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Colofon
Statutair adres:

Suzuki Coupé GX Fanclub
Lijsterbesoord 31 , 1112 EG DIEMEN
Antwoordapparaall Fax: 020-698 18 88 (24 uur per dag)
Girorekening 75.700 (t.n.v. Suzuki Coupé GX Fanclub)

Post adres:
Suzuki Coupé GX Fanclub
p/a Kloosstraat 41,
7OO2 BP DOETINCHEM

Het Bestuur:
Voorzitter:

Stephan Kovacsek. Hoekenkamp 9, 3951 BN MAARN
Tel.: 0343-443 '1 96 (ma en di. van '1 9.00 tot 21 .00 uur)

Secretaris:
Janny Coens, Mercurius 14, 1115 VL DUIVENDRECHï
Tel /fax . 020-699 29 05 (telefoon op werkdagen, van 17.30 tot 20.00 uur)

Penningmeester:
Peter Dijkstra, Celsiusstraat 32, 5223 CB 'S-HERTOGENBOSCH

Ledenadministratie & 2e secretaris:
Beatrix Schoon, Kloosstraat 41 ,7002 BP DOETINCHEM
Tel.: 0314 - 325 634 (op werkdagen, van 19.00 tot 21.00 uur)

Ondersteunende taken:
Onderdelen-infolijn:

nieuw: Relnler Feith,Tel.:055-542 26 09 (dagelijks, van 18.00 tot 22.00 uur)
gebruikt: Joop Guezen, Tel.: 020-690 14 92 (werkdagen,van 18.00 tot 21.00 uur)

lnfo kentekenhistorie:
lngrid Stroosnijde4 Lijsterbesoord 3l, 1112 EG DIEMEN
Antwoordapparaal I Fax: 020 - 698 18 88 (24 uur per dag)
(aanvragen alleen schriftelijk of via antwoordapparaal I iax.)

Clubwinkel (postorderservice):
Mies Pruijs, Tongelaer 20 ll, 1083 BV AMSïERDAM

Reisbureau en Agenda:
Patick Lipplaa, Bisschop Koenraadstraat 5, 1433 HR KUDELSTAART
Tel./fax : 0297 - 323 845 (op werkdagen, van 1 1 .00 tot 16.00 uur)

Redactie Rugzak Rede:
Edwin de Koning, Griend 64, 1112LE DIEMEN
Tel:020-699 93 93 (werkdagen, van'18.00 tot 19.00 uur; Faxen mogelijk na telefonisch contact)

Advertentietarieven:
Gebaseerd op zwart-wit advertenties en publicatie in vier opeenvolgende nummers van het clubblad.
lzpagina:...................... ...... Í 200,-
1 pagina:...................... ....... Í 250,-
kaft (ter grootte van 1 pagina) :................... / 300,-
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Technische ondersteuning
Bij technische problemen kun je contact opnemen met de Regionale Technische
Steunpunten. Sommigen geven je in principe alleen advies, anderen zijn bereid te
helpen met sleutelen (tegen een schappelijke vergoeding). Deze steunpunten zijn:

TECHNISCH HOOFDSTEUNPUNT:
Joop Guezen in Diemen .........020-6901492
Beltijd: werkdagen 1 8.00-21.00 uur

VOOR GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTHE EN OVERIJSSEL:
Rick STberdsma in De Knipe.......... 0513-689019
Beltijd: werkdagen 19.00-21.00 uur

VOOR GELDERLAND, OOST-BRABANT EN LIMBURG:
Twan van der Pasch in Rosmalen 073-5221182
Beltijd. werkdagen 1 8.00-1 9.30 uur; bij afwezigheid antwoordapparaat
Peter Hustermann in Doetinchem ............... 03í4-323089
Beltijd. werkdagen 18.00-20.00 uur; bij afwezigheid antwoordapparaat
Rim Hamers in Hoensbroek .............. .......045-5222594
Beltijd: werkdagen 1 9.00-21.00 uur
Richard van Cleef in Grave .... 0486-473080
Beltijd: werkdagen 18.00-24.00 uur; b.g.g.: 06-53354056

VOOR GELDERLAND, UTRECHT EN DE IJSSELMEERPOLDERS:
Stephan Kovacsek in Maarn ...0343-443196
Beltijd: werkdagen 19.00-21.00 uur

VOOR WEST-BRABANT EN ZEELAND:
Richard de Molin 's-Gravenpolder 0113-312643
Beltijd: werkdagen 1 8.00-22.00 uur

VOOR NOORD- EN ZUID HOLLAND EN DE RANDSTAD:
Max van der Helm in Leiden ...071-5149341
Beltijd: werkdagen 18.00-22.30 uur; weekends 11.00-17.00 uur
Norman Conquet in Waddinxveen............. 0182-617612
Beltijd: ma. Um 2a.,18.00-22.00 uur; bij afwezigheid antwoordapparaat
Rick Reparon in Purmerend .............. ........0299433307
Beltijd: dagelijks 18.00-20.00 uur; wisseldiensten
Peter Aaij in Ursem.... 072-5022203
Beltijd: werkdagen 18.00-22.00 uur, zaterdag vanaf 12.00 uur
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Je lidmaatschapskaart is heel wat waard!

Volgens onze gegevens kun je momenteel bij de hieronder vermelde bedrijven
terecht om, op vertoon van je lidmaatschapskaart, korting krijgen op los te leveren
onderdelen (voor doe-het-zelf-werk). Mocht je wijzigingen en/of aanvullingen op
deze lijst hebben, laat het ons dan even weten! Staat de dealer bij jou in de buurt
nog niet op de lijst, informeer dan of hij aan ons kortings-systeem wil meewerkenl

Almere-stad: Otodoorn 8.V., Markerkant '10-14, tel. 036-5333335
Alphen a/d rijn: Auto De Hoorn, Hoorn 65, tel. 0172-431063
Amsterdam: Auto Amstelstad Kuiperbergweg 31, tel. 020-6969600

Apeldoorn: Pijnappel Automobielen, Kanaal Noord 200, tel. 055-3664400
Arnhem: Citam Arnhem 8.V., Verlperbuitensingel 15, tel. 026-4435936
Assen: Autobedrijf H. Tappel, Dr. A.F. Philipsweg 6, tel. 0592-31318'1

Bant: Autobedrijf Han Schilder 8.V,, Banterkade 1 , tel. 0527-261552
Barneveld: Pijnappel Automobielen, V. Zuylen v. Nieveltlaan 77, tel. 0342-491091
Bergen op Zoom: Autobedrijf Centrum, de Heelulaan 81, tel. 0164-257057

Bloemendaal: Automobielbedrijf Kunst, Kleverlaan 1 1 -13, tel. 023-5264165
Boxmeer: Otoskoop 8.V., Beugenseweg 53A, tel. 0485-571244
Bussum: Autoplan B.V., Huizerweg 14, tel. 035-6917957

Breda: Autobedrijf Spinveld B.V., Spinveld 74, tel. 076-5225705
Bruchterveld: Garage Spibo, Broekdijk 63-65, tel. 0523-231513
Den Bosch: Nieuwkoop Autos 8.V., Hervensebaan 13, tel. 073-6413897

Den Haag: NIMAG Den Haag, Junostraat 16, tel. 070-3491871
Doetinchem: Oto Hendriks BV, Ampèrestraat 11, tel. 0314-323841
Drachten: Autobedrijf Wouda, Noordkade 105, tel. 0512-5í0594

Eibergen: lliohan B.V., J.W. Hagemanstraal2l, tel. 0545473111
Eindhoven: Lanoto B.V., Pietersbergweg 31, tel. 040-2413595
Emmen: Van Boven B.V., Phileas Foggstraat 10, tel. 0591€18128

Ermelo: Autobedrijf Versteeg, Veldzichtweg 13, tel. 0341-561000
Geldrop: Garage Joop van Wijnen 8.V., Bogardeind 138, lel.040-2854242
Groningen: Automobielbedrijf Flemming 8.V., Osloweg 141, tel. 050-5426200
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Harlingen: Dijkstra Autos B V., Grensweg 2,1e1.0517-414069
Heerhugowaard: Autobedrijf Jonker 8.V., Nijverheidsstraat 4, tel.072-5743785
Hengelo (Ov): Autobedrijf Gebr Lenderink BV, Diamantstraat 38, tel 074-2431135

Hilversum: Autoplan 8.V., Melkpad 2C, tel. 035-6242765
Hoogeveen: Autobedrijf Harry Hindriks, Dr. A. Philipsstraat 19, tel. 0528-271958
Kapelle: Garage Sjaak Sonke, Biezelingsestraat 50, tel.0113-343631

Leeuwarden: Auto Cammingha, Plutoweg 5, tel. 058-2880419
Leiden: MultiAuto B V, Hoge Rijndijk 4,1e..071-5125259
Ommen: Garage Schuurhuis, Bouwmeesterstraat 1 5-17, tel. 0529-454600

Purmerend: Autobedrijf Sandow 8.V., Wagenweg 10D, te|.0299-428879
Ridderkerk: Vari Ridderkerk, Noordenweg 77, lel. 0180-430368
Roosendaal: F. Koens, de Meeten 20A, Tel. 0165-537687 I 538131

Sch iedam : Va ri Sch iedam, de N ijverheidst raal 1 4, tel. 0 I 0-4624922
Sittard: H.L.M. Sittard 8.V., Rijksweg Zuid 212A,te|.046-4521215
Sluiskil: Automobielbedrijf Moret B V., Pierssenpolderstraat 25, tel. 0115-472710

Spijkenisse: Auto Dekker 8.V., Theemsweg 1, tel. 0181-616377 / 616946
St.Joost: Autobedrijf Vossebeld, Hingenderstraat28,lel.0475-481917 I 482754
Tiel: Autobedrijf Ajo, Lutterveldweg 2, tel. 0344-619í53

Tilburg: Automobielbedrijf Gijsbers Tilburg BV, Bosscheweg 296, tel.013-5355655
Twello: Autoservice Marsman, Duistervoordseweg 9, tel. 0571-271413
Uden: Autobedrijf Ad Verstegen, Loopkantstraat í2, 1e1.0413-250444

Uithoorn: Autobedrijf Amstelstein, Wiegerbruinlaan 73, tel. 0297-562055
Utrecht: Autobedrijf Zato, Jutfaseweg 178, tel. 030-2881011
Utrecht: Auto Parts Utrecht, Biltstraat 22, tel. 030-2710466

Veenendaal: Autobedrijf H. Kroon, Wageningselaan 34, tel. 0318-528178
Vlaardingen: Vari Vlaardingen, Taanderijstraat 5, tel. 0í0-4356639
Woerden: E.G.A.M. B.V., Rietdekkersweg 2, tel. 0348-414216

Zwolle: Autoservice Van Bruchem B.V., Curieweg 2, tel. 038-4655233
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Van de voorzitter

Hallo coupé-ers en aanverwante lie-
den,

De zomer is weer bijna achter de rug
en er is weer van alles gebeurd.

Zoals beloofd bij de algemene ledenvergadering zljn er dan eindelijk twee
nieuwe péécéé's aangeschaft geworden voor de ledenadministratie en de
afdeling financiën, daar deze zeer belangrijke schakels in onze club nog
steeds werkten met een soort electronische kleitabletten. Dit had nog heel
wat voeten in de aarde daar de eerste computerboer (die ook de matig
werkende pc van Patrick heeft geleverd ) de eenvoudige afspraak " u een
zak met geld en wij twee werkende PC's" niet helemaal begrepen had. De
goede man accepteerde wel de zak met geld maar leverde vervolgens
niet werkende spullen. Nadat ik hem daarover heb gebeld, en helaas toch
even mijn grotemensenstem heb moeten opzetten, was hij ineens maar al
te bereid om de overeenkomst te beëindigen en heeft de zak met geld
keurig teruggestort op de grote hoop. lk heb wel eerst even z'n compujunk
teruggestuurd.
Na deze misser hebben wij op advies van Hans en Janny de
noodzakelijke spulletjes bij een hunner relaties besteld en jawel, HET
WERKT!!!! Ook hebben wij nu alle compu's voorzien van een dalalfax
modem zodat oeverloos heen en weer gebel niet meer nodig is.
Bijkomend voordeel; ook jullie kunnen ons allemaal nu per fax bereiken.
Het budget voor automatisering is nu dan ook helemaal op, maar we
kunnen weer een aantaljaren vooruit.
Zoals beloofd op de A.L.V. zijn alle clubdingsigheidjes voozien van een
registratieformu en kunnen dus niet "kwijt" raken.

De technische ondersteuning wordt nu eindelijk dan handjes en voetjes
gegeven. Dit najaar wordt een bijeenkomst gepland om een aantal zaken
op een rij te zetten en daar waar nodig de kennis beter te verdelen.

ruYe;
-.ts-
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Komend voorjaar gaan wij een begin maken met "technische dagen" voor
jullie. Deze dagen willen wij gaan gebruiken om de belangrijkste aspecten
van het coupé-onderhoud en restauratie, aan iedereen die daar belang in

stelt, uit de doeken te doen. Waar en Wanneer en Waarover Volgt in het
Kerstnummer.

Over het organiseren van clubaktiviteiten wil ik toch nog wat kwijt: Het
jaarlijkse clubweekend leverde NEGEN hele inschrijvingen op en moest
daarom helaas worden geannuleerd.
De uitnodiging van dhr. De Hoyer voor een informatieve avond over
banden is massaal genegeerd. Het weekendje Ardennen is bezocht door
twee bestuursleden, één clubleden, één technische ondersteuning en het
reisbureau, dit met of zonder partner.
Kortom, WAT WILLEN JULLIE NU EIGENLIJK? Met enige regelmaat
worden wij als bestuur er op aangesproken dat de leden "meer"
venruachten van hun club c.q. het zittende bestuur. Het is echter niet
realistisch om te veronderstellen dat wij aan de gang blijven met het
organiseren van allerlei zaken als daar vervolgens geen hond op af komt.

Er zijn naar mijn mening twee mogelijkheden;
1. Wij blijven van alles organiseren en daar komt ook respons op;

2. Er wordt alleen nog vier keer per jaar een clubblad verspreid en
verder zoekt iedereen het maar uit.

Graag zie ik de reaktie van eenieder hierover tegemoet, bij voorkeur als
kopij in RZR.4-96 want het is ook elke keer weer een strooptocht om een
RZR vol te krijgen met iets anders dan bestuursmededelingen.

De ledenadministratie zal vanaf heden exclusief voor jullie verzorgd
worden door Beatrix Schoon, Peter Husterman blijft uiteraard beschikbaar
als technisch steunpunt, maar het administreren van leden laat hij verder
voor wat het is.

De Rugzak Rede



Oh ja, Erna en ik zijn een soort van asielzoekerscentrumpje begonnen.
Dat zit zo: eind juli werd ik gebeld door een vader die een onvezekerde
en onge-apk-de coupé had gearresteerd van zijn ongerijbewijsde zoon.
Deze brave huisvader wilde van voornoemd barrel af en omdat wij bang
waren dat ie anders op de sloop zou belanden heb ik hem maar gekocht;
voor weinig uiteraard.
Nu zit ik alleen wel opgescheept met twee coupé-ën en een ouwe Citroen
zodat we eigenlijk op zoek zrln naar een goed tehuis waar GK-98-JN,
bijgenaamd "Gekke Jan" liefdevol verzorgd en verherverrestaureerd kan
worden. Onze Jan is verschoten róod, heeft enige extra ventilatie-
openingen; vooral de daklijstventilatie is een spektaculaire vinding. Het
aantal "aardbeien" doet eerder denken aan een groente- en fruitstalletje,
een goed onderstel en motor en niet werkende dus ook niet slijtende
remmen, met andere woorden EEN PL??TJE!l! ?
Oók heeft Jan een paar extra lampjes op z'n neus zodat ie heel wat licht
in de duisternis des levens brengt: het lijkt wel een kerstboom! Potentiële
adoptie-ouders kunnen mij bellen op de afgesproken tijden; wij worden het
wel eens.

Op 13 augustus zijn Patrick en ik naar de feestelijke opening van de
nieuwe magazijnen van Nimag geweest, zoals jullie weten hebben ze daar
een beetje brand gehad en moest er iets nieuws komen. Het is een geinig
optrekje geworden en wij wensen alle Nimagmannen en -vrouwen een
succesvolle en vooral brandvrije toekomst.

De grote jaarlijkse autoboulevard te Apeldoorn wordt niet gehouden op
zondag 7 oktober want dat valt op een maandag. De juiste datum is
zondag 6 oktober. Kom nu allemaal gezellig naar Apeldorp want we
krijgen natuurlijk niet elke dag de gelegenheid om de firma Pijnappel op
kosten te jagen en d'r is gewoon veel te zien en gezien te worden . KUkt
voor exakte informatie over hoe, wat, waar en wanneer in onze Agenda.
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Qua onderdelen hebben wij voor jullie een lijst samengesteld met een
aantal veel voorkomende de tweedehands onderdelen en de daarvoor
geldende richtprijzen, wellicht kunnen wij hiermee een eind maken aan de
eindeloze discussie van "hij is te duur en hij is te goedkoop". Als je
onderdelen voor een lagere prijs kunt krijgen dan op deze lijst staat
aangegeven dan heb je gewoon mazzel.

ln verzekerland loopt op dit moment alles op rolletjes, wees voorzichtig
met jezelf en je rugzak want we hebben er niets aan als we er over een
jaar weer uitgeflikkerd worden wegens een te hoog schadeverloop.

Onthoud allemaal: Life is a spelletje

groetjes,

Stephan.

Phileas Foggstraat í0
tel. 0591 - 618128
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Van het secretariaat

Lieve leden,

lnmiddels hebben jullie via De Jong
Assurantiën te Den Helder een brief

(met bijlagen) ontvangen. ln die gezamenlijk door de Suzuki Coupe GX
Fanclub en De Jong Assurantiën geschreven brieÍ wordt alles uiteengezet
omtrent de nieuwe verzekering voor onze kleine Rugzakken. Zoals jullie
hebben kunnen lezen, zijn de uitgebreide verzekeringsmogelijkheden zeer
vriendelijk geprijsd en zijn de voorwaarden meer dan uitstekend.
Zoals ook in die brief gesteld: De Suzuki Coupé GX Fanclub raadt haar
leden aan om zo snel mogelijk naar deze nieuwe verzekering over te
stappen!
Hierbij nog even in het kort de belangrijkste dingen op een rijtje:
* Ben je nu via de Fanclub bij Delta Lloyd verzekerd en wilje vanaf 1

januari 1997 je Coupé via De Jong Assurantiën verzekeren, dan moet je
ruim voor 30 september 1996 de papieren inzenden, zodat je huidige
verzekering tijdig kan worden opgezegd.

" De vervaldatum wordt gesteld op 1 januari van ieder jaar.

* Maximaal 12.000 km per jaar.

* Geen bonus/malus regeling ("no claim" korting), dus vaste premies.
* Een korting van f 50,-- per jaar voor leden van 24 jaar en ouder.

WA Europa llm23 jaar. Í 300,-- per jaar
vanaf 24 jaar. Í 250,-- per jaar

lnzittenden: f 28,-- per jaar

Rechtsbijstand: Í 85,- per jaar

Casco: 3% x taxatiewaarde*
(minimum premie.f 90,- per jaar)

*

*

*

* Taxatiekosten: Í 190,-- **

Í 150,-- "*
(eerste keer)
(volgende taxatie binnen 3 jaar)
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* Taxatiewaarde uitgangspunt voor de waarde van de auto op het
moment van schade: dan om het jaar nieuw
taxatierapport.

* Taxatiewaarde = vaste verzekerde waarde van de auto
moment van schade: dan elk jaar nieuw
rapport.

* * Deze prijzen worden gehanteerd door Expertiseburo Extenso
(de heer Van Wijngaarden) te Heerhugowaard (tel. 072 - 575 7811).

Natuurlijk wordt een taxatierapport van een andere beëdigd taxateur (dus
niet van een garage of iets dergelijks) ook geaccepteerd.

Alle premies zijn inclusief groene kaaÉ, exclusief 7% assurantiebe-
lasting, , 18,50 poliskosten en (eventuele) taxatiekosten.

De Fanclub heeft het hele verzekering-gebeuren gelukkig kunnen
overdragen aan De Jong Assurantiën, zodat Ingrid haar tijd weer volledig
kan wijden aan haar archiefwerkzaamheden voor de Fanclub.

Mochten er dus vragen zijn, neem dan schriftelijk, telefonisch of per fax
contact op met De Jong Assurantiën op het in hoofde gemeld adres,
telefoon- of faxnummer cf (buiten kantoortijd) met de heer Frits van Wijk,
buitendienstmedewerker van De Jong Assurantiën, tel. 0223 - 610 051
(eventueel inspreken op antwoordapparaat).

Dus: doen hoor, die nieuwe verzekering(en)!

Groetjes van Janny

op het
taxatie
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Op de Penning

Hallo GX-eigenaartjes,

Hier weer een berichtje van jullie pen-

ningmeester. Uiteraard wil ik jullie vra-
gen om jullie contributie (toch blijft het een vies woord) of , zo u wilt, de
verplicht vrijwillige bijdrage (klinkt al beter!) zo snel mogelijk te voldoen
middels de acceptgiro. Graag zouden Charlotte en ik, zei de gek, dit voor
1 december í996 binnen hebben, om voor het volgend jaar een zo
nauwkeurig mogelijk jaarverslag te kunnen uitbrengen. Alvast bedankt
voor jullie medewerking.

Achter de tekstverwerker zit een zielige Peter Penning. Mijn verstandskie-
zen ziln net getrokken en ik moet zeggen dat het toch een beetje

tegenvalt. Ze zeggen wel dat het met 3 dagen over is, maar een dikke

week begint er meer op te lijkenl We nemen nog een pilletje en een
poedertje en tikken weer vrolijk verder. Mijn inmiddels bekend geworden
vervolgverhaal over "het wel en wee van de ANWB" (nog even en het is

alweer December, vandaar de rijm) wordt niet meer vervolgd. Althans
voorlopig Uiteraard zijn we nog steeds lid, maar een beroep hebben we
nog niet op ze hoeven doen met de Fiat Pipo.

Als het allemaal goed is, staat er verderop in dit blad nog een
georganiseerde tourrit vermeld, welke zeker de moeite waard is. De

natuur in dit deel van het land is schitterend en het zal een verademing

zijn om met onze puffende en steunende autootje dit natuurschoon te

mogen aanschouwen.

Verder heb ik vrij weinig meer te vertellen, de Tour is gelukkig allang
voorbij en zo ook mijn verhaal. lk pak nog een pilletje en ga lekker naar
bed.

Groetjes en puf voorzichtig,

Peter en Charlotte.
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Van het Reisbureau

Geachte Koepé Fens,

Eerst even een foutje rechtzetten: ln
RZR nummer 2 1996 staat, dat er op

autobourevard wordt georsanise",.Í"J,9i1,J,,,,,,,,,,,,,,,r":ljiiïil?:"i ,iïJ:fiï'I:"
Dit moet natuurlijk zijn: ZONDAG 6 OKTOBER 1996!

Beste mensen, Iaat ons nou weten dat je komt, want we kunnen een van
onze sponsors van het eerste Lustrum toch niet in de kou laten staan
(Suzuki-dealer Pijnappel schonk ons toevallig wel effe een ballonvaart
voor de winnaar van de prijsvraag; zie de foto's in het hart van RZR 4 van
dit jaar.

Verder is er op dit moment (behalve de "agenda") eigenlijk niets te
melden, want ik ga hier natuurlijk niet lopen verkondigen dat we door de
overweldigende belangstelling (behalve het bestuur wel één hele belang-
stellende voor ons weekend naar de Ardennen) een beetje moe worden
van het organiseren van evenementen.

We hebben dit jaar (met name voor wat betreft de evenementen)
uitdrukkelijk de tijdens de laatste ledenvergadering naar voren gekomen
wensen uitgevoerd. lk veruuíjs jullie dan ook graag naar het stukje van
onze voorzitter.

Maar, hoe dan ook, met vriendelíjke groetjes uit Kudelstoart,

Patrick

De Rugzak Rede



Agenda

28 en 29 september:
Nederlands Oldtimer en Exclusieve Autofestival,

Malieveld, Den Haag (tel. 010-4191048, fax 010-4199237).
Oldtimershow,

lJsselhallen, Zwolle (tel. 0591 -641028, fax 0591 -644916).

19 en 20 oktober:
Super Oldtimer Festival, Groenoordhallen,

Leiden (tel 0252-6 87 466, fax 0252-689809).

20 oktober:
Classic Club Races op circuit Zolder, België (tel.00-32 15-556767)

24llm 27 oktober:
Moezel Toerrally & Ardennen Classic (NRS, tel. 0172-422310).

2 en 3 november:
Custom Car & Bike Show, Autotron, Rosmalen (tel. 073-5219050).

16 en 17 november:
lnternationale Oldtimerbeurs, Rosmalen (tel. 073-521 9050).
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21 november:

"Rondje om de afgrond", Toerrit Suzuki Coupé GX Fanclub in de
omgeving van Doetinchem (paspoort meenemen: rit loopt deels
door Duitsland!).

Verzamelen (met koffie en krentenwegge) vanaf 10.00 uur bij het
Rode Kruis gebouw aan de Bachlaan 7 te Doetinchem. De start is

worden de deelnenters in het Rode Kruis gebouw onthaald op
broodjes en koffie. Aanmelding en nadere informatie bij peter r
Hustermann (zie voor telefoonnummer en bettijden RZR,
tech n i sch e on d e rste u n i n g).

29 november ím 8 december:
Essen Motor Show, Essen,

Duitsland (tel. 045-5462066, tax 045-5451614)

20 Um 22 december:
Auto & Motor Salon, Ahoy,

Rotterdam (tel. 01 0-4 1 I 1 048, fax 010-4199237)

6Gffi\
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Van de Redactie

Beste fans, zoals jullie merken is

opzet van deze Rugzak Rede aan
ruime kant.

Maar ja, wat moet je anders als je
twee echte artikelen die tezamen net geen vier pagina's beslaan
tienvoudige moet vullen.

Dus bij deze weer een oproep voor leuke artikelen die niet altijd over de
coupé hoeven te gaan (zie b.v. het stukje over rijbewijzen verderop in dit
blad).

Verder is de voorraad foto's die kwalitatief goed genoeg zijn om in de
kleurenbijlage te komen net genoeg om dit jaar uit te zitten. Zend daarom
foto's toe en red de kleurenbijlage van de ondergang.

Verder kan ik melden dat de Burgerlijke Stand weer uitgebreid is met zes
namen. Hierdoor is de lettergrootte van 8 naar 7 punts toe gegaan. (dat is
2,47 mm van bovenkant hoofdletter tot onderkant van bijvoorbeeld een g.).
Zoek daarom de vergrootglazen maar alvast op.

De foto's
foto 1: Onze Penningmeester Peter Dijkstra.
foto 2: De Coupé van Ada Vos.
foto 3: Ze blijft facineren; de "ex" van Erwin de Jager.
foto 4: Verzameling t.b.v. de bruiloft van Rick & Tjallien Sjoerdsma.

tk vraag jultie om kopij in te sturen voor het votgende nummer.
Slotdatum: RzR 4: I dec'96

de
de

met
het

Edwin.

De Rugzak Rede



tffi

ffi

Je hebt von die §pes die nooit wot monkeren. Die

zonder problemen oud worden.
De Suzuki Swift is door een prochtig voorbeeld von.

Om te beginnen zit'm dot in z'n ijzersterke gestel.

Bovendien is de motor een bron von zuinigheid,.

krocht en souplesse. U moet don ook niet vreemd

opkijken ols het klokje von uw Swift voor de tweede
keer rond goot. En ols ook de leeftijdsgrens von

10 joor wordt overschreden. Terwijl hij vrijwel nooit

in de goroge stoot. Of het moet die von uzelf ztjn.

-Juist omdot de Swift nouwelijls lost von ouder-

domsverschijnselen heeft, blijven de kosten per kilo-

meter ook op hoge leeftijd loogl En komt hU ook joor

in joor uit moeiteloos door de verplichte keuring.

Dus mocht u op een goede dog besluiten om

uw oude Swift te vervongen door een nieuwe, don

weet u één ding obsoluut zeker: u kunt hem met een

gerust hort oon uw dochter geven.

FEELFREE,FEEL§ sUzuxl
*Bron Consumentengids okober 1995. Er is ol een Swift vonof f 18.995,-- Prijs incl- BTW, excl. oflèveringskosten. De nieuwe Swift í§ stondoord uitgerust

met oirbog lvonof L0 GLS). Vroog noor de gunstige leosè-, finoncierings- èn verzekeringsvoorwoorden von Suzuki Finonciol Services.



KNALLENDE KURKEN

Op vrijdag 26 juli 1996 hebben Corina Alders & Danny Cornelissen
elkaar het "ja" woord gegeven.

Richard van Veen en Nancy Lans hebben op vrijdag 13 september
1996 in Leidschendam voor elkaar getekend.

Namens de Suzuki Coupé GX Fanclub: Heel veel geluk gewenst!
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Rijbewijs nieuwe stijl

Door: lngrid Stroosnijder
met dank aan "De Uitlaat" van het weekblad "Autoweek".

Bijna al onze lezers zullen in het bezit zijn van het felbegeerd e rcze
formuliertje. Dat er veel veranderd is sinds wij geslaagd zijn, kun je hier
onder lezen.

Alles wordt tegenwoordig gemoderniseerd, dus ook het fletse roze
papiertje heeft een frisser uiterlijk gekregen.
Ook staan er, in het kader van de nieuwe Europese regelgeving,
pictogrammen op die ook in andere Europese landen herkenbaar zijn.
Bovendien staat het sociaal-fiscaal nummer van de houder vermeld,
waardoor het rijbewijs tevens als identiteitsbewijs kan dienen. Daarnaast is
er een nieuw watermerk aangebracht, zodat fraudeurs meer werk hebben
dan vroeger.

Ook'onderhuids'is er veel veranderd. Sinds l juni 1996 gelden veel
nieuwe regels voor zowel theorie- als praktijkexamen.
Voor alle voertuigcategorieën- A motor, B auto, C vrachtwagen, D bus zijn
tegenwoordig aparte theorie-examens. Al in het bezit van B, C en/of D en
heb je plannen voor het praktijk-examen categorie E (zware combinaties
van aanhangwagens en auto, vrachtwagen of bus)? Dan is een
aanvullend theoríe-examen niet nodig. (Dan te bedenken dat "wij oude
garde" aantekening D zomaar cadeau kregen!)

Voorheen waren de theoriecertificaten drie jaar geldig. Vanaf 1 juni is dat
nog maar 1 jaarl Het is dus de bedoeling dat je binnen dat jaar het
praktijkexamen met goed gevolg aflegt. Anders: terug naar de schoolban-
ken en opnieuw theorie-examen doen! Ook nieuw is, dat kandidaten nu
tenminste achttien jaar moeten zijn. Dat was zeventien.

Aankomende motorrijders, opgelet. wie wil beginnen met praktijkles moet
al in het bezit z1n van een geldig theoriecertificaat A. Het is dus niet
mogelijk gelijktijdig theorie- en praktijklessen voor het motorexamen te
volgen. Ook geldt het rijbewijs B (van je auto) niet als (vervangend)
theoriecertificaat.
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lemand die theorie-examen voor C of D wil doen heeft een geldig
theoriecertificaat voor B nodig of een geldige verklaring van rijvaardigheid
voor categorie B.

Het examen: Voor zowel A als B geldt dat er 50 vragen worden gesteld
die je alleen met "ja" of "nee" moet beantwoorden, van die 50 mag je er
niet meer dan 5 fout hebben. De geslaagde kandidaat krijgt nu een
theoriecertificaat dat, evenals een geldig identificatiebewijs, getoond moet
worden als het praktijk-examen moet worden afgelegd.

Het praktijkexamen wordt nog steeds na overleg met de instructeur
aangevraagd. De geslaagde krijgt een verklaring van rijvaardigheid. Bij de
gemeente moet dit, samen met de verklaring van geschiktheid (geestelijk
en lichamelijk in staat zijn om een auto te besturen) worden ingeleverd.
Voor diegenen die binnen vijf jaar vier keer gezakt zijn geldt (zelfs met
terugwerkende kracht!) dat zij het volgende examen moeten afleggen bij
een rijvaardigheidsadviseur van het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardig-
heid (BNOR-examen, vroeger: Staatsexamen).

Ondanks het forse percentage gezakten de eerste keer, vindt het CBR dat
de lessen en examens uitgebreid kunnen worden. Vooral de jongere als
de oudere chauffeur is vaak betrokken bij een ongeval. Daarom denkt het
CBR aan bijvoorbeeld een EHBO- en een anti-slipcursus als onderdeel
van de rijlessen. Evenals de cursus "rijden in het donker" i.v.m.
nachtblindheid en concentratieproblemen.

Er zijn nog geen concrete plannen voor deze cursussen, maar het CBR
wil 'signalen' uitzenden naar bijvoorbeeld de politiek. De BOVAG is tegen
een eventuele vezwaring.

Zo zijn jullie weer bij, en wees maar blij dat je ie roze papiertje al hebt,
flets of niet.. En wees er zuinig op! Voor de overige veel sterkte!
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Als u
automaterialen

zoektrrr
accessoires - accu's - acculade ennes - anti-vries
autolampen autom n - autor benzinepompen

dynamo's - filters
eriaals - kabels

bougies - drukgroe - doppend
friktiepiaten - ger lschappen
kentekenplaten -

motorolie - po
HoltslValma - r(

oeistoÍ - nten - luchtfilters
tiketer rhoudsmiddelen
kke§&§# re - remschoenen

remsch,i-.- rer relsffidi ringsleutels rotors

#l:'mnil ho aters -

ek§f;te els-Ertmotoren
stoe haken
-uiMv elen

BREZAN lnfoliin 06-0221928 (gratis)



Onderdelenlijst

Bij deze dan een overzicht van de +l- prïlzen van gebruikte onderdelen.
Deze prijslijst is zeker niet zaligmakend maar geeft tenminste enig inzicht
in de gangbare prijzen. E.e.a. is natuurlijk afhankelijk van de staai waarin
het aangebodene zich bevind.

Richtprijzen 2e hands onderdelen aug. 19g6

vanaf tot

accubak Í 15,00 Í 25,00

achterbank Í 25,00 Í 100,00

achterbumper /150,00 Í 2S0,OO

achterlicht unit Í 25,00 Í 50,00

achterruit Í 50,00 Í 100,00

achterscherm f1O0,0O Í 150,00

bekledingsset r so,oo Í 1oo,oo zonder stoelen

binnenspiegel Í 1O,OO f 2S,OO

brandstoftank f 1OO,OO Í 150,00

buitenspiegel Í 15,00 Í 25,00

daklijst chroom Í 25,00 Í 50,00 per kant

dashboard / 1OO,O0 Í 1SO,OO compleet

deurgreep binnen Í S,OO Í 15,00

deurgreep buiten Í S,OO Í 2O,OO

deurpaneel f 30,00 Í 50,00

draagarm Í150,00 Í 2S0,OO

dynamo Í SO,OO Í 17S,OO

gasveer Í 10,00 oud Í 40,00 ger.
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grille

kachel

koplamp unit

motorklep

motorsteun

portier (kaal)

raamslinger

radiateur

remklauw gereviseerd

richingaanw. zijkant

richtingaanw. voor

rooster ond. achterbumP

ruitenwissermotor

ruitenwissertankje

spoiler (voor)

stuurhuis

stuurkolom

veerelement achter

veerelement voor

velg

versnellingsbak #) 1)

voorbumper

vanaf

Í 75,00

Í 50,00

Í 20,00

Í 75,00

Í 10,00

Í 75,00

f 1,00

Í 40,00

Í 5,00

Í 25,00

Í 50,00

Í 50,00

Í 10,00

Í 75,00

Í 100,00

Í 50,00

Í 25,00

Í 25,00

Í 150,00

Í 125,00

125,00

75,00

40,00

100,00

40,00

175,00

3,00

80,00

250,00

15,00

35,00

75,00

60,00

20,00

150,00

175,00

125,00

50,00

50,00

25,00

500,00

200,00

tot

Í
Í
Í
f
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
Í
f
Í
f
Í
Í
Í
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Voorklep

voorruit

vanaf

Í 75,00

#) Met inruil oude bak

1) laagste prijs ongerev. hoogste, gereviseerd ?

tot

Í
Í

150,00

75,00
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Wij verzorgen ook uw onderhoud,
reparaties, schade afhandeling en
striping.

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

Ope ni ngstijden magazii 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.TO.

Jutfaseweg 178 SPortlaan 5
3622 HP lJtrecht 4131 NN Vianen
030 881011 0347-374410
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Veldtocht door de Ardennen.

ln het weekend van 14 en 15 september zijn wij met z'n zevenen naar de
Ardennen geweest. "Wij" bestaan uit; Patrick, Peter alias Freddie
Alpenkreuzer, Stephan, Marloes, Karin, Chantal en Erna. Heel jammer dat
achter "Wij" niet meer namen kunnen worden ingevuld, want het was een
kort maar zeer geslaagd weekend.

Nadat ook de voorzitter met eega op het afgesproken vezamelpunt in
Brabant was gearriveerd en er een opwekkende kop koffie naar binnen
was geslagen, gingen wij met angst en beven op pad richting Ardennen.

Peter, die vanaf heden door het leven moet gaan als Freddie Alpen-
kreuzer, had namelijk het onzalige plan opgevat om zijn coupé op te
tuigen met een heuse vouwwagen en de overige zes deelnemers hadden
er eerlijk gezegd een hard hoofd in of dat wel goed zou komen. Zolang we
op de snelweg zaten was het allemaal nog wel enigszins op snelheid te
houden, maar eenmaal aangekomen in de Ardennen werd het toch een
beetje spannend.
Om kort te gaan; Kun je met een Alpenkreuzer achter je Coupe op
vakantie naar de Ardennen???? JA!!!!

ls dit verstandig???? NIET ECHT!!!!

Tweeëneenhalf uur na vertrek van het verzamelpunt arriveerden wij op
camping l'Ourthe pal aan het riviertje I'Ourthe, wat een toeval. Eenmaal
aangekomen bleek dat de voortent van de vouw\ryagen niets te maken had
met de rest van het voertuig en ook het opzetten van de door Patrick en
Marloes meegebrachte bungalowtent had wat haken en ogen, het
buizenframe kan op zestien verschillende manieren in elkaar gezet
worden en er is er maar één de juiste.

Nadat aldus snel en efficiënt de diverse onderkomens in elkaar geknoopt
waren en de noodzakelijke inkopen in het nabij gelegen dorp La Roche
waren gedaan hebben we nog wat rond gewandeld, gegeten, nog wat
rond gewandeld, een slokje of wat gedronken en daarna redelijk vroeg
onder (tent)zeil gegaan.
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De volgende ochtend zijn w'tj, na het ontbijt en het afbreken van de

onderkomens, via een toeristische route die ter plekke door Patrick werd

verzonnen weer op weg gegaan naar het Nederlandse.

Het ls werkelijk schitterend om met je Coupéetje door dit deel van België

te rijden, een prachtig landschap en heerlijke weggetjes met enge

bochies, steile hellingen en scherpe afdalingen. Al met al een zeer
geslaagd weekend en wij hopen echt dat volgend jaar veel meer mensen

met ons mee gaanrwant wij gaan zeker weer!

P.S. voor de kosten hoef je het niet te laten want wij hebben per persoon

ca. dertig gulden uitgegeven exclusief brandstofkosten, maar wat gebruikt

een Coupé nu helemaal op een afstand van zevenhonderd kilometer?

Patrick, Peter alias Freddie Alpenkreuzer, Stephan, Marloes, Karin,

Chantal en Erna.
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Te Koop: Heeft niets met een coupé te maken (zie afmeting).
Maar toch te koop aangeboden:

Vier lichtmetalen S-spaaks velgen (voor Mercedes)
Compleet met banden Dunlop 167 j - 205 - 55

Zo goed als nieuw.
Vaste prijs: / 1.250,-
lnfo via lngrid Stroosnijder, Diemen. Tel 020-6981888.

Gevraagd. Douwe Egberts punten, zodal ik ook de laatste twee
espresso-kopjes nog voor mijn 65ste verjaardag kan
bestellen.
lngrid Stroosnijder, Diemen. Tel. 020 - 698 18 88.

Af te Halen: Computer monitor, VGA monochroom (amber)
merk: Getronics model: VISA FM 8420
Gratis af te halen.
Edwin de Koning, Diemen. Tel. 020 - 699 93 93.

Te Koop: Math CoProcessor; lntel 80287. Geschíkt voor de 286
computers behalve de Compaq LTE/286.
Vraagprijs: n.o.t.k.
Edwin de Koning, Diemen. Tel 020- 699 93 93
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OPROEP 1 !

Hierbij vraagt de redactie en diverse
bestuursledeh u, om foto's in te sturen

voor de kleurenbijlage in de RugzakRede.

Als er geen kwalitatief goede foto's binnen komen zal de
RugzakRede in het nieuwe jaar geen kleurenbijlage meer
bevatten.

Onder een kwalitatief goede foto verstaan we:
* Kleurenfoto's die scherp zijn.
* Coupées die er in hun geheel op staan

(dus niet alleen een stukje dak ofzo!)
* Geen zoekplaatjes

(de Coupe moet gemakkelijk te vinden zijn)
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Waarschuwing, Slangen
Door: Reinier Feith

Slik! Geen paniek we hebben het hier over slangen in onze Suzuki en wel
de lange waterslangen. Deze zijn ongeveer 2,5 meter lang en zorgen
ervoor dat het koelwater naar voren stroomt en "." jawel naar achteren.

Deze houden het niet eeuwig uit en als de orginele er nog in zitten moeten
deze zo langzamerhand wel vervangen worden. Leuk voor die
"Suzisnakes" maar wat moeten we ermee?

Je kan twee dingen doen.
. A) Orginele Suzukislangen (laten) monteren
. B) Gates slangen monteren.

Het verschil is / 400,- en een paar jaar. Wat op zich noemenswaardig is.

Dit komt doordat Gates slangen Í 400,- goedkoper zijn.

Dus => Voorkom waterlekkage op de meest vreemde plaatsen in de
auto en vervang ze op tijd.

Hoe => Bel mii (Reinier Feith 055 - 54 22 609) en overleg hoe je voor
Í 110,- de slangen thuis krijgt

Dan => Doe ik er een beschrijving bij, waarin de montagevolgorde
beschreven staat.

Groetjes, Reinier Feith.
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t Antwaarps Muizeke
t Asbakje
t Bossche Bolletje
Aardbei
Babbel
Bacterie op Wielen
Bamse
Barreltje
Bart
Beestje
Bere-ei
Big
Big FooVBigfoot
Black Beauty
Black Bird
Black Devil
Black Eagle
Black Pincky
Blacky
Blue ThundeÍ
Blue Zoekie
Bluesuki
Bobbeltje
Bolhoedje
Bolletje
Bolvormig aanhangsel
Bonbondoosje
Bonky
Botsaulo
Bouli
Brom
Bromvlieg
Brown Sugar
Bruintje
Bubbele
Bugsy
Bultje
Butch
Cso
Caddie
Caddy
Calimero
Chabo
Chikito
Corvetto
Coupé Royaal
Couveusje
D.T. (Double Trouble)
Dafff Duck
De Reizende Zon
De wieg
Din§Toyl/ll
Dino
Dommel

rGffi\
,OHK,*-

tÈ)rla

Burgerlijke Stand

Dompie
Doosje
Doppie
Dotje
Draagbare auto
Driftige Hanny
Droopy
Drup
DÍuppel
Druppie
Duckie / Ducky
Eierdoppie
Ei(tje)
Emmenthaler
Energiepil
t--1 6
Friemeltje
G-baret
Gebakje
Giertje
Giksje
GnifÍel
Goggo
Greenpoint
Grummelke
Guguki
Guppie
GX-Soupé
GX-je
Gympie
Gymschoen
Ham-bam
Hamster
Handtasje
Happie-Happie
HD (Humpie Dumpie)
HD ll (Humpie Dumpie ll)
Herbie
Het Heldere Licht
Het Onsje
Hobbel
Hobbeldoos
Hobbelpaard
Hoestbal
Holtor
Hugo
Hummeltje
Humpsy Frumpsy
Huppeltrutje
lenie Mienie
lron Eagle
Jevreks Uiteudsje
Julia
KakkeÍlak
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Kan.ier
Kareltje
Kermit
Kinderwagen
Kindje
Kippehok
Kir
Kleine Pitbull
Kleine Opdonder
Kleintie
KLT
Knabbel
Knoedie
Knorrelje
Knurf
Koektrommel
Kogel
Kokindje
Krentebol
Kroepoekje
Kruimeldief
Kruimel(tje)
(Rode) Kruisrakel
Krummel
Kuikentje
La Souris Noir
LadybiÍd
Leasje
Limozuki
Little Suzy
Little Tweetie
Low Flyer
Luisje
Mn Poepie
Mandarijntje
Mazzellle
Mien Deerntie
Mier (2)
MUn Hartje
Mimi
Mini Ferrari
Minnie Muis
Mister Giant
Misty
Mol
Molshoop
Mon Cheri
Monster
Mug
Muis
My Pink Cadillac
Nicky Toy
Nilfisk
Noppes



Ollietje
Opblaasauto
Opdondertje
Ork
Overdekte Rolschaats
Paa(r)sei
Padje
Pasuzu
Pesta Rossa
Pink Panther
Pink Suzie
Pinky
Poekie Poeh
Poepie
Poing
Potige Smurf
Pruk
Prummeltje
Pukkeltje
Pukkie
Race lnsekt
Racekulken
Racemonsterlle
Rakker
RebeltJe
Red Bullit
Red Devil Drrver
Red Valentine
Rijdend Narcosekapje
Road Runner
Roempoempertje
Roestbak
Roma
Rooie Sien
Rose Monster
Rotsblokje
Rugje
Rugzak(Je,-kie)
Rusty
Sardientje
Schatje
Scheetje
Scheurijzer
Schnggerli
Schoen
Schuifmuis
Scoupie
Scrappy
Silver Bullit
Sjuttel
Skelter
Sleutelhanger
SmurÍmobiel
Snabbeltje

Snoeky
Snoepie
Snoepje van de week
Snoesje
Snoetje
Snoopy
Snuifdoos
Soekie
Soes0e)
Soucy
Speedy Gonzales
Speldeknop
Spliterwt
Sportschoentje
SpruitJe
Stoffeltje
Stuiterballetje
Sue
SuÍzufki
Suki / Suki Sukl
Sumozuki
Susie
S u us(je)
Suuz
Suzak
Suzi(e)
Suzy
Taartschep
Teun
The Pocket Rocket
Tijger
Toetertje
Tooke
Torretje
Toto(o)tje
Troddel
Tsjoekie TsJoekie
Tuffie
Turbo
ïurbobeer
Turbomug
(Little) Tweetie
Tweety
Twyty
Uchl/ll
Uckupuck
Uitgebouwde Muis
Ukkepuk
Ukkie
Vlieg
Vlo(oitje)
Voetsukertje
Weg-Flow
Wegluis
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Wegwerpauto
VVinston-jack
Witje
Wratje
Yep-jep
Zacherias
Zakje Blauw
Zaklantaarn
Zandkorrel
Zeepkist
Zippo
Zoefsnoeki
Zoelzuki
Z(oekz)oeki
Zonnetje
Zuipschuitje
Zwartkapje
Zwelgje



LOog
-'=(Ëb eöÉ8rtF\ o- (ov(n rv, (o

I-

==_:-

=ïË

I-
FRi

c5q 
=§É 6

Ir, Ë 
+'

gi

-!

fffi-.>..
'uffi-



SUZOEKERS
Te koop van leden

PANAMA RODE Coupé uit 1981, origineel 'í7.000 km op de teller.
Carrosserie moet het bekende werk doorstaan. Vraagprijs: t.e.a.b. (door
omstandigheden). lk ben weinig thuis vandaar dat geinterresseerden het
beste kunnen faxen. Anno Wilming, Fax. 0521 - 594501, Tel. 0521 -
591917.

BRONSKLEURIGE Coupé uit 1981, 66.866 km op de teller. APK:
í0-1996. ln prima staat. Met zonnedak. Vraagprijs: / 2.500,-. Met gratis 2e
Coupé uit 1981 voor onderdelen & alle jaargangen "RugzukRede"
compleet. Tonny-Fenna de Haan, Ouderkerk a/d Amstel,
Tel: 020 - 4961683

MET. BLAUWE Coupe uit 1983, 48.000 km op de teller,
eerste roestplekjes komen boven. Vraagprijs: Í 2.750,-.
's-Hertogenbosch, Tel. 073 - 6145415 I 6134378.

Orgineel. De
Jan-Pieter Magis,

GELE Coupé uit 1982, 86.600 km op de teller, APK: 9-1997. ln 1994
kompleet nagekeken. Technisch in correcte staat gebracht en de
carrosserie is opnieuw gespoten; op de roestgevoelige plekken en een
aantal andere plekken is nieuw plaatwerk ingelast. Momenteel roest langs
de achterste wielkast-randen. Verder verkeerd de auto in goede staat.
Vraagprijs. / 3.950,- Nancy Steutel, Schiedam, ïel. 010 - 4708912.

R.o.d.b.p. = Roest op de bekende plekken.

De Rugzak Rede



Te koop van NIET-leden

MET. RODE Coupé, APK: ?. Moet aan gewerkt worden.
Vraagprijs: in overleg. dhrVeenendaal, Hilsen, Te|.0318 - 317800.

ROZE Coupé uit 1981 ,94.789 km op de teller. APK: verlopen. Carros-
serie: R.o.d.b.p. Motor goed maar heeft lekke tank & slechte achteras-
lagers. Vraagprijs: Í 4OO,-. de Bruijn, Voorburg, Tel: 070 -3876267.

GRIJZE Coupé van 1982,29.750 km op de teller, APK: verlopen.
Carrosserie lichte schade linksachter. Vraagprijs: / 1.000,- lrene Hoyng,
Amstelveen, Tel. 020 - 6435010.

MET. BLAUWE Coupé van 1981, 70.000 km op de teller,
APK. geschorst. Carrosserie redelijk (paar roestplekjes, geen gaten).
Met diverse onderdelen. Vraagprijs'. Í 2.000,- B. Schenk, Lichtenvoorde,
Tel.0544 - 373344.

WITTE Coupé van 1982, 76.000 km op de teller, APK: 12-'96.
Carrosserie ziet er heel goed uit. Vraagprijs: / 2.250,- Margreet Zantkuil,
Utrecht, Tel. 030 - 2628166.

WITTE Coupé van 1980 met zwart skai dak, 20.000 km op de teller, APK:
7-'97. Carrosserie goed, motor + banden períect. Vraagprijs: f 2.500,-
D. Hopster, Hoogland, Tel. 033 - 4803532.

BLAUWE Coupé van 1980, 28.700 km op de teller, APK: 7-'97.
Carrosserie: R.o.d.b.p interieur netjes, technisch goed.
Vraagpr'rjs: Í 2.500,- Vervloet, Schipluiden, Tel. 015 - 3809937.

MET. BLAUW-GROENE Coupé van 1981, 82.000 km op de
teller, APK.2:97. Carrosserie: Gaaf^ Voorzien van sportvelgen.
Taxatiewaarde eind 1995 : / 9.700,-
Bijnaarn:[6RKl Vorige eigenaar: lngrid Stroosnijder.
Vraagprijs: Í 4.200,-. Kalmar, Amsterdam, Tel. 020 - 6121335.

MET. RODE Coupé van 1980, APK: 6-'97. Carrosserie goed. interieur
netjes, voorzien van sportvelgen. Vraagprijs: f 4.250,- M. Guezen,

,rffi.,arffi De Rugzak Rede



Suzuki Coupé GX Shop
Prijslijst

Clubartikelen

T-shirt met Clublogo in de maten M, L en X ........... ..... Í 25,00
Mok met Clublogo . .....Í 7,5O
Rookverdrijvertje in houder met Clublogo........... . Í 2,50
Memoblok 10x10x10 cm met Clublogo .. ... Í 2,50
Onderzetters (per 6) ...... Í 7,50
Sticker rond, 10 cm in doorsnee, per stuk . . . ..Í 1,00
Club-pin, zwarl. emaille, met goudkleurig logo .,. ." / 10,00
Club-pin, zwart. emaille, met zilverkleurig 1o9o......... Í 10,00
Voorgaande nummers Rugzak Rede (indien voorradig) . " Í 2,00
Verzamelband voor 3 jaargangen RzR Í 12,50

Hebbedingetjes

Suzuki Haarband ... .Í 5,00
Suzuki sleutelhanger....... ....................Í 2,00
Tinnen model van Coupe (4 cm!) Í 20,00

Accessoires

Suzuki spatlappen per set... Í 12,50
Het Coupe instructieboekje ..... Í 23,00

Uitsluitend op bestelling vervaardigd

Zilveren Coupé reversspeld/broche . ......Í 42,50
ZilverenCoupédasspeld .. .Í47,50

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

De Rugzak Rede



BESTELFORMULIER
Verzenden aan:

Suzuki Coupé GX Shop
Mies Pruijs, Tongelaer 20", í083 BV AMSTERDAMpla

Naam

Adres

Postcode/woonplaats

Telefoonnummer

Lidnummer

Besteld hierbij:
Aantal Omschrijving Maat Prijs per stuk Prijs totaal

f
f
f
f
f

Totaalprijs

Datum

Handtekening

bestelde artikelen (excl. verzendkosten)

Dit gedeelte niet invullen!

Totaalprijs bestelling
Verzendkosten
Totaal te ontvangen

Binnengekomen d.d.

Verzonden d.d.

Betaling ontvangen d.d.

De Rugzak Rede
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