de achtenrielen de voonrielen in, trap dan zo hard
mogelijk op de rem, zodat

deboelblokkeert. Het enige,watjenunog kuntdàen, is-genietenuirde*ooieomgeving

een schietgetedje oirzeggà en."a, t opËr, dat de aíto"iuà;t;;
ilhtand komt, voordat
je iets raakt! op deze manier wordt eventuele schade
rl"irog"lijk beperkt.

^
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Suzukkies
AIs jongste Coupé-fanaten kunnen we deze keer melden:

Alicia, dochter van Peter en Harriet vermaas, geboren op 29 november
1993, en
Nathalie, dochter van Arnold en Esther van Zwol, geboren op g novemb
er 1993.
Namens de Suzuki Coupé GX Fanclub: van harte gefelciteerd!

Knallende Kurken
De kurken knalden deze keer ter gelegenheid van het huwelijkvan:
Marco van Driel en Anaemieke van de pol op 24 september 1993,
Ben Heerema en Janny Wiersma op 23 septehber 1-993, en
Conquet en Éatricia l-i*igrtorJÀrn t'*." keer: eerst op 1 september
1993 te
lJg$ln
I
Waddinxveen envervolgens op 11 séptember l9fl3op Curagao!
Namens de Suzuki Coupé GX Fanclub: heel veel geluk gewenst!

Vers yan de Pers
Norman conquet te \tr/addinxveen is voor Zuid Holland en zeeland weer
beschikbaar als
technisch steunpunÍ (gezien het bovenstaande begrijpen jullie waarom hij
er even niet

was).

ï-,j § op werkdagen van 18.00 tot 22.00 uur bereikbaar
176L2;

bij afrrezigheid is er een antwoordapparaar.

onder telefoonnummer 01g2g-

Het begin van het einde is daar: de instructieboekjes voor de C-oupé zijn niet meer
Maar,ltaarom nog niet getreurd!
1"^l"lll.
g*l oplossing vooÍ zou kunnen

De Fanciub zou de Fancluu ni,et zijn als zij
vinden. We zijn dan ook druk bezig te pro6eren oé
poekiel in eigen beheer te laten maken. Blijf dus gewoon besteflen,-we plaarsen je
bastelling op een wachtlijst en zodra ze weer léverbaai zijn en bekend
is wat de boekjós
gaan kosten, hoorje dat van ons.

9*T
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Burgerlijke Stand
oftewel:
Hoe noemen we onze Coupé?

't Antwaarps Muizeke

D.T. (Double Trouble)

't Asbakje

DaSDuck

Het Onsje
Hobbel

't Bossche Bolletje

De tJVieg

Aardbei

Din§ Toy

Hobbelpaard
Hoestbal

Babbel
Bacterie op \Mielen

Dommel

Holtor

Doosje

Barreltje

Hugo
Hummeltje

Beestje

Doppie
Dotje

Bere-ei

Draagbare auto

Big

Driftige Hanny
Droopy
Droppie
Drup
Druppel
Druppie

BigFoot8igfoot
Black Beauty
Black Bird

BlackEagle
Black Pinc§

Blac§
Blue Thunder
Blue,suki

Bobbeltje
Bolhoedje
Bolvormig aanhangsel

Bonky
Botsauto

Bouli
Brom

Humpsy Èrumpsy

Huppeltrutje
Iron Eagle
Jevreks Uiteudsje

Julia
Kakkerlak
Kanjer
Kareltje

DuckieiDuc§
Ei(tje)

Kermit

Emmenthaler
Energiepil

Kindje
Kippehok

Friemeltje

Kir

G-baret
Gebakje

Kleine Opdonder

Giertje
Gniffel

Kleintje
KLT

Goggo

Knabbel
Knoedie

Kindenvagen

Kleine Pitbull

Bromvlieg
Brown Sugar

Grummelke
Guppie

Bruintje
Bultje

GXSoupé
GX-je

Butch

Gympie
Ham-bam
Handtasje

Koektrommel
Kogel
Kokindje
KÍentebol
Kruimeldief

HD (HumpieDumpie)
HDII (HumpieDumpie II)
Herbie

Kruimel(tje)
Krummel
Kuikentje

Caddie
C.addy

Calimero

Chikito
Couveusje
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Knurf

Suzoekers
Te koopvan leden:

h*ery4ize

coupé van 1981, 65.000 bn. gelopen, ApK bij aflevering. zeer fraài in goe*
staat verlrerend uemplaar met heel veel &ra's. Getmeerd op ll.sho,--. wegens omstan-

f

Tel 020-6981E88
424
Zwafic Coupé van 02.1982, APKtot 02.1994. Canosserie goed, op bekcnde plaatsen tichte
roestplekies, motorisch l(frVa Nieuwe accu, in 1992 geheel gerestaureerd en ovetgespoten.
Met mintgroene velgm, fitnnelconsole, sportstuur, luxz bekleding en striping Getmead op
8:W,0,-. Yraapiis f 9.5(N,--. Bianca Bosschaart, Waardingen TeL 010-474428j (cde 4iT\.
Blauwe Coupé van 12.81, 130.000 lotl. gelopen, APKtot 06.1994. Carrosieriz goed Versnetlingsbalc, slangen en draagarmen gerepareerdlvemieuwQ net grote beun gehad- Met tunnelcgnsole elt radiolcassetteyeler. f ó.00A--. Iack Telepta, Iltrecht. Tet 030- jfiJL7 (codc 411 ).
zwana coupé van 11.1982, 78.000 lon. gelopeg APK tot ll,lg94. carosserie zeer goea
(gerestaureerd), aandrijfas,draagaftn enremmenrondomgerepareerdlvemieuwd MetWking

f

r s.wo,--.
?wtassxtz
WiÍte Coupé van 02.1982 i3.00A bfl (?) geloperu In 1991 geheel overgespotm

en getectyteatL

VersnellingsbaL, aandrtjfaq en berainetank gerepmeerdlv*nizuwd Remmen moeten nog
gedganworden .f 4.754--. Maarten Dierdom, zuohen. TeL 057i0-439i8 (code 422t.
Rodo (niet origineel) coupé van 04.D8A 69.M0 lon- gelopen, ApK tot 11.94. canóiserie
redeliik op gat bij achtenaam na, Watoslangen gerepareerdlvemieuwd In 1990 gerestaure*à
Met zonnedak Í 3.004--. Madolein van Manen, Den Haag.Tel. 070-38j4468 (code 412).
Roodbruhu coupé van 11.1981, 70.000 bt . gelopen, APKtot 05.l9g4. canosserie goed
nicuwe bande\ stoelhoezen op maat, striping. i.0M,--. Joop Guu,en, Dicmen. TeL 0206901492 (code 4211.
Rode (niet origineel) Coupé van 01.1981, 130.0004on. gelope4 APKtot (M.1994. Canosseric
redelijlc,voorschermen slecht. Versnehinsbalí, accu enremmen goepareerdlvemicuwd, motorisch 100Vo, Lekkz beruinetank t 2.1M,-. Sllviavan KruiningVoorburg. Tel070-3fi,t448
(code 408t.
Àangehofun: heel veel goedc Coupé-onderdelen tegen redelijke pijzen. loop Guuery tel.
020-6901492.

wr

Í

Gezocht door leden:
Gwraagd: lbhtmetalen velgen 12 inch. GilbenVelthuhen,
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tel 0i499-81i80.

Te koop van niet-Ieden:
(informatie b[i Ingrid, 020-6992905)
Zwafic Coupévan 1980, 80.000 km. Í 6.000,-. Code 418.
Witte C.oupé, binnenslaper, lste eig. 67.000 km. Í 5.(n0,--. Code 349.
Oraqie (06W) Coupévan 1980,51.(n0 km. f 3.000,--. Code 416.

Knahode Coupé van 1981, 100.000 km. / 1.5m, --. Cr;de 425
Zilvergrijze Coupé van 1982, 51.fi)0 km. , 1.(n0,--. Code 42O.
Blauwe Coupé, 100.m0 km. + nog e€n. Samen Í 1.(m,--. Cnlde 426.
Zwar1r Coupé van 11.1983, 70.000 km. gelopen, APK tot 04.1994. Roest op bekende
plaatsen. Motorische storing ('rooktn). Bqslist niet rijp voor sloop: wie redt hem? / 500,-(staat in Meppel). Cn,de 4L9.

De R.gzqk Rede

Suzuki Coupé GX Shop

Prijstijst
Clubartikelen
T-shirt met Clublogo in de maten M, L en XL

.................Í 6,(X)

...

Hebbedingetjes
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Suzuki

Í

baseball-pet
haarband

ballpoint

...:......

sleutelhanger ..................
aansteker

...........................

asbak

/
Í

10,00

5,00
1,00

2,m
2rffi

................Í

15,00

f

12,50

Accessoirrcs
Suzuki spatlappen per set
Het Coupé instructieboekje is helaas (tijdelijk)uiwerkocht

Uitsluitend op bestelling veneardigd
Zilverea C-oupé reversspeld/broche ..........
................./ 4,50
Zlveren Coupé dasspeld
..........................
47,50
Tinnen model van Coupé (zij-aanzichQ
22,5O
Tinnen model van Coupé (helemaal, op 4 wielen!)..............................................f 110,00

f

Alle prijzen zijn excluslef verzendkosten (verpakking en porto)!
Bestelformulier aan ommezijde. tilil je je blad niet beschadigen, maak dan een kopie!

r@ffi\
-W
De Rugzak Rede

BESTELFORMULIER
Verzenden aan:
SttzukiCoupé GXSlnp
p la

Mics Pruijs, Tongelaer 20", I 08 3 BV AMSTERDAM

Naam
Adres
Postcodel*,oonplaats
Telefoonnummer

Lidnummer
Bestelt hierbij:

Aanfel

Omsclrijving

Moat

Prijs pcr stuk

,.............................

,.......................

.f .............................

J.......................

,.............................

,.......................

Í.............................

,.......................

"f.............................

,.......................

Totaalprij s bastelde artikclcn (ewl verzendkosten)

Datum
Handtekening

Dit

Sedeelte nict invullen!

Totaalprijs basteltng
Verzendkosten
Totaal te ontvangpn
Binnengekomen d.d.
Verzonden d.d.
Betaling onwangen d.d.

De RugzakRede

Prijs tatoal

"f......................

VOOR
JAPANSE, E,N
FRAI\TSE

AI.]TO.
OI{DERDELENI,
DUSOOKVOOR
(BTJNA)

ALLECOUPE.
ONDERDELE,N
(metkorting!!)
Biltstraat22
3572BB Utrecht
Telefoon: 030-710466
Telefax: 030-733024

t

l. rr t,
,1
,

I

.

ttl

ffio$ffi"Elffi;i

-a

K:''***u*-Ï%:.:..;:::.:.'.;11..::.-::.1.:

TocH ooK BlJ...

0, aar/ryto /ea/or" re( anstor/am
i^ï ll rl
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Suzuki Coupé GX Fanclub
L{isterbesoord 31
1112 EG Diemen
Tel.lfax 020 - 6 9818 88
Postbankrekening: 7 5.7 00

Fancl ub
Aanmeldingsformulier
Suzuki Coupé GX Fanclub-weekend
9tlm september 1994

ll

Doe ons een geweldig plezier en vul dít formulier VOLLEDIG

n!

Ik doe graag mee met dat geweldige weekend op Texel. Hieronder volgen mijn gegevens:
Udmaatschapsnuurmer:
Naam;

Adres:
Postcode/IVoonplaats
Telefoon:

:

Ik schrijf invoor (omcirkelen watvan toepassing is):
ArrangementA/ B/ C
Ik doe aan dit arralg.,enect mee met:
clublid/clubleden
introducé(e)s

Ik maab direct, per deelnemer

f

50,-- over als aanbetaling.

Ik betaal het restbedrag
E ioee* (mogelijk bij arrangement A en B, verplicht bij arrangement C)
Ein trree keer (uitsluitend bij arrangement A en B, aankruisen wat van toepassing is).

Mocht, om welke reden dan ook, mijn reservering geen doorgang kunnen vinden, dan zie ik het
inschrijfgeld graag teruggestort op:
Postbankrekening:

Bankrekening:
Gironummer bank (Mrul@liik bii b anbelrening!):
Ten name van:
Ik realiseer mij terdege, dat alleen grote belangstelling voor het weekend een reden voor terugstorting
kan zijn. In ieder ander geval is restitutie NIET mogelijk.
Datum:
Handtekening:

Nummer 3, de vierwielslip, komt gelukkig niet zo vaak voor. Het is de gemeenste van de
drie en het moeilijtst tecontroleren.
De symptomen zijn de volgende: je rijdt een bocht in en de auto glijdt over alle vier wielen
weg. Hij maakt dus een ruimere bocht dan de bedoeling is en zal in een znldzaam geval
zelfs uit de bochtvliegen.
Laat het gas voorzichtig (dus niet abrupt) los en hoop dat je Coupé in een controleerbare
achterwielslip tererht komt, doordat de voorwielen weer grip krijgen. Door het loslaten
van het gas raakÍ de auto vaal overstuurd en komt dus in een achterwielslip terecht.
De vierwielstip is echt goed voor een schietgebedje en is eigenlijk alleen leuÈ voor de echte

rally-rijder.
Wat wel leuk is vooÍ ons Coupé eigenaren, is even fljn buiten spelen als het gtad is! pak
autg enzoek bijvoorbeeld een leeg parkeerterrein of zo op. Spelendènrijs leer je zo je
!e
Coupéveel beter onder controle houden. Dit kan itr de praktijk nogwel eens goeA van pàs
komen. Bovendien is een achterwielslip met een Coupé hartstikke leukl
Nog een laatste tip: mocht je ooit een keer in de berm geraken, ga dan niet als een dwaas
aan het stuur trekken. Je belandt dan hoogstnraarschijnlijk vis je tegenliggers in de andere
berm c.q. in de sloot. Rij liever rustig met ingetrapte koppeling verder. De reflectorpaaltjes
in de berm zijn zeer flexibel, je kunt er rustig overheen rijden zonder dat je auto besèAafigt.

Tot §lot kan ik iedereen aanraden zo'n antislip-cursus te volgen. Het kost ern lieve duit,
maar het is net zo veel als je eigen risico

(Í 300,-) en voorkomen

Groetjes,

§allien Sjoerdsma

(
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is beter dan genezen!

