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Colofon
Suzuki Coupé GX Fanclub
Lijsterbesoord. 37, 1112 EG Diemen
Telefoon I faxl}o - 698 18 88 (telefoon op werkdagen, tussen 16.30 en 19.00 uur)
Girorekenin g75.7OO (t.n.v. Suzuki Coupé GX Fanclub)

Bestuur:

Voorzitter: Ingrid Stroosnijder
Lijsterbesoord 31, 1172 EG Diemen
Telefoon lfaxo}O - 698 18 88 (telefoon op werkdagen, tussen 16.30 en 19.00 uur)

Secretaris: Janny Coens
Mercurius 14,1175 VL Duiveldrecht
Telefoon I tax1}o - 699 29 05 (relefoon op werkdagen, tussen 18.30 en 20.00 uur)

Penningmeester: Peter Dijkstra
Qrpresstraat 17, 5213 EN's-Hertogenbosch
Tel. 073 - 89 05 69 (op werkdagen, tussen 20.00 en 22.00 uur)

Ondersteunende taken:

Onderdelen-infolijn nieuw: Reinier Feith
TeL055-422609 (dagelijks, tussen 18.00 en 22.00 uur)

Onderdelen-infolijn gebruikt Joop Guezen
Tel. 020-6901492 (werkdagen, tussen 18.00 en 21.00 uur)

Clubwinkel (postorderservice): Mies Pruijs
Tongelaer 20 II, 1083 BV Amsterdam

Coördinator Operationel e Zaken: Hans Pruijs
Mercurius 14, t115 VL Duivendrecht
Tel. 020 - 699 29 05 (op werkdagen, tussen 18.30 en 20.00 uur)

Organisatie evenementen: Hans Pruijs, bestuur en door hen aangezochte leden.

Redactie Rugzak Rede: Hans Pruijs
Illustraties Rugzak Rede: Peter Zadelaar
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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
(tegen een schappelijke vergoeding). Deze steunpunten, leden die zich hebben opgewor-
pen om mede-leden wanneer nodig bij te staan, zijn:
UITSLUITEND VOOR TELEFONISCHE ADVIEZEN:
Joop Guezen in Diemen
B e lij d : w erkd a gen I 8. 00 - 2 1 . 0 0 uur 0 2 0 - ó9 0 1 49 2
VOOR GRONINGEN, FRIESIÀND, DRENTHE EN OYERUSSEL:
Stephan Blauw in l,osser
B eltij d: w erkdagen I 7. 00 - 2 1. 00 uur
Rick Sjoerdsma in De Knipe
B eltij d: w erl<d,agen I 9. 00- 2 1. 00 uur
Jaap Hartog in Enschede

05423-87267

05130-89019

053-333109

055-786418

03432-3196

01t03-2643

Beltij d : w erkd.agen 1 9. 00 - 2 1. 00 uur
VOOR GELDERIÀND, OOST-BRABANT EN LIMBURG:
TWan van der Pasch in Rosmalen 04192-2t182
Beltijd: werkdagen 18.00-19.30 uur; bij afwezigheil is er een antwoordapparaal
Peter Hustermann in Doetinchem 08340-25634
Beltijd: werkdagen 18.00-20.00 uur; bij afwezigheid is er een antwoordapparaat
Dick Thomassen in Dodewaard 08885-2286
Beltijd: werkdagen I 7. 3 0- I 9.00 uur
VOOR GELDERT-AND, UTRECHT EN DE USSELMEERPOLDERS:
Rob Groot in Apeldoorn
B eltij d: w erkdagen I 9. 00 - 2 1. 00 uur
Stephan Kovacsek in Maarn
Beltij d: werkdagen 1 9. 00- 2 1. 00 uur
VOOR WEST-BRABANT EN ZEEI-AND:
Richard de Mol in's-Gravenpolder
Be ltij d: w erkdagen 1 8. 00- 22.00 uur
VOOR NOORD. EN ZUID HOLI-{ND EN DE RANDSTAD:
Max van der Helm in Zoetermeer 07731-8669
Behijd: werkdagen 18.00-22.30 uur; weekends ll.0A-17.00 uur
Norman Conquet in Waddinxveen 07828-17612
Beltijti,: maandag tlm zaterdag, 18.00-22.00 uur: bij afwezigheid anw,roordapparaar
Rick Reparon in Purmerend 02990-28220
B e ltij d : dage lij ks 1 8. 00 - 2 0. 0 0 uur ; w i s s e ldi en s t en
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Je lidmaatschapskaart is heel wat waard!
Volgens onze gegevens kun je momenleel 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 enlof aanvuliingen op deze lijst
hebben, laat het ons dan even weten! Tenslotte, hoe meer dealers, hoe meer vreugdl
Staat de dealer bij jou in de buurt nog niet op de lijst, inÍbrmeer dan of ook hij aan ons
kortings-systeem wil meewerken !

Dealers waarvan de gegevens yet gezet zijn dragen als lirl of donareur bij aan het welzijn
van de club! !

Alphen a/d Rijn: Auto De Hoorn, Hoorn 65, te l. 0172{}-31063
Amsterdam: Auto Amstelstad, IMinenalaan 85, re1. 020-671188fi
Apeldoorn: Pijnappel Autom<thiclen, Kanaal No<trd 20{), tcl. 0,s-5-6í144(Xl
Arnhem: Citam Arnhcm 8.V., \zelpcrbuitensingcl 1,5, tcl, 08,5-.13593ó
Assen: Autobedrijf H. Tappel, Dr. A.tr. Philipswcg 6, tci. 05920- l31Ei
Barneveld: Pijnappel Automohielen, Van Zuvlenvan NicrvcltlaanJJ. tcl. ()3420-91091

Bergen op Zoom: Autobe<Jrijf Ccntrum, dc Hccrluliian ul. re l. 01640-57{)57
Bloemendaal: AutomobielbcdrijÍ'Kunst, Klevcrlaan i 1-13. tcrl" 023-16-1165
Boxmeer: Otoskoop 8"V., Beugensewes 53A. tcl. ()ttfi-s-s-7 12.1.1

Bussum: Autoplan 8.V., Huizeru,cg 1.1, te l. 02159-17951
Breda: Aulobedrijf Spinveltl 8.V., Spinveld 74. rcl.076-22-57()-5
Bruchterveld: Garage Spibo, Broe kdijk ír-1-65. tt: l. (l5l.l-1- l-{ 13

Delft: Citv Garase Delft B.V., Coendcrstraat 3.."1, tol.0l5l30-llí)
Den Bosch: Nieuwkrnp Auto's B.V.. Hervensehaan 13, tel. ()7-14 1.3891

Den llaag: NIMAG Den Haag,Junostraa( 1Cr. Lcl. (i7()-34911i7 I

I)rachten: Autobedrij f Wouda, Noord katle l 0-i, tt:i. { i5 1 20- 1 ( }59-l
Eibergen: Iliohan 8.V., J.W. Hagemanstraat 2i, tcl.05.154-731I1
Flindhoven: Lanoto B.V.. Pictersheruwcg 31. rcl. ()40-,4 l-159--i

flmmen: Van Boven Emmcn B.V.. Phileas Fosqslraat lU. tel. ()-59 l0-ltJllli
Irrmelo: Autobcd rijf Versteeg, Velilzich twcg I 3" rel. ()3-l 1 7-6 1 { X)í )

(ieldrop: Garage Joop van Wijnen 8.V., Bogardcind l-18, tcl. (,"10-tt-5.12+:

Groningen: Automobielbe{rijf Fleming 8. V.. Oskrwcg l { 1 . tcl. 050-416200
Ilarlingen: Dijkstra Auro's B.V., Grensweg 2, te l. (.l5l7li-14069

Ileerhugowaard: Automobielbedr. Jonkman B.V., Nijverhcidssrraat ,1, tel. 02207-4-l7ti5
flengelo (Ov.): Autobedrijf Gebr. knderink B.V., Diarnanrsrraat 38, tel. 074-431135
Hilversum: Auroplan B.V., Melkpad 2C. rel. 0.15-2-11765
Hoogeveen: Autobedrijf Harlv Hindriks, Dr. A. Philipsstraat I9, te:I. 0-5280-71958
Kapelle: Garage Sjaak Sonke, Biezelingsestraat -50, tel.0l ltll 4-1631

I)c Rugzak Rcrk



Leeuwarden: Auto Cammingha, plutoweg 5, tel. 05g_gg0419
Leiden: MultiAuto 8.V., Hoge Rijndijk 4",tel.077_725259
ommen : Garage schuurhuis, Bouwméesters traat 75 -r7, ter. o5zg1 - 5 4600Purmerend: Autobedrijf Sandow B.V., Wagenweg 10D, tel.0}gg,_Zgg7g
Ridderkerk Vari Ridderkerk, Noorclen*"{ n,rel. 01g04_3036g
Schiedam: Vari Schiedam, de Nijverheidstiaat 1,4, Íel. 070_4624922
Sittard: H.L.M. Sirrard B.V., Rij-law egZuid 212A, tel. 046_521215
sluiskil: Automobielbedrijf Morer B.v., pierssenporderstraat 25, ter. 01157_z7roSpijkenisse: Auto Dekker 8.V., Theemsweg 1, tel. 01gg0-16 3771L6g46st' Joost: Aurobedrijf_vossebeld, HingendËrst raaÍ2g, Íer.04754-grg17rgz754
Tiel: Autobedrijf Ajo, Luttervetdweg Zltet. OS++O-19153
Tilburg; Auromobierbedrijf Gijsberi ïrburg B.v., Bossch ewegz96,rel. 013_355655Twello : AuÍoservice Marsman, Duist ervooràseweg 9, t"el. 057 I; -7 I 413
Uden: Aurobedrijf Ad Verstegen, Loopkantsrr aat lZ, tel. OlL32_50444
uithoorn: Aurobedrijf Amsrelstein, sÀegerbruin raan 73, Íer. 02975-62055
Utrecht: Autobedrijf Zato, Jurfaseweg 17g, tet. 030-gg1011
veenendaal: Autobedrijf H. Kroon, wageningse raan 34,tel. 0g3g5-zg17g
Vlaardingen: Vari Vlaardingen, TaanOeiiistraar 5, tel. 01A_$56639
Woerden: E.G.A.M. 8.V., Rietdekkersweg 2, tel. 034g0 _74276
Zwolle: Autoservice Van Bruchem 8.V., öurieweg 2, tel. 03g-655233

ook kun je, op verroon van je GELDIGE lidmaatschapskaart, korting krijgen bij:Auto Parts Utrecht (hun advertentie vind je aan de binnenkant van de omslag van dezeRugzak Rede)
Automobielbedriif w.J.M. steffens, 'rilburg (en die advertenrie vind je na her stukje vanIngrid !.y.

Te koop aangeboden:

5 alurninium 13 inch velgen (als afgebeeld) met:

o 4 "centrale moer', naafkappen
r 4 stofkappen
o 4zeer goede banden (pirelli I75l5O_13)

Vraagprijs f LàOO,--

Maxvan der Helm, ZneÍermeer
Te1.01731-8669
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Van de voorzítter

.a--

Lieve lezers, hier weer een berichtje van de voorzitter:

Deze keer ga ik openen met een nieuwe kreet. Ja hoor, ZE HEEFT HET vooR
ELKAAR!Nu is mijn linker voorscherm ook aangetast door de roest! Nee, ze is niet
boos, alleen verdrietig. De mijnheren plaatwerkers die er echt verstand van hadden,
hadden mij nog zo het tegendeel beloofd. Misschien dat er nog een dag komt dat ik het
weer aandurf, maar voorlopig hoef je mij ook niet te bellen om te vragen of ik een goede
plaatwerker weet die de roest-ziekte kan bestrijden. want die weet ik niet!

Ja,ikhoornogweleenswat,mijnheerzus eÍzozavzogoedzijn...Endanroepikmeteen:
"Ik wil jouw Coupé over drie jaar zien!" Want zoals jullie wel weten was mijn Orkje tot
op een jaar geleden om door een ringetje te halen. l,aat ik jullie niet verder lastig vallen
met mijn klaagverhalen, tenminste heb ik één troost: "gedeelde smart is halve smart".
Dus mochten jullie nog iemand weten...

Afgelopen Pinkster-weekend zijn wij gevieren richting Texel getogen om alle voorberei-
dingen voor het clubweekend in elkaar te timmeren.
Het was weselijk koud en nat, maar beter toen dan op 9-L1 september..
Het hele weekend staat van uur tot uur op papier en jullie kunnen het aan ons
"regeleenden" overlaten dat we je garanderen, dat het echt beregezellig wordt!

Ik wil jullie er tevens nog op wijzen dat er nog, zeer beperkt, ruimte en gelegenheid is
om mee te gaan. onder de noemer C-arrangemcnt hebben wij nog ENKELE bedden wij.
kt wel, dit is een slaapzaal, met nog zeven andere personen. Een kniesoor....
Dus wil je nog mee: HEEL SNEL REAGEREN!

Tenslotte wil ik alle leden nog heel hartelijk bedanken voor de fantastische samenwer-
king met betrekking tot het houden aan de spelregels! Er is echt niemand meer die mij
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(advertentie)

The Gianr
Swift GS.

Kom eens kijken naar de nieuwe Suzuki Swift GS. Een
Suzuki, sportief, zeer compleet, modern gestyled, zuinig
en natuurliik door en door betrouwbaar. De nieuwe Ciant
Suzuki Swift CS, één van de vele Suzuki's die bi; ons voor
u klaar staan

Suzuki

echte Cian,s
sl,rzlr(l

lmporteur: b.v. Nimag, Reedijk g, 327 4 KE Heinenoord. Tel. 0lg62-7 gll.
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belt over een moeilijkewaag over een tandheugeltje(?) in een versnellingsbak, men weet
gewoon nu heel goed, wie men voor wat moet bellen, en wij op onze beurt proberen dat
dan weer iedere keer heel duidelijk roor jullie op papier te zetten.

Die mensen die mij op Dodenherdenking om vier minuten voor acht belden, of op
Hemelvaartsdag, of Joop op 2de Kerstdag om ACHT LrUR's-MORGENS! (echt waar!)
tvaren heel duidelijk geen "leden". (Wanneer dit geen "leden" waren, vraag ik me af hoe
ze aar. Joop's telefoonnummer kwamen! Manus) Nogmaals heel hartelijk bedankt voor
jullie begrip!
l-aat je nou niet afschrikken door dit voorgaande verhaal, zodat nu niemand meer durft
te bellen..."NOODGEVALLEN" blijven altijd bcstaan, en dan zijnzelfs wij "menselijk".
Mag ik ookalle leden nog bedanken die zowoestvoor mij aan het "spotten" zijn. Wc zijn
daar erg blij mee, met name met betrckking tot Coupés die op de sloop zijn beland en
door jullie oplettend oog bij ons terecht komen.

Dit was het dan weer voor nu, ik lreloof je dat ik reikhalzencl naar jullie uit zal kijken op
9 september a.s. bij de boot in Den Helder. Vergeet je videoicamera nictl

Doeiiiiiii. Voorz-.

(adrtrtentic 1

Je doet alles, ont je Coupé gezoitd te lnuden, ftt{tor...
nieltwe ondenielert zijn je eigenlijk te duu.r!

Geett nood, de oplossittg tinC je irt Tilbu.rg!

Automobielbedrijf
WJ.M. SteÍlens

is gespecialiseerd ilt slooponderdelen voor etk rype Suntkí,

dus ook voor dc Coupe!

Wil Steffens, Lovensestraat 1ó2, 5014 DV Tilburg.

Telefoort: 013 - 43 28 00, b.g.g. 06 - 52 96 16 08.

(@@À}\
---+,..7-4J

GÉ\€-
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Van het secretariaat

Beste Coupé-lieftrebbers,

Na de extra-dikke Rugzak Rede nummer 1 ligt hier alweer de -iets minder dikke- Rugzak
Rede nummer 2 voor je. Het verbaast me elke keer weer, dat eÍ steeds zo veel nieuws te
melden is, dat de bestuursleden het blad bijna in hun eentje zouden kunnenwllen. Maar,
dat is natuurlijk niet de bedoeling: de Rugzak Rede is er voor de leden en niet als
egotripie voor het bestuur!
Dus blijven we om copy roepen, zodaÍ de inhoud ran de Rugzak Rede door de leden en
niet door het bestuur wordt bepaald.

Eigenlijk hebben wij het ook veel te druk voor lange verhalen. Ondanks een terugval in
het nieuwe jaar (van ruim 500 naar iets meer dan 400 leden) blijven de nieuwe leden met
hun Coupés "uit de boom vallen" en al die nieuwe leden bezorgen ons natuurlijk het
nodige werk.
Verder zijn we, uiteraard, druk bezig met de organisatie van het clubweekend 1994 en
de 

"oorbereidingen 
voor het eerste Lustrum in 1995.

Om de handen een beetje vrij te maken, heeft het bestuur opnieuw wat van haar taken
gedelegeerd, namelijk de bemiddeling bij de aan- enverkoopvan gebruikte onderdelen.
Ons aller oppertechneut en coördinator technische zaken Joop Guezen, heeft zich
gelukkig bereid verklaard deze klus van ons over te nemen.

Mooier kan het natuurlijk ook niet, want Joop is iemand die elk onderdeeltje van de
Coupé met zijn ogen dicht herkent en zelf een verzoek om "dat palletje van het nippeltje
van het transistortje van dat ding daar links aan het motorblok" weet hij blindelings te
plaatsen. Ook kan de doe-het-zelver direct advies wagen en krijgen over de (de)montage
van het belreffende onderdeel, zodat hij des te snellen aan de slag kan.
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Tnek je dus een cylinderkop, startmotor, zijruit of stoel: bel Joop!
Hij weet precies wie, waar, welke onderdelen, tegen welke prijs voor zijn,/haar collega-
clubleden ter beschikking heeft.
Ook als je een overschot aan onderdelen hebt en die graag aan mede-Clubleden zou
willen verkopen: bel Joop! Hij noteert graag wat je voor welke prijs te koop wilt
aanbieden. Adverteren in de Rugzak Rede kan natuurlijk ook, maar via Joop heb je
eerder kans je spullen kwijt te raken en er tegelijkertijd een ander mee te helpen.

Dat was het weer voor deze keer. Tot Suz en tot ziens,

Janny

(advercende)

Phlleos Foggstoot l0
tel. 05910-]8128
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Op de penning

Hallo Coupé-fanaten,

Op het moment dat ik dit schrijf, staat mijn Bolletje zielig in de regen. Hij vindt'r maaÍ
niks buiten, maar ach ... nood breekt wet. Hii mag wel naar binnen, maar kan dan niet
meer naar buiten. Het Bolletje heeft nameliji een "bak-probleem": normaal 4 vooruit
en 1 achteruit, nu 3 vooruit en geen achteruit. Deze keer kan de ANWB mij niet helpen.
}{eÍ zal wel een ander bakje moeten word.en, want hij wil graag naar Texel. De hàtste
voorbereidingen worden getroffen en het belooft \ryeer v/at moois te worden.

De telefoon ..... de Club werkt op volle toeren: het blijkt, dat de secretaris de pTT-lijnen
heeft overbelast, want er wordt mij spontaan een leenbak aangeboden. Aanstaànde
zondagzaldeze gemonteerd worden. Het blijkt, dat de leden er echt zijnvoor elkaar. Dit
belooft veel goeds voor de toekomst van ons Clubje.
Hierna zal ik proberen mijn eigen bak te reviseren. Eens moet de eerste keer zijn en ik
zal jullie van mijn fratsen op de hoogte houden.

Tot zover mijn stukje voor deze keer. Wegens tijdgebrek wat korter dan jullie gewend
zijn. Mijn excuses hiervoor. Ik hoop zoveel mogelijk van jullie te zien op Texel. 

-

Groetjes, Peter en L,oepie

PS1: Tïvan,bedanktvoorjeondersteuning!
PS2: lro, bedankt voor je hulp!!
PS3: Het Bossche Bolletje schakelt weer in alle versnellingen!!!

De Rugzak Rede



STZUKI. EENRAAAZEND

f 11.795,- incl.Il'fW
aÍ I lcinenoord,

l)c SLrzLrki SC 100 ClX. De ol)vallendste sportcoupé van
Netlcrlrrnd, waarvan de sleutels voor u klaarliggen bij:

Weet u nog hoe het allemaal begon?
\Vat waren we er toen gek mee!

Het lijkt wel of het steeds erger wordt.
Zorg dat un' Sportcoupé ook als nieuw wordt of blijft.

Voor alle onderhoud en/of onderdelen:

City Garage DeW B.V.
Coenderstr&at 3-4

2613 SM DeW
Telefoon: 015 - 730 420
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Mag Manus effe?

Goed, het is misschien tegenbeterweten in (ullie reageren maar zelden of nooit wanneer
er iets voorgesteld wordt), maar Manus gaat weer een heleboel van jullie vragen. Er zijn
een aantal zaken in de breinen van de organisatie opgeborreld, al dan niet door suggesties
van leden, die nadere uitwerking verdienen. Helaas is het alleen mogelijk hier nader op
in te gaan, wanneer er voldoende belangstelling bestaat.

Als eerste item (ullie hebben daar in de vorige RZR al iets over kunnen lezen) wil ik
polsen of er voldoende belangstelling bestaat voor een basis-cursus sleutelen. Wat je je
daarbij moet voorstellen? Heel simpel, het zelf uitvoeren van een kleine en grote beurt
voor je lieveling. Niet moeilijk, best te doen, maar ik kan me voorstellen dat menigeen
van jullie liever eerst een keer ziet hoe het gedaan moet worden voordat je jezelf "in het
diepe stort". Het opzetten van zo'n cursus is heel goed mogelijk, maar vergt, zoals je zult
begrijpen, nogal wat werk. Er moet lesmateriaal vervaardigd worden (kun je nog eens
nalezen hoe het ook alweer moest), er moeten lokaties gevonden worden waar de cursus
gegeven kan worden, etc. Heb je hier belangstelling voor, laat het ons dan weten. Bel ons
op (spreek desnoods eenboodschap in op het antwoord-apparaat) ofstuur even een fax
(velen van jullie zullen hier ongetwijfeld ergens de mogelijkheid voor hebben). Overi-
gens moet absoluut vermeldworden, dat deze cursus een idee was van Mariëlla Evers in
Tilburg. Zij realiseerde zich, dat het arbeidsloon bij een garagebedrijf tegenwoordig wel
erg pittig is, en kwam vervolgens met haar (in mijn ogen briljante) plan. Dus: zie je zo'n
cursus wel zitten, laat het ons weten. Alleen een groot aantal reacties kan ons ertoe
bewegen, een cursus op te zetten. Reageer je niet, dan laat je een mede-clublid, met haar
suggesties, vallen! Dat willen jullie toch niet??!!

Manus is verder werkelijk overspoeld met suggesties voor het eerste lustrum, volgend
jaar. Of RZR 1 nou te dik was (te veel leesvoer) of wat dan ook, ik weet het niet, maar
ik wacht nog steeds vol spanning op het eerste voorstel. zljn Ingrid, Janny, peter en ik
(en een enkel clublid) dan werkelijk de enigen die nog wel eens creatieve ideeën hebben?
Manus gelooft er eigenlijk geen donder van. Het idee wat hij wel krijgt, is dat het grootsre
deel van de leden denkt: "Verzinnen jullie maar wat, misschien komen we, en de
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afbrekende kritiek komt achteraf wel!". Een instelling, waar Manus eigenlijk een beetje
ziek van wordt. Het mooiste voorbeeld is een rit, die we eind L99Z hadden wi[èn
organiseren. Iedereen loopt altijd te schreeuwen om toerritten. Organiseren tve zo'n rit,
en wat denk je: zegge en schrijve NEGEN personen melden zich aan. vanuit mijn
standpunt: om doodziek van te worden. Je doet een hoop moeite om iets te organiserén
(koffie, lunch en dergelijkewas al geregeld) en danword je op zo een manier in je hemd
gezet. Heel fijn, hartelijk dank! Er zijn in ieder geval enige "weetschuren", waai Manus
z'n gezichÍ niet meer durft te vertonen!
Genoeg gezevr hierover. Ik hoop, dat jullie eens laten merken hoe creatief je zelf bent!
We staan, als organisatie, open voor elk idee wat ingebracht wordt (zie hieiboven). Nu
alleen de ideeen nog! Een idee vanuit het ledenbestand zou je kunnen vergelijken met
een bloedtransfusie: het voorkomt doodbloeden van de Club! Neem eens een initiatief.
Irt wel goed op: alleen initiatieven welke met medeweten van het bestuur worden
uitgewerkt hebben onze steun. Wanneer je zelf iets organiseert, zonder het bestuur
daarin te kennen, loop je de ka-ns, wanneer ons negatieve berichten bereiken, als lid van
de vereniging geroyeerd te worden. Dus: heb je een idee, hoe idioot dan ook, laat het ons
weten en we gaan samen met jou kijken of het haalbaar is! Wij dragen dan de verant-
woordelijkheid en jij blijft gewoon lid van de club. Kan het makkelijker??

Manus heeft overigens nog eenvoorzetje: bestaat er soms belangstellingvoor evenemen-
ten die in feite NIETS met de autootjes te maken hebben? Ik doel hierbij bijvoorbeeld
op zaken als een Kampioenschap Klootschieten, een Kampioenschap Midgetgolf en
dergelijke? I-aat het ons weten en we gaan ermee aan het weik.

verder wil Manus nu eens graag weten of er in het land behoefte bestaat aan "Happy
Hoursn. Wat je je daarbij moet voorstellen? Heel simpel. Onze leden zitten echt ovei
heel Nederland verspreid. Manus kan zich indenken, dat het voor iedereen leuk is, van
tijd tot tijd een bijeenkomst te hebben in de eigen regio. Voor de gezelligheid, voor de
lo1, of waarvoor dan ook. Hoofdzaak is, dat niemand zich het zuur hoeft te rijden voor
een club-evenement. Wanneer hieraan behoeft bestaat (zo leer je de leden uit je regio
nog eens kennen) hoor ik dat graag. Bij voldoende belangstelling kunnen we pioberen
een aantrekkelijke lokatie voor zo'n bijeenkomst te vinden. Bij de eerste twee of drie
bijeenkomsten zal er iemand van "het kader" (Ingrid, Janny, peter of ik) aanwezig zijn,
daarna willen we het een en ander in principe uitbesteden aan een nregionaal" tiO. Met
andere woorden: heb je suggesties voor een leuke lokatie voor dit soort regionale
evenementen en zou je dit eventueel willen regelen en begeleiden, laat het me weten!
Het geeft je een stukje verantwoordelijkheid ten opzichte van andere leden, maar daar
is, voor zover bekend binnen de club, nog niemand aan overleden.
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Zo, genoeg gezeurd. Manus heeft ook nog een stukje verdraaid goed nieuws voor zijn
schaapjes. Vlakvoordat Janny en hij even afkrasten naar de Vogezèn om als rekenkamàr
bij een rally te werken,-kreeg hij een briefje uit Engeland binnen. Een bedrijf woeg ons,
of we hun advertentie in ons blad wilden plaatsen. Deze advertentie had Uetre*iíg op
de leverbaarheid van tapiitsets!! Na de rally heb ik nader contact met ze opgenomen,
onder het motto van: "Ja, we zijn wel een club voor suzuki's, maar weten juuié óot zetei
dat je tapijtsets voor de Coupé hebt?" En wat denk je? Ja hoor! In vele ki"oren nog wel!
Met dit bedrijf heb ik een aantal gedegen afspraken gemaakt. Ik heb uoo, À}otor
Upholstery Supplies (zo heten ze) een nederlandstalige advertentie opgemaakt, welke
je in dit blad aantreft. Om jullie hoge telefoonkosten en mogelijke àalbarrières te
besparen, lopen de bestellingen via Janny en mij. Wij kunnen jullie à11e informatie over
betaalwiize en dergelijke verschaffen en zullen jullie bestelling nog dezelfde dag naar
Engeland doorfaxen. Na ontvangst van je betaling wordt je bestelling rechtstreeks naar
je adres gestuurd. Wij laten binnenkort een setje doorkomen en gaan àit in lannys Din§
passen. Eerder dan eind augustus kunnen we jullie evenwel GEEN nadere informatió
verstrekken, want we gaan eerst weer even naar Italië! De prijs van / 1g0,-- is gebaseerd
op een koers van / 3,-, voor het engelse pond. De koers ii op het ogenblik h!er, maar
het rekent wel zo makkelijk!

Manuszal informeren, of ze methettapijtsetjevoorDin§ookstalenvandebeschikbare
kleuren kunnen en willen meesturen, zodat we, bijvoorbeeld, kleuradviezen kunnen
geven met betrekking tot fÍaaie combinaties voor de originele kleuren. Voor afwijkend
gekleurde autootjes is en blijft het natuurlijk een kwestie van smaak! Ik denk, dut O"
adviezen wel eens heel aardig konden uitvallen. Kleurenblindheid is tenslotte een
mannenlonaal! Manus heeft daar geen last van, gelukkig! Het idee voor een vervolgtra-
ject is al gevormd. Wanneer echt blijkt, dat wat je ver hàalt, lekker is, ga ik informéren
of zij, bijvoorbeeld, ookvoor hemeltjes in alternatieve kleuren kunnen zorgen. Alles bij
elkaar een heel positieve ontwikkeling, welke ik jullie beslist niet wilde onthouden!

Denk alleen dus aan een paar dingen, welke ik jullie nog even punt vooÍ punt zal geven:

1. Nadere informatie over tapijtsets is niet beschikbaar voor eind augustus.

2. Bestellingen lopen UITSLUITEND via Manus en Janny. Benadering van her
bedrijf rechtstreeks heeft geen enkele zin.

3. Na ontvangst van je betaling (informatie over betaalwijze kunnen Manus en
Janny verschaffen) wordt je bestelling direct naar je eigen adres verzonden.
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4. Het bestellen van tapijtsets kan uitsluitend op werkdagen, binnen de in het
colofon gemelde beltijden. Bestellingen per fax zijn altijd welkom, maar houd
er rekening mee, dat je overdag de meeste kans hebt ons per fax te bereiken.

In de avonduren wil het nog wel eens gebeuren dat we per fax niet te bereiken zijn, omdat
er met zware programmatuur gewerkt wordt. Omdat Manus'fax bestaat uit een uitbrei-
ding van zijn computer, kan het zijn dat de fax "niet te vangen" is! Ben je inmiddels net
zo nieuwsgierig geworden als wij? Mooi! Nog even geduld dan!

Manus vindt het voor deze keer wel weer mooi geweest. Hij wenst jullie veel briljante
ideeën voor het clubgebeuren toe, alvast een prettige vakantie en tot Suz!

Manus

Beste mensen,

lullic hcbben je naÍuurlijk allang afgevraagd wuflr de waanzinnig leuke tekeningen van Peter
Tadehar in diÍ bhd stsan. Het ligt nict ann jullic, zt zijn er deze keer gewoon nict!

Peter lwe{t hnt momcnÍeel (in binncn- en buitenland) zo vreselijk druk, ilaÍ hij heloos geen tijil
kon vrijmaken om yoor orrs te werkcn.

Erg jammer, mnar lwt is nict anders. Des te froaicr wordt het volgende blad, dan weer mct zijn
illilstrutics!

De koppeling

Te koop gewaagd: GB-velgen SJ 12, ookwel "worstvelgen" genoemd. Moeten wel in goede
staat zijn. Adi Deden, Weesp. Tel. 02940-12777 (code XXX)
Te koop gevraagd: sportstuur voor Coupé. Yvon Hoekstra, Menaldum. Tel. 05185-01461
(codefl{X)
Te koop aangeboden: 2 Coupé banden Firestone 145 x 12 x 70, zo goed als nieuw. Hanny
Kriel<, Amsterdam. Tel. 020-& 22365 (code XX)()
Gevraagdlgezocht: Douwe Egberts kffiepunten, alle aantallenwelkom!Ikbennamelijkgek
van hun roestvijstalen kopjes en mokken. Helpen jullie mee? Ingrid Stroosnijder, Diemen.
Tel. 020-699 1888 (code XW)
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Met groot verdriet nemen wij afscheid van

"f)otje"
(1e83 -L9e4)

Na 1l jaar trouwe dienst te hebben gedaan, is zij veel Ée woeg van ons heengegaan.

Lieve Dot, we zullen je altijd blijven missen, moge het je goed gaan in het hemeltje
voor GX-jes

Wil, Han & Kinderen
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Wij verzorgen ook uw onderhoud,
reparaties, schade afhandeling en
striping.

Uiteraard kan ons magazijn u
vele onderdelen leveren met
club-korting.

O pen i n gstijde n m ag azij n :

Utrecht
ma t/m do 08.30 uur - 17.30 uur
vrijdag 08.30 uur - 17.00 uur
zaterdag 09.00 uur - 12.00 uur

Vianen
ma t/m vr 08.15 uur - 17.00 uur

Autobedrijven Z.A.T.O.

Jutfaseweg 178 Sportlaan 5
3622 HP Utrecht 4131 NN Vianen
030 881011 03473-74410

(advenentie)
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Gerammel en gekraak

Hallo, hier is het Steunpuntje uit Sweetleek weer!

In het laatste nummer van de Rugzak Rede heb ik het gehad over het vervangen van de
remblokken voor. Deze keer wil ik het hebben over de achterremmen.
Bij de Coupé zilÍen er achter geen remblokken, maar remschoenen. Deze drukken niet
tegen een schijf, zoals voor, maar tegen een trommel.

Het controleren en vervangen van de remschoenen.
Draai de wielbouten van de achterwielen een halve slag los, krik de auto aan de
achterkant op en zet er assteunen (voor de veiligheid) onder.
Nu kunnen de achterwielen worden verwijderd. Znrg, dat de auto niet op de handrem
staat.
Op de remtrommel zit, tussen tweewielbouten in, eenkruiskopschroef, die moetworden
verwijderd. Nu kan de remtrommel eraf worden gehaald na eventueel voorzichtig
rondom tikken met een rubber hamer.

Voonichtig met het remstuf, dat eruit kan vallen: er zit mogelijk asbest in!

De remschoenen zijn nu te zien: aan ieder kant van de auto zitten er twee. Z.o'n
remschoen bestaat uit een stuk metaal waar een speciale remvoering opgelijmd is.
Wanneer het metaal (waar de remvoering op zit) Íezamen met de remvoering 2,6 mm of
dunner is (nieuw zijn ze 5,6 mm dik), dan moet de remvoering worden veryangen. Ook
als ze scheef zijn afgesleten, is het beter ze te vervangen. Verwijder met een punttang de
twee veren die aan de remschoen zitten. Het veerplaatje in het midden van de remschoen
verwijderen door het iets naar beneden te drukken en het staafje in het midden een kwart
slag te draaien. Nu kan de remschoen worden afgenomen.

Aan beide kanten zit de remschoen met een hevel vast aan de handremkabel. Deze hevel
moet worden overgezet op de nieuwe remschoen.
Onderaan de grondplaat zit een stelmechaniek, waar de remschoen mee wordt afgesteld:
twee gekartelde wieltjes die je kunt verdraaien, waardoor de vorkjes naar binnen gaan.
Draaideze geheel IN (onthoud de draairichting, want je moet de andere kant opdraaien
bij het afstellen).
Nu kunnen de nieuwe remschoenen in omgekeerde volgorde worden gemonteerd.
Ook de remtrommels kunnen er weer op, maar de wielen nog niet.
In de remtrommel zit een gat, wat normaal gesproken is afgedicht met een rubber dopje.
Verwijder dit dopje, zodat je de trommel zo kunt draaien dat het gat voor één van de
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twee afstelwieltjes (die je net hebt ingedraaid) zit. Met een platte schroevendraaier kun
je het wieltje verdraaien. Draai het wieltje zo veÍ uit, dat de remtrommel begint aan te
lopen. Klop nu met een rubber hamer rondom op te remtÍommel. Stel het andere wieltje
op dezelfde wijze en herhaal dit beurtelings tot het kloppen geen zin meer heeft en
trommel aan blijft lopen. Draai dan de afstelwieltjes drie tandjes terug: de remtrommel
zal nuwij lopen. Stel op de zelfde wijze de andere kant. Nu kunnen de rubber dopjes er
weer op en de wiclen er weer onder. Nadat assteunen en krik zijn verwijderd is de auto
klaar voor een proefrit.
Wanneer de achterwielen bij hard remmen te snel blokkeren, dan kunnen de afstelwiel-
tjes één tot drie tandjes terug worden gedraaid.

Tot zover Mad Max ofwel Max van der Helm (tel. 01731-8669)

Suzuki Coupé fan zonder Suzuki Coupé

Vorig jaar, op zoek naar een eigen auto, werd ik verliefd op een Suzuki Coupé. Na
maanden geduldig wachten op de restauratie van mijn "Roodrunner", was het in septem-
ber eindelijk zover.

Wetend, dat je met een knalrood Coupé'tje aan niemands waarneming ontsnapt, reed ik
mijn eigen auto naar huis. Nauwelijks thuisgekomen begonnen de problemen. Ik zal
jullie de details besparen, maar neem van mij aan, dat leuk totaal anders is.

Deelnemen aan de Clubdag in september kon ik niet. omdat mijn Coupé'tje rveer in de

garage stond. Na een half jaar eigenaarschap en veel problemen heb ik besloten mijn
Coupé teverkopen. Het heeft niet zo fraai mogen zijn als ikgehoopt had bij de aanschaf
van mijn Coupé.

Het is me niet gelukt vermeld te worden in jullie Burgerlijke Stand (Hierbii alsnog.

Manus, zich bttigend in het stof!), het is me niet gelukt deel te nemen aan de clubdagen
en het is me niet gelukt vertrouwen te houden in mijn kleine Coupé'tje.

lk wens jullie meer succes met de Fanclub en de Coupé's

Tini Wanders
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Een interview
Cabrio, wie heeft het hier over een Cabrio?
Ene Henry (geen Clublid) schreef ons een stukje, wat we jullie niet willen onthouden:

Je koopt een autootje voor "de fun en de winst", weet wat je doet!
Het begon met het reviseren van de motor. Maar ja, dan vind je een rotte plek en nog
één en nog één, tot er uiteindelijk een geheel gestripte auto overbleef. Geen schermen,
geen balken, geen dorpels, echt helemaal niets meer!
Ik begon met nieuw plaatwerk te kopen. Tot mijn stomme verbazing kreeg ik ook nog
het idee om er een cabriolet van te maken, wat een hoop denkwerk veroorzaakte. Met
name carrossrieversteviging, kap, gordels en diverse keuringseisen. Na een flinke winter
werken is dat dus gelukt. Na veel vloeken, nveten, een mopperende vrouw en zere handen
van het lassen, staat hij daar dan: de zogeheten coupé de Toupet. De investering was
véél te groot geweest, maar Ferrari-rijders kijken jaloers naar mij!

Het bovenstaande stukje en de meegezonden foto's (zie omslag) maakten Ingrid zo
nieuwsgierig, dat ze de stoule schoenen heeft aangeÍrokken en de Cabrio-bouwer tijdens
een interview om wat nadere informatie heeft gewaagd. Het verslag van dit gesprekvind
je hierna.

GROOT NIEUWS

TAPIJTSETS
voor de Suzuki Coupé ziin nu in vele kleuren (vonuii Engelond) leverboorl

De priis: slechls t 180,-- incl . porlokosten

Betoling mogeliik met crediicord (Americon Express, Viso, Eurocord)
Eurocheque en lnternolionole Posiwissel.

Nodere informotie en bestellingen uitsluitend vio Hons Pruiis en Jonny Coens,
telefoon/fox 020-6992905. Bellen op werkdcgen, tussen 

.l8.30 
en 20'00 uur.

Tevens to piitsets, co brio- ko ppen en dergeli ike leverbo o r

voor vele ondere merken en types!

MOTOR UPHOLSTERY SUPPLI ES
I4 Anne Rood, Wellingborough, Northonts, Englond
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Er gaat een gerucht, en de scGXF zou de suzuki coupé GX Fanclub niet zijn, als we
daar niet eens volledig in zouden duiken. Er zou toch een goedgekeurde Cabrio op basis
van de Coupé bestaan! Ja, die kennen we al! De zoveelste mislukking...

"Eh, mijnheer, wij geloven u niet zo. Heeft u een foto?"
"Ja, jammer genoeg alleen zonder z'n harmonicakap, want die is nog niet af..."
"Nee, prima, zonder kap kunnen wij ook een cabrio beoordelen!"

En binnen een week lag er bij ondergetekende een tweetal foto's en een tekening...
HELLUP, ER BESTAAT NU DUS ECHT EEN COUPE-CABRIO! EN GOEDG-E-
KEURD... OFFICIEEL!! (Sorry, mijnheer, dat ik u in eerste instantie niet geloofde!).

vandaar dus een foto van deze cabrio op de voorkant van deze Rugzak Rede. En hoog
tijd voor een praatje!

"Ik ben van huis uit (van beroep) eerste monteur en keurmeester. Ik heb van mijn hobby
mijn beroep gemaakr. Mijn grootste hobby was altijd crossen (motor?) maar wegens
rugklachten heb ik daarmee moeten stoppen. De verveling sloeg toe: wat ging ik doen?
Weet je wat? Ik ga een kitcar bouwen. Totdat ik een blauw Coupeetje langs de kanl van
de weg zag staan met een bordje TE KooP erop. Daar kon ik wel wat mee... dan maar
geen kitcar!"

Mmmm, toch wel geinig om hiermee door te gaan, dus vol enthousiasme volledig gestript
en volledig nieuw plaatwerk aangerukt: alles behalve de achterklep, want die was nog ie
redden!
Kokerbalken lagen er ook al af, dus waarom geen stalen U-balken voor de car?
Eerst gaan tekenen en al tekenend kwam er een soort cabrio uit; dus chassis maken voor
IN de auto. Profiel gemaakt, gedacht, cabrio moet lukken!
Lassen, bouwen en dan het MomenÍ Suprème: dakeraf zagen.
O, jee, v/aar moeten nu de veiligheidsgordels en hoe werk ik de achterkant (waar de
raampjes zaten) af? De deurstijlen zijn inmiddels doorgezaagd.
Oplossing: rollbar (veiligheid) en gordels daaraan vast. Ook zijn de stoelen opnieuw
bekleed. wat je op de foto nog niet ziet, is de kap. ook die is inmiddels klaàr: het
buizenframe van de Suzuki Samurai met zwarte bekleding.

Dan, als klap op de vuurpijl, natuurlijk de kentekenregistratie.
In eerste instantie werd er gelachen. Daar heb je er weer een. Ja, daaag, er zijn er al
tientallen geweest. Zo probeerden ze me af te wimpelen.
Maar na wat stevig doorzetten en het tonen van foto's en tekeningen, werd ik uitgenodigd
voor een gesprek en de controle.
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De cabrio werd in óén keer goedgekeurd. Op het kentekenbewijs staat nu bij bijzonder-
heden'OPEN CHASSIS'.

Wanneer ik de trotse eigenaar tot slot waag hoe hij de geboorte van zijn eerste echte
Suzuki GX 100 Cabrio wil omschrijven, zegt hij "Een hoop toestanden en heel veel geld,
maar wel leuk! Ik bouw zo weer een nieuwe."

Dus lieve lezers, àls er onder jullie mensen zijn die een stevig gemest spaarvarken
bezitten en absoluut ZWAAR Cabrio (Coupé kan dus niet meer) gestoord, kan ik jullie
meedelen dat de ontwerper/bouwer/eigenaar dit absoluut unieke exemplaar eventueel
wel wil verkopen, maar:

1. Hij moet naar een absoluut goede eigenaar (dus minimaal Clublid)
2. Er kan begonnen worden met praten over eventuele verkoop bij een bod van

/ 18.000,--
3. Verdere informatie is uitsluitend via Ingrid te verkrijgen

En dit is het geworden!!

ps pugzsk Rede



't Is zo'n goedkoop autootje ....
Door Antonette den Dekker

Ik haalde in juni 1989 m'n rijbewijs en ging er loen pas op leten wat er voor auto's op
de markt waren. Ik zag de suz en dacht: "Dat wordt m'n eerste auto!" Dus ik tegen pà
hartstikke verrukl over deze auto, maar verder nog niet gekeken, want ik had er helemaal
nog geen geld voor.
Maar in november liep ik stage, kreeg een vette stage-vergoeding en ik had m'n studie-
beurs. Belde een vriend van ons Pa op: hij wist een zlvarte Suz te koop, met sportvelgen.
Dus ik dacht meteen "te gek", ik had het geld en ik wilde die auto.
Dat kan nooit zo duur zijn, zo'n kleine auto rijden. Het eerste half jaar, dat hij in mijn
bezit was, had ik er ook weinig kosren aan! Van april t/m juni 1990 ging ik naar her
buitenland. In die tijd zou m'n suz opgeknapr worden: hij zat nogal slccht in de lak. Een
maal terug was ik nog verliefder op m'n Suz dan voorheen, maar toen begon het.
Ik weet niet meer in welke volgorde de reparaties hebben plaatsgevonden, maar het
begon met de drukgroep en de koppelingsplaat. Daarna kregen we nog: spruitstuk,
uitlaat, motor, versnellingsbak, benzinetank (2x), waterpomp. Allemaal moesten ze
vervangen worden.
Naast deze vervangingen zit je ook nog met de remmen, de ban«len en de .... (en ga ztr
maar door): alles wat nodig is voor z'n beurt of om m'n Suz weer eloor de ApK te krijgen"
In Rugzak Rede nummer 1 van de vierde jaargang staat, dat de Suz om de 10.000 km aan
een beurt toe is. Nou, he1 kan aan mij liggen, maar mijn Suz geeft rluidelijk aan, dat hij
na 3.000 km al een beurt wil, 't is geen volhoucler.
ook met het plaatwerk had en heb ik geen geluk. Kom ik net terug van <le garage. Tu,ee
dagen later rij ik een vrachtauto tegemoet. De wind slaat onder <le voorklep en BAM,
klep voor m'n ruit en dus weer toe aan een nieuwe voorklep. En zo kan ik over de
technische mankementen en de an<lere ongelukkige omstandigheden nog wel een boek
opentrekken. Maar als ik alles ga noteren, ga ik er misschien zelÍ nog aan twijflelen. Alle
mensen om me heen verklaren me al bijna vier jaar voor gek, dat ik m'n Suz nog niet
verkocht heb. Maar hij is toch goerlkoop: hij rijdt I op 15, kost maar f 93,-- wegenbelas-
ting in de 3 maanden en de verzekering is ook niet te duur.
Ik zit nu nog steeds op school en 't is maar goed dat Ritzen niet weet dat ik als arme
student tot nu toe gemiddeld zo'n f 1.750,-- per jaar aan reparaties heb uitgegeven.
anders zou hij acuut mijn beurs stopzetten.
't ls moeilijk om als student je autootje te blijven rijden, maar .... 'r is zo'n goedkoop
autootje!

Groetjes van Antonette den Dekker
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Burgerlijke Stand
oftewel:

Hoe noemen we onze Coupé?

't Antwaarps Muizeke
'r Asbakje
't Bossche Bolletje
Aardbei
Babbel
Bacterie op Wielen
Barrellje
Beestje
Bere-ei
Big
Big Foot/BigÍbot
Black Beauty
Black Uird
Black Eaglc
Black PincLr
Blacky
lllue 'I hunder
Blue Zoekle
Bluesuki
tlobbrltjc
Bolhoedjc
llolletje
[]olvormipr aanhangsci
flonkv
Í]{ )tsa Ut()

l}ruli
[]rort
[]rontvlir:8
Iirr ]wn Su[iirr

[]ru r ntlr'
llul'belr'
Ilulrje
llutch
( }ddir
( larldr
('itÍrmero
('habo
(lhrkito
f {)uveus]e
1). I', (Douhlc l'r<'uble)
Í)afS Duck
[)c Reiz,endc Zon
t)e Wieg
t)ink-v'lir1'

Dommel
Doosje
Doppie
Dotje
Draagbare auto
Driflige Llanny
Droopy
Droppie
Drup
Druppel
I)ruppie
DuckierDucky
Bi(rje)
Emmenthaler
Energiepil
F-ló
Irriemeltje
G-baret
Gebakje
Giertje
Gnifti:1
Goggo
Grummelke
(iuguki
Ciuppie
GX Soupé
GX-je
(iympie
[{a nr -hanr

I landlaslc
I-ll) ( Flumpie l)uiriric ;
I ll) II (l Iumpie I)umpie I I i

I lerbre
I let ()nsjc
I lohhel
I Iobhelpaard
I Itstbal
IIoltor
1'lugcr

llummeltje
Humpsy Frumpsv
Huppeltrutje
lron Eagle
Jevreks Uiteudsje

Julia
Kakkerlak
Kanjer
Kareltje
Kermil
Kinderwagen
Kindje
Kippehok
Kir
Kleine Pitbull
Kleine Opdonder
KJeinïje
KI,T
Knabbel
Knoedte
Krurf
Koektrommel
Kogel
Kokindje
Krentehol
Kruimeldief
Kruimel(lje)
Krumnel
Kuikentje
I-a Souris Noir
tad-vbird
l-r'asje
Little Suzy
M'n I')oepic
Mandarijntje
Mier 2

Mijn tlartje
Minri
Mister (lian1

Misrv
Mol
Molshoop
Mon Chcri
Monsl.(]r
Mug
Muis
My Pinh (ladill;rc
Nic§-liry
Niltisk
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Noppes
Ollietje
Opblaasauto
Ork
Padje
Pasuzu
,Pesta Rossa
Pink Suzie
Pin§
Poekie Poeh
Poepie
Poing
Potige Smurf
Pukkeltje
Pukkie
Racekuiken
Racemonstertje
Rakker
Red Bullit
Red Devil Driver
Rijdend Narcosekapje
Road Runner
Roempoempertje
Roestbak
Roma
Roodrunner
Rooie Sien
Rotsblokje
Rugie
Rugzakfie,-kie)
Sardientje
Schatje
Scheurijzer
Schniiggerli
Schoen

Schuifmuis
Scrappy
Sjuttel
Skelter
Sleutelhanger
Smurfmobiel
Snabbeltje
Snoe§
Snoepie
Snoepje van de week
Snoetje
Snoopy
Snuifdoos
Soekie
Soes(e)
Speedy Gonzales
Speldeknop
Spliteffit
Sportschoentje
Spruitje
Stoffeltje
Stuiterballetje
Sue
Sufzufki
Suki / Suki Suki
Sumozuki
Susie
Suus(e)
Suuz
Suzak
Suzi(e)
Su4r
Taartschep
Teun
The Pocket Rocket

Tijger
Toetertje
Tooke
Toto(o)tje
Troddel
Tsjoekie Tsjoekie
Tuffie
Turbobeer
Turbomug
(Little) Tweetie
Twyty
Uch I
Uch II
Uckupuck
Uitgebouwde Muis
Ukkepuk
Ukkie
Vlieg
Vlooitje
Weg-flow
Wegluis
Wegwerpauto
Witje
lilratje
Zakje Blauw
Zaklantaarn
Zandkorrel
Zeepkist
zipw
Zoeftuki
Zoekzoeki
Zonnetje
Zuipschuitje
Zwartkapje
Zwelgtre
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Suzoekers
Codcnummcr: bel Ingrid voor nsdere informatic. Code W: bel direct met de uanbieder!

Te koop van leden

Roodbruine Coupé van 08.1980, 30.000 km.(l), ÀpKtot 2Í.lggs. crootsei" goed; taxotie
Í 8.000,--, vraapijs f 7.000,--. Maikel van wjngaarden, Hellevoetsluis. Tet. 0lgg3-246g6
code 487

zwarte coupé van 02.1983, 78.500 knt., APK tot 0s.1995. carrosserie §oea op wat pteqes
na. f 3.000,--. Albert Don, 's Tel 070-3807290 (code 485
Blauwe Coupé van 01.1981, 81.000 km., APKverloper. S 1aa, g@
komt op de bekende plaatsen terug f 750,--. lac" Beelonan, 's Hertogenbosch. Tel. 073-
213038 XXX
zilvergrijze coupé van 08.1980 met diveïse onderderen, zrKvertapen; staat:tit
Annette Knooh Eindhoven. Tel. 040-420942 (code 479).
Knalrose Coupé van 05.1980, 70.000 km-, ApK afgekeurd, roestig Manoi
Moordrecht. Priis nader overeen te komen. Tel. 01827-4171 (code 4g0).
Ferrarirode, zilvergrijze en oranje Coupé lx van 10.1980 en h van Ol.lgSi, geenePl<, roesÍ
op de bekende plaatsen; opknappers. Liefst aile die tegelijk prijs n.ol.k Toon veens,
Herveld. Tel. 08880-52840 (code 475).

Te van niet-leden:
Blauwe coupé van 1982, 45.000 km gelopen (origineer), ApKaii a\everingJn onginele W
binnenslaper. Vraagpiis f 8.000,-- kode 453).

llitte Coupé van 1980, 43.000 knt gelopen, APK tot Lr-rggs. van urtte eig"roar,
lichtmeíalen velgen. Vrqagpiis f 6.750,-- (code 469).
Witte Coupé van 1983, 84.0A0 km S"t"
f 5.000,-- (code 482).

zwartecoupévan 1980,44.000 kmgelopen,APKtot06.l994. Eerste etgiictar,binnenskp%
alle bonnen heschikhanr. Vrnnpnriit t 4 ífiO -- trn,-tp l7t t

witte coupé van 1982, 82.000 km gelopen, ApK tot 0l.lggs. ,ltt4a pefect onaerhouaen

W4i4' o9!,:- ( code 4+o ).
Donlrerblauwe (n.o.) Coupévan 1982, 145.000 knt gelopen,APK0l.lr94. Ceieviseera. tttet
sportvelgen, dubbele uitlaat en zonnedak Taxatierappon f 9.s00,--. vraapijs Í 3.gs0,--
(code 433).

zwarte (n.o.) coupé van 1980, 120.000 km gelopen, ApK il.199+. Canosseru goed
3.250,-- (code 477).

lline coupé van 1982, 122.000 l*n gelopen, ApK tot 10.1994. canossà* reaettlt goed

ten Hoeve,

-- (code 437
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Zilvergrijze Coupé van 1982, 88.000 lon gelopen, APK tot 03"1995. Carrosseie goed.
Vraagpijs f 2.600,- (code 473).
Rode (n.o.) Coupévan 1981,100.000|crn gelopen, APKtot 08.1994. Mooi autootjes meÍ een
gesloopte Coupé in onderdelen en extra motorblok erbii. Vraagpiis .f 2.500,-- (code 432).

Zwarte Coupé van 1983, 77.000 krn gelopen, APK bij allevering. Carrosseie ntoet aan
gewerla worden, dragend gedeebe pima. .f 2.000,-- (code 449).

Blauwe Coupé van 1981, 67.000 km gelopen, APK 07.1994. Ziet er goed uit. f 2.000,-- (code
372).

Zwarte Coupé van 1981, 70.000 kru gelopen, APKtot 06.1994" Wnyl dak en nieuwe uitlaat.
VTaagpiis .f 1.750,-- (code 4ó7).
Zwarte Coupé van 1980, 120.000 km gelopen, APK tot 05.1995. Canosserie redelijk.
Vraogprijs .f 1.500,-- (code 483).

Zibergrijze Coupé von 1982, APK verlopen. Roest op de bekende pktatsen. Vraagprijs .f
1.500,-- (code 348).

Zilvergrijze Coupé wn 1981, 90.000 knt gelopen, APK rot 04.1994" Carrosserie redelijk.
Vraagpriis f 1.000,-- (code 459).

Lichirose (n.o.) Coupé van 1982, 100.000 knt gelopen, afrekeurd op gaten in kokerballg
lekke koppakking. Vraagpi.is .f 1.000,-- (code 15I ).
ll'itte Coupé van 1981, ó1.000 km ge lopen, APK verlopen. Con'osserie redelijk^ l,'raagprijs

.f 1.000,-- (code 478).
Tw'ee zwarte Cottpé's t,an 1982 en 198-1, APK verlopcn. Oru von 2 er I te ntaken. l/raagprijs

.f 1.000,-- rotnnl (cod" 4ó8)
Zwarte Coupé van 1982, 120.000 km gelopen, APKverlopen. Cturosserie rede lijk; rentklauv,
vastgeslagen. Vraogpriis f 750,-- (code 439).

Rode Cottpévan 1981,80.000 km gelopen, geenAPK. Carrosserie slecht. Vraagtrijs f 750, -

(code 474).

Zwarte Coupé van 1979 (eerste rype), APK verlopen. híoet volledig gerestoureerd w,orden.

Tank lek en voorschermen slecht. VrooKpiis f 750,-- o_f elk aennenrcli.ik bod (code 461 ).
Blauwe Coupé van 1980, geen APK fuIoet gerestaureerd w'orden. Motor ligt entit. V\aagprijs

.l- 750.-- o.f elk aannemelijk bod (code 48ó).

Gelc Coupé van 1980, 110.000 km gelopen, staat ) jaar stil. Wacht op resauratie en moet
beslist naar goed eig,enaor, daaront nu voor .[ 150,-- te koop (code 4ó0).

Witte Coupé tan 1981, ó0.000 km gelopen, ofgekeurd. Roest op bekende plaatsen. Vraagtrijs

f 400,-- (code 470).

Zwqrte (n.o., was blauw) Coupé, 81.000 lcrn gelopen. Voor- en zijschade. Te koop voor "een

poar honderd' gulden (code 462).

Zwarte Coupé van 1982, APK tot 03.1994. Roest op de bekende plaatsen. Tegen elk
aannenteli.ik bod (code 446).
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VOOR
JAI'ANTSE, EN
FRANSE
AUTO.
ONDERDELEN,

DUSOOKVOOR
(BTJNA)
ALLECOUPE.
ONDERDELEN
(metkorting!!)

Biltstra at22
357288 Utrecht
Telefoon: 030-710466
Telefax: 030-733024
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