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DE RUGZAKREDE
Periodiek van de SuzukiCoupé GX Fanclub
Verschijnt onregelmatig 2 maal per jaar
15e jaargang,

DERDE LUSTRUM-editie 2005

De Suzuki Coupe GX Fanclub is een vereniging, ingeschreven in hel
verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 40.536.936
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Golofon
Post

adres:

Suzuki Coupé GX Fanclub
p/a Lijsterbesoord 31
1112ÉG DIEMEN

Girorekening:
Home

Page:

75.700 (t.n.v. Suzuki Coupé GX Fanclub te Diemen)

www.suzuki-sc100-gx.com Onderhouden door: Egmond van Coillie

Het Bestuur:
Voozitter & Algemene info:
lngrid Stroosnijder
Lijsterbesoord 31
,I112 EG
DIEMEN

Tel.:

E-mail:

020-698 18 88 (van '17.00 tot 19.00 uur)
toosenco@wanadoo.nl

Vice Voozitter:
Edwin de Koning
Griend 64
1112LE DIEMEN
Tel.:
020-699 93 93 (op werkdagen, van 18.00 tot 19.00 uur)

E-mail:

gx-coupe-club@e-dekoning.demon.nl

Penninmeester:
Aad Kortrijk
Stenekinderenert 24
2901 EC Capelle aan den lJssel
Tel.: 0'10-4514566 (op werkdagen, van 18.00 tot'19.00 uur)
E-mail:

Secretariaat:

Astid Wiersma
Nooderuaaft 232
1861 JH STOMPETOREN
Tel.:
072-540 0817 (op werkdagen, van 19.00 tot 21.00 uu$
astridwiersma@tiscali.nl

E-mail:

Technische dienst (+ onderdelen):
Richard van Cleef
Tel.:

06-28 815 809

Technische dienst (sleutelen, lassen & plaatwerk):
Patrick Steding
Tel.:

06-267 268 54

Technische dienst:
Reinier Feith

Tel.:

0575-57

'14

64

Leo Muis
Tel.: 038-8501 080
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Onderstaande dealers zijn "Vriend van de Coupé club'n

Almelo:

Auto Unle Almelo, Twentepoort-West 11-4,

te1.0546-82501t

Apeldoorn:

PiJnappel Automoblelen, Kanaal Noord 200,

tel. 055-366440(

Arnhem:

Cltam Arnhom 8.V., Velperbuitensingel 15,

tel. 026443593(

Heemstede:

AutomoblelbedeÍUf Kunst B,V., Havenstraat 51,

tel. 023-528595(

Heerhugowaardr

Autobedrllf Jonker B.V., NUverheidsstraat 4,

lel.072-574378!

Rldderkerk:

Varl Rldderkerk, Noordenweg 77,

te|.018043036t

Terneuzen:

Suzukl Terneuzen B.V,, Handelspoort 6,

tel. 0'í 15-64900(

Tiel:

Autobedrijf AJo, Lutterveldweg 2,

te|.0344-61915Í

Vlaardlngen:

Vari Vlaardlngen, Hoogstad

|et.410-232252i

Vllssingon:

Autobedrljf Van dsr Jagt on Wllemse, Mercuriusweg 29,

1

51

,

te|.0118-419051

Wist je dat de meeste dealers op vertoon van je lidmaatschapskaart van de coupéclub korting verlenen
de zogenaamde doe het zelf artikelen c.q. onderdelen.
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Lieve Coupé leden, gezinsleden, vrienden, donateurs en andere geïnteresseerden.
Hier ligt dan voor je de speciale editie van het Derde lustrum van de Suzuki Coupé GX Fanclub. 15 jaar alweerl
Ondergetekende kan zich als de dag van gisteren nog herinneren hoe zij
met Janny een afspraak had gemaakt bij de Kamer van Koophandel om
haar geesteskind officieel aan te melden.. Dat was op 19 juni 1990...
En dan is het 2005...lngrid 15iaar ouder ( 10 kilo zwaarder) en Janny die
is in 2002 op 29 juni overleden...Nog dagelijks mis ik haar enthousiaste
telefoontjes, zij was met recht "het kloppende hart van de Club"..Het blijkt
ook wel dat na haar overlijden is er ook een stukje club is doodgegaan...

Wij ( en dan met name Astrid en ik) vinden het niet altijd even makkelijk
om enthousiast te doen hoewel we toch veel enthousiasme en respons
uit het veld krijgen.
Soms vrezen we dat het Coupé GX virus zijn beste tijd wel gehad heeft.

We hebben een verloop aan leden, wanbetalers zijn er ( 40 leden hebben
ten perse gaan van deze RZR nog niet betaald, wat neer komt op meer
dan 20 o/o yàn het totale ledenaantal!) En daar balen wij van!
Zou de economische crisis ook

b'rj

ons toeslaan?! Nee toch?!

Vergeet natuurlijk niet dat ik een beetje venruend ben en mij kan herinneren dat ik naar Haarlem ben gereden om daar het 500ste lid te venrelkomen! Het is geen verwijt, het is meer nostalgie!

Maar ik beloof jullie dat we door zullen gaan, we kunnen diep zinken,
maar een vereniging van 23 leden is ook nog een heuse autoclub!
Zolang ze ons nog steeds weten te vinden, ik nog steeds gebeld wordt
houden we hoop!
Maar hoe het ook zei: we blijven optimistisch en misschien trekt ook deze
bewolking over! Laten we ons eerst eens gaan richten op iets leuks!!
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Een feestje daar is altijd iedereen voor in! En dan met name voor de ou.
we trouwe leden hebben we helemaal leuk nieuws: Ook jullie willen wij ir
het zonnetje zetten en bieden jullie dan ook een "enig dagje uit" aan!

WATzijn we van plan..Op dezelfde dag dus op 19 juni a.s beginnen we
weer met onze beroemde "Rit dwars door Amsterdam" Een enige ervaring, zeker voor de mensen die van het "platteland" komen.

We spreken af bij de school van lngrid, ligt buiten het centrum is goed te
bereiken ligt aan de Ringweg en daar is als enige nog onbetaald parke.
renl De inhoudelijke details krijg je natuurlijk per brief als je je hebt opge.
geven. Vanuit het schooltje dan de toerrit, die ongeveer een uurtje in be.
slag zal nemen. Maar dan heb je het ook wel gehad! Qua opletten er
concentratie!

Bij behouden terugkeer ligt er om ongeveer half één een rondvaart boot
klaar die ons wederom dwars door Amsterdam, maar dit keer vanaf het
water, prachtige beelden laat zien. Ondertussen wordt er een fantasti.
sche lunch geserveerd aan boord..
Dit is toch wel een top uitje! Of niet somsl?

En nu het mooiste: Voor de leden bieden wij dit uitstapje gratis aan! Voot
de donateurs en vrienden vragen wij een eigen bijdrage van 20 euro
voor de introducés moeten wij helaas het volle pond vragen, en dit is dar
40 euro.

lk hoop dat jullie na onze stilte van afgelopen maanden er weer helemaa
zin in hebben en je massaal opgeeft voor dit unieke feest-uitje!
lk vraag je dan ook om je z.s.m. liefst per email, (maar schriftelijk of tele.
fonisch mag ook) bijAstrid of lngrid op te geven.

juni alsjeblieft!
Mag ik jullie er tot slot nog op wijzen dat in de toerrit delen zijn opgenomen die niet geschikt zijn voor jonge kijkers..Daar hebben we jammer ge.

Voor

1

noeg niet echt rekening mee gehouden..

Nou mensen dit was het weer even voor nu, hoop jullie te zien op de 19.
de juni, en houd hem roestvrij!l

Groetjes, je enige echte "Vootz"

:

lngrid Stroosnijder.
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Na een periode van 18 jaar Public Relations bij B.V. NIMAG gaat de
heer Anton van de Logt met pensioen.
Hierbij willen wij als Suzuki Coupé GX Fanclub, Anton bedanken voor
zijn inzet en vertrouwen in de club. Verder feliciteren wij hem met zijn
welverdiende pensioen !

Het bestuur en de leden van de Suzukí Coupé GX Fanclub
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gemene LedenVergadering

NoruLEN

ALGEuEryE,=*EDENVERGA.
DERING SUZUKI FANCLUB

d.d.06/02/05
Aanwezio: lngrid Stroosnijder, Jasper de Koning, Stephan Kovacsek (+
intro Lilian Brandsen), John Stroosnijder, Marielle v.d. Hul
Amon de Klonia, Leo Muis, Johan Bernardus, Edwin de Ko'
ning, Astrid Wiersma (NOTULEN), Peter van Hussel (+ intrc
Hugo Gild), lngeborg Bosgoed, Johan Schoenmaker, Marce
Spoelstra, Gerdiena Uil (+ intro Bart Uil), Aad Kortrijk, Dick
Kortrijk, Egmond van Coillie, Eruvin de Jager
Afbericht van: Huub Maes, Rogier Schoonenborg, Mariella Evers, Wilkc
de Boer, Jan- Willem de Bruijn, Richard van Cleef, Melanie
Wals

íl

Openins:

lngrid opent de vergadering en heet iedereen welkom
2) Voorstelrondie en mededelinqen van het bestuur:

ledereen stelt zich even voor en sommigen geven een update
over hoe het met hun Coupé gesteld is.
Mededelinqen (n.a.v.):

.

Voortaan gaàt Leo Muis de clubwinkel doen, hij neeml
die over van Joop Guezen.

.

Leo Muis wordt voortaan in de Ruzakrede vermeld als
'sleutelaar'.

.

Gerdiena Uil gaat voortaan de verjaardagskaarten ver'
sturen.
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Bart Uil biedt aan om technische vragen van leden te
beantwoorden.

Johan Bernardus wil wel ingeschakeld worden voor
plaat- en laswerk.

Ter vergadering wordt goedgekeurd dat Aad Kortrijk het
penningmeesterschap over gaat nemen van Jasper De
Koning.

)

Jasper, Aad en Gerdiena worden even in de bloemetjes
gezetl

3) Notulen 29-02-04:

.

Marielle veÉelt dat het Bowlingteam helaas niet van de
grond gekomen is.

Clubkleding blijkt

te duur geweest te zijn, omdat het

maar om enkele stuks gaat.

1.
2.

Gerdiena wil navraag gaan doen bij een bekende.
Erwin werkt bij een toeroperator, waar kleding op
de plank blijft liggen. Hij gaat eens navragen wat

er mogelijk is.

Aan de onderdelenlijst is hard gewerkt. Egmond vertelt
dat deze nu op de website staat.
Opgemerkt wordt dat er, tijdens de algemene ledenvergadering, altijd veel toegezegd en beloofd wordt. Afgesproken wordt dat de notulen eerder verspreid worden
en dat onderaan een "actielijst" gezet wordt.

De notulen worden goedgekeurd. We bedanken Ymi
Knaap hartelijkl

4) VerslaE iaarstukken 2004 en besrotinE 2005:

.
.

De grootste posten zijn drukwerk en postzegels.

De begroting enz. staat ter vergadering niet op papier. Jasper zal
de uitwerking aan Astrid mailen, zodat deze alsnog bij de notulen
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gevoegd kunnen worden. Jasper geeft nu een mondelinge toelich.
ting.
Doorgevoerd is dat 'laatbetalers'€2,50 extra moeten betalen.

5)

.
.

Verslas kascommissie:
Wilko de Boer viel onverwacht uít. Leo Muis viel in.

De boeken zijn gecheckt door Stephan en Leo en in orde bevon.
den.

.

We bedanken Jasper de Koning voor zijn inzet!

6) Aanstellen kascommissie 2005:

.

Marielle v.d. Hul en Johan Schoenmaker gaan dit op zich nemen,

7) Teruoblik 2004:

ln 2004 zijn een aantal dingen gerealiseerd:

.
.
.
.
.
.

De website ziet er picobello uit. Dank je wel Egmondl

De snertrit is verreden en, ondanks dat er wat autopech was, was
het erg leuk! Dank je wel Leo en Jan-Willem!
Het Vroemmm-evenement in Joure is geweest. Aad & Dick Kortrijk
en Johan en Leo waren daarbij. Aad zal er even een stukje ovet
schrijven!

Contributie-betalingenliepengoedl
Astrid mag van lngrid nooit meer langdurig weg....
Richard van Cleef staat voortaan bij het bestuur in de colofon var

de RZR. Vanwege wettelijke dingen en vanwege het feit dat de
functie "hoofd technische dienst" niet bestaat bij de Kamer var
Koophandel geven we hem deze functie in het "Dagelijks Bestuu/'
uit de clubkas doet en wat hij 'voor zichzelf' doet.
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,.Íffiffi\
-k-Js

Ook al bestaat er een relatie van vertrouwen. De vergadering
vraagt Richard DRINGEND dit netjes op papier te zetten. Het
bestuur gaat hier achteraan!

8) lnqekomen stukken.

.
.

je iets in de clubwinkel (zie achterin RZR), meld het!
We bestaan op 19 juni a.s. 15 jaar, dat is het derde lustrum.
Voorstel van Edwin en lngrid: op een zondag toerrit dwars door
Mis

Amsterdam, daarna een rondvaart met lunch. Leuk! Let op de RZR
in mei!
9) Rondvraaq.
Gerdiena:
Kan er een wijzigingsformuliertje komen in de RZR?

>>> Edwin zorgt daarvoor.
Marcel:
Er zijn in de loop van het jaar diverse evenementen waar we
met de Fanclub aan zouden kunnen sluiten:

Dag met DE Cappucino-club (niet alleen met 'de Vrienden
kring'); Nipponclub-dag ; dag in Luxemburg ; etc.
>>> Marcel stuurt een lijstje naar Edwin/Astrid/Egmond voor
in de RZR en op website.
Johan S.:
Organiseerde altijd een 'dwergauto-dag' in september, bij
hem thuis.
>>> Hij prikt een datum en stuurt die door naar Edwin/Astrid.
Hij maakt een uitnodiging voor in de RZR.
Marielle:

Wil de ledenvergadering op een wisselende lokatie, om er
voor te zorgen dat iedereen een keer aan de beurt komt, om
De Rugzak Rede

niet zover te hoeven reizen.
>>> Het tijdstip wordt voortaan iets later op de dag.

>>> Lokatie blijft hetzelfde, echter we gaan proberen

or

evenementen verspreid over het land te organiseren.
Eomond:
Wil een enquète maken en verspreiden.
(Wat willen de leden, waar komen ze vandaan, etc.?)

>>> Egmond maakt die en stuurt 'm op naar AstridiEdwir
zodat deze verspreid kan worden, bij voorkeur in de
volgende RZR.

Wilfoto's van alle kentekens die nog niet op de website
staan.

>>> Egmond maakt een oproep voor in RZR en ook op

de

web-site.
lnorid:

Wil de'pafts catalogue'op CD-rom. Leo Muis heeft nog eer
origineel.

zet 'm op CD-rom.
Div.

Ër zijn een aantal mensen die 'mallen en plaatwerk'zouder
willen (laten) maken.
>>> Gerdiena, Bart, Johan S, Johan B willen zich hier over
buigen. Zr1 zullen eventue le voo rstellen doorgeven/
bespreken met lngrid.

10

Na niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering ge
sloten

De Rugzak Rede
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Actieliist 2005:
1)

clubwinkel gaat Leo Muis doen
vermelden in RZR door Edwin de Koning

2)

Leo Muis wordt 'technische ondersteuning'
vermelden in RZR door Edwin de Koning

3)

Versturen verjaardagskaarten: Gerdiena Uil

4)

Bart Uilwiltechnische vragen van leden vermelden in RZR door
(telefonisch) beantwoorden

5)

Nieuwe penningmeester is Aad Kortrijk
vermelden in RZR door Edwin de Koning

6)

Na-vragen wat (geborduurde) clubkleding kost en doorgeven aan lngrid

Actie: Gerdiena Uil
7)
8)

Na-vragen wat er te regelen valt qua T'shirts e.d, via de touroperator waar

hijwerkt. Actie: Erwin de Jager

Prijzen bij onderdelenlijst op web-site.

Actie: Egmond van Coillie, Richard van Cleef
e)

Schriftelijke uitwerking begroting 2005 en die Mailen naar lngrid/Astrid
Actie: Jasper de Koning

10)

Kascommissie 2005
Actie: Marielle v.d, Hul

11)

12)

&

Johan Schoenmaker

Stukje in RZR over Vroemmmm
Actie: Aad Kortrijk
Richard van Cleef wordt 'dagelijks bestuur' met als taak 'hoofd
technische dienst'
vermelden in RZR door Edwin de Koning

13)

Boekhouding onderdelen op papier voor volgende ALV.
Actie: Richard van Cleef & bestuur

14)

Organisatie en dag bepalen derde lustrum
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Actie: lngrid Stroosnijder, Edwin de Koning

15)

Wijzigingsformuliertje in RZR
Actie: Edwin de Koning

16)

Aanleveren evenementenlijst voor RZR en website
Actie: Marcel Spoelstra

17)

Organisatie, datum doorgeven en uitnodiging voor in de RZR maken vanwege dwergauto-dag
Actie: Johan Schoenmaker

18)

Maken en doorgeven enquète
Actie: Egmond van Coillie

19) Maken oproep inz. foto's van kentekens

die nog niet op de website

staan
Actie: Egmond van Coillie

20)

Parts Catalogue scannen
Actie: lngeborg Bosgoed

21)

Parts Catalogue op CD-rom zetten
Actie: Johan Bernardus

22)

Voorstellen formuleren en doorgeven aan lngrid inz. 'mallen en
plaatwerk'
Actie: Gerdiena en Bart Uil, Johan Bernardus, Johan Schoenmaker

De Rugzak Rede
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Evenementen kalender 2005

: I mei oí 22 mei
Najaarstocht 't7 sePtember

Voorjaarstocht

De Nippon Classic Cars Club organiseert jaarlijks
een tweetal bijeenkomsten. Lid worden van deze
club is gratis, per b'rjeenkomst word een beperkte bijdrage gevraagd voor
de consumpties, De datum voor de voorjaarstocht is nog niet definitief
bekend.
Meer informatie en aanmeldinE via www.nipponclassiccars.org

Japan Classic Days: 25 & 26 juni
25 en 26 juni te Pettingen in Luxemburg. Georganiseerd door de Luxemburgse Japanse automobiel club. Eerdere bijeenkomsten waren leuke ervaring. De locatie om de auto te parkeren is een voormalige slotgracht.
Op de binnenplaats van het kasteel vind de barbecue en concours elegance plaats. Bovendien organiseert men een klassieker optocht door
het mooie Luxemburg.
Meer informatie en inschriiving via www.iapanclassicdavs.com

Veluwe Toer 2005: 3 juli
Georganiseerd door de Toyota Auto Club Nederland www.tacn.nl Deze
mooie rit gaat langs de leukste plekjes van deze kant van de Veluwe. Via
boslandschappen, heide-uitzichten, mooie huizen, boerderijen en villa's
passeren we veelal bochtige landschapsweggetjes. De afstand is circa
70 km, De bedoeling is om er een jaarlijkse meeting van te maken voor
Japanse Klassiekers, met Toyota, Datsun, Mitsubishi, Honda, Mazda,
Suzuki, lsuzu etc. Natuurlijk zijn recentere auto's ook welkom.
De Rugzak Rede

Graag wel even aanmelden t.z.t. i.v.m. het aantal routebeschrijvingen
Per auto: € 2,- als bijdrage in de routekosten voor niet-TACN leden.

Vezamelen:

12:00-12:30 Vertrek toerrit: circa 13:30.

Vezamelplaats: De Goudreinet Beeksbergen, Oude Arnhemseweg 50
7361 TW Beekbergen.

SCORE 2005 Dutch Puzzle

Tour: 20-2l Augustus

Georganiseerd door SCORE www.score.org.uk Afgelopen jaren organiseerde de internationale Suzuki Cappuccino club een jaarlijks evenement. Deelname staat open voor klassieke Suzukis. Het tweedaagse
evenement kenmerkt zich door afwisselend programma, van be.
hendigheidproeven, toertocht en gezellige tussenstops.
Meer informatie en inschriivins www.drive.to/cappuccino

De Rugzak Rede
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Gezien de drukke werkzaamheden van het huidige bestuur, die OOK
nog eens de verantwoording hebben van het doen uitgaan van ons
orgaan "de Rugzakrede" ( Edwin, Astrid en lngrid) moeten we jullie
om hulp vragen.
Jongens we trekken het niet meer!

Anders voorzien we dat zelfs de twee nummers die nu nog maar uitkomen, zelfs ook niet meer kunnen verschijnen!

Wij hebben gebrek aan tijd, er is een ernstig tekort aan kopij, het kan

toch niet zo ztln dat wij onze privé beslommeringen moetetn gaan
vertellen, omdat we echt niet meer weten waar we het clubkrantje nog
mee moeten vullen!
Dus gevraagd:

een enthousiaste nieuwe redactie voor onze clubkrant.
Je wordt niet in het diepe gegooid, qua lay-out, tips, eventueel programmatuur, met alles kun je worden geholpen!!
Wie lijkt dit wat?
Meld je aan bijAstrid, lngrid of Edwin.

Laatstgenoemde is het slimst daar hij het meeste weet als je vragen
hebt, voor dat je je durft aan te melden. .. ..
Namens bestuur en leden: alvast bedanktÍ!

ïips en kopij blijven welkom!!
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VROEM 2OO4
Door: Aad Kortrijk
ln de Rugzakrede voorjaar-zomereditie 2004 werc
een leuke uitnodiging opgenomen voor het klas.
sieker evenement Vroem in Joure (Friesland)

Het leek erg bijzonder en ik dacht, dat er wel een behoorlijk aantal Suzu.
ki's zouden komen. Daaromheen plande ik een kleine vakantie en reec
een dag eerder richting Oranje (nooit eerder van gehoord, maar het bleek
een koninklijk gedeelte van Friesland)
Op de dag van het evenement waren we op afspraak met vijf personer
en twee Suzuki's aanwezig; helaas dus niet de hele gevraagde stoet.
Jan Willem de Bruijn met zijn cabrio, Johan Bernardus en Leo Muis er
Dick en ik met mijn eigen Suzuki.
Op het verzamelpunt kwamen er heel veel klassieke voertuigen, waaron'
der zeldzame exemplaren, die allemaal uitgebreid werden bewonderd.
Natuurlijk werden in Joure ook alle deelnemers voozien van DE-koffie
door in Wild-west pak gestoken mensen, een grote container op hun rug
met slangetjes eraan om bekers te vullen en suiker en melk in een buide
op hun buik.
Na deze sihow gingen we allen op weg voor een prachtige rit door Friesland en langs het lJsselmeer.
Halvenruege kreeg Leo het achterin de cabrio toch wel erg koud en daar.
om wilde hij liever op mijn achterbank verder meerijden. Nooit eerder hac
ik in alle 23 jaar daarvoor een achterpassagier meegenomen, maar hi
scheen er geen probleem mee te hebben. Hoe hij zich heeft opgevouwer
weet ik niet precies.
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Niet alle auto's hebben zonder moeilijkheden de eindstreep gehaald, maar het geheel was perfect geregeld en alle deelnemers kwamen uiteindelijk weer in Joure
aan.

Daar werden de auto's (enkele honderden)
stuk voor stuk binnengehaald en op de pas
vernieuwde lange Dorpsstraat schuin geparkeerd, opdat alle bezoekers (ongeveer 25.000) dit moois konden bewonderen.

Jan Willem zette zijn cabrio daar nog wel te koop, maar er is geen koper
op komen dagen, voor zo ver ik weet.
Wrj hebben er nog een aantal dagen vakantie aan toegevoegd in een ander deel van Friesland en z'rjn langs een prachtige route via het Jievomeer weer naar huis gegaan.

Na ruim 1.000 kilometer heerlijk rijden zonder problemen heb ik mijn Suzuki bij thuiskomst maar weer een schouderklopje gegeven.
Aad Kortrijk

De Rugzak Rede

Suzuki Coupé GX Shop - Prijslijst Clubartikelen

XL.........

T-shirt met Clublogo in de maat M, L,
...,......€ 9,00
Rookverdrijvertje in houder met Clublogo ............................,.,.,..€ 1,00
Ondezetters (per
.........,..........€ 3,50
Club-pin, zwart emaille, met goudkleurig 1o9o..,....,,..,......,..........€ 4,50
Club-pin, zwart emaille, met zilverkleurig 1o9o.........................,...€ 4,50
Sleutelhanger met karabijnhaak, ketting en lampje..................,..€ 1,50
Ballpoint, stijlvol gegraveerd, merk Parker
.,,.,..€ 4,50
Kleine lichtgewicht nylon rugzak (veelzakken) ....................,,.....€ 5,00
Sweater, kleur rood in de maat M, L, XL, XXL.............................€ 20,00
Bodywarmer, kleur blauw in de maat M, L, XL, XXL ...................€ 30,00
Vezamelband voor 3 jaargangen
......................€ 6,00
Tinnen modelvan Coupé (4
.........,....€ 9,00

6).............,

Jotter

RzR
cm!)

Accessoires

stuks)

Suzuki spatlappen per set ( 4
Stevige zwarte kentekenplaathouders ( 2
Het Coupé onderhouds(bijde-)handboekje...

stuks)

.........€
......,.€
.......,...,..€

3,50
3,40
1,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW echter exclusief vezendkosten (zijnde
verpakking en porto)!
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor niet meer leverbare
artikelen.
Bestelform ulier aan ommezijde.

De Rugzak Rede

4ffiffi\
-M.-ts

BESTELFORMULIER
Verzenden aan:
Suzuki CouPé GX ShoP
p/a Leo Muis, Beethovenlaan 458,8031 CE Zwolle
Naam
Adres
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer
Lidnummer

Bestelt hierbij:

Aantal

Maat

Omschrijving

Prijs

/ stuk

€

Totaalprijs bestelde artikelen (excl.

verzendkosten) €

Datum

Handtekening

Dit gedeelte niet invullen!
Totaalprijs bestelling
Verzendkosten
Totaalte ontvangen
Binnengekomen d,d.
Verzonden d.d.
Betaling ontvangen d,d.

:

Totaal

€

SPA]{]{E]{D AVOI{ÏUUR.

Met de robuuste Jimny 4x4 is het leven één sportief avontuur.
Interieur, motor en aandrijving van de Metal Top zijn recent
helemaal vernieuwd. Stoerder, eigenwijzer en comfortabeler dan

ooit. Met 1.3-liter benzinemotoÍ met variabele kleptiming of
1.S-liter dieselmotor. Bovendien is de Jimny venassend ruim en

flexibel. Ook leverbaar in cabrio-uitvoering. Standaard op de
Jimrry Erclusive: radio,/cd-speler, centrale deurvergrendeling met

afstandsbediening (niet op de diesel), elektrisch verstelbare
en rcnrarmbare buitenspiegels, mistlampen voor, lichtmetalen
velgen en airconditioning.
De
De

Jinny is er al vanaf

€13.999r-

Jinny Cabrio is er vanaf C15.999,-. Leasepriis vanaf € 299,-

lfi:ffi;i:xï:ï:iïnï,,f',ïjjÍj1"'à',:#;lï*ffii1ï,"-;lï::ïriï:*iï#i,:,'xlïrr
BÉrdíofEóruik (99/10O,/EG.nom):6,1 - 8,1 l,/I00 km;

W-rjzigingèn

wÍbehouden.
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Suzuki Goupé GX Fanclub
lngrid Stroosnijder, voorzitter
Lijsterbesoord 31
1112EG Diemen
Tei. 020 - 698 18 88
E-rnail: tooseneo@wanadoo. nl
itelefoon: werkdagen 17,00 - 19,00 uur)

Fanclub

MUTATIE formulier (s.v.p. invullen in BLOKLETTERS)

Volgnr.A/erzonden d.d. ...............1

Lidnummer
Onderstaande wijziging gaat in per:............
Achtemaam
Roepnaam of voorletters {naar voorkeur)
Adres
E-maifadres
Postcode I Woonplaats

Teieioon 106 nummer
Geboortedatum
Onderstaande auto is: aangekocht / verkocht / Overleden

/

Kenteken auto
Meldcode (laaÍsrb 4 cijfers cíassisnummer)
Kleur "
Is dit de originete

kleuf

Zo niet, wat was de originele kleur?

I

Datum afgifte kenteken Ueei I lbouwlaar; 2
Sinds wanneer is de auto in je bezit? 2
(zie voor datum kenteken deel 2)
Kilometer§and *
'" Ag Ae kteur "ROOD" sv.p. de kteurcode vermeldefi, 06W, 09T af 13G {zie ptaatie cnder vaorklep}
' Deze velden, voor onze sÍatÍsÍíeken, g{aag volledÍg í*vutÍen. B$ een datum dus dag, maa*d en jaar!
Bijzonderheden (s.v.p. aankruisen en waar van toepassing invullen)
Zonnedak

E
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

Vinyldak
Tunnel-console
Sportstuur merk en §pe
Sportvelgen (géén doppen) merk en type
Mistlampen merk en type
Overige, namelijk
Bifnaam

Dit formulier, voorzien van datum en handtekening, s.v.p. te allen tijde zenden aan bovenstaand adres.

Datum:

Handtekening:

z.a.z.

Voor partners en huisgeno(olt(en) bieden wij de mogelijkheid GEZINSLID van de Fanclub te worden. lnhoudelijk
is dit lidmaatschap ídentiek aan het hoofdlidmaatschap. alleen ontvangt een gezinstid geen publikaiies van de
Fanclub. Hieronder kun je ziinlhaar gëgevens Ínvullen.
De contributie yoor het gezinslidmaatschap bedraagt € 16,-- per jaar, bij (hernieuwde) inschrijving te
veÉrogen met +èr+ilIal i g- € 5, - administratiekosten.
MUTATIE formulier gezinslid (s.v.p, invullen in BLOKLETTERS)
Lidnummer gezinslid
Cnderstaande wijziging gaat in per:.,

--.. -... --

Ànhlcrnaarn
Roepnaam of voorletters inaar voorkeur)
Geboortedatum
Onderstaande auto ís: aangekocht I verkocht / Overleden

Kenteken auto
Meldcode (ÍaafsÍe 4 cijfers cfiassísnumme$
Kleur *
ls dit de originele kleuP

Zo niet, wat was de originele kleur?

1

Datum afgifie k=nteken deel I (bouwjaar)
Sinds wanneer is de auto in je bezit?
(zie voor datum kenteken deel 2)

2

2

Kilometerstand *
g,i A" Heur "ROAD" s-v.p. de kleurcode vermelden, 06W, 09T of tlG {zie plaatje onder voo*lep}
' Deze vetden, voor anze statÍstÍeken, graag volíedrg invullen. B$ een datum dus dag, *aand en jaar!
t^

Bijzonderheden (s.v.p. aankruisen en waar van toepassing invullen)
Zonnedak

El
tr
tr
tr
tr
tr
tr
tr

Vinyldak
Tunnel-console
Sportstuur merk en type
Sportvelgen (géén doppen) merk en type
Mistlampen merk en type
Overige, namelijk
B'ljnaam

I

SUZUKI PUruÉL TOUR 2A-21 Augustus 2005

Wederom organiseert SCORE een Puzzeltour vcor Cappuccinc eigenaren. Echter
door de uitbreiding van Marcel's wagenpark met een Suzuki SC-100 GX staat de
deelname ook open voor de Suzuki Coupe GX Fanclub. Het evenemënt duurt
wederom twee dagen en vÍndt ditmaal pÍaats in de provincie Zeeland. lnschrijving
voor slechts een dag is ook mogelijk. We hopen lyeer op een grote op komst. Vorig
gaande jaren was altijd een groot succes met deelnemers uit 4 landen.
Wederom is gekozen voor een afl,visselende dagindelÍng met autoritten en sociale
uitstapjes naar leuke locaties. Alle deeínemers ontvangen een gedetaiiieerd route
besehrijving en maeten middels kaartlezen hun besternming vinden. Het aantalte
rijden kilometers bedraagt op zaterdag 140 km en op ,ondag 100 kilometer.
Een kosten indicatie kosten:
Neeltje Jans € 14,- p.p. en parkeerkosien € 3,50 per auio.
Karting Goes € 13,- p.p. vocr 15 minuten.
Eventueel komen hierbij lunch, brandstof en overige parkeerkosten.
Start is om 10:00 bij Van der Valk Hoiel in Gees langs de snelweg A256.
Zaterdag : 20 augustus 2005

Zondag : 21 augustus 2005

Walcheren en Zuirt - Beveland route

Start

Hotel

2. Tussenstop

Veere

Goes

Scf'rouwen - Duiveland rau-te

1CI:00

1

2

Bezoek pittoreske havenstadje

3.

Eind

Hotel

Goes

17:AO

Diner en aansluitend karting als avsnd
prEgrarnma

Stari

Hotel

Behendigheidsproef
ïoon de stuurmanskun§

Goes
in

10:00

je eigen Suzuki

3. Neeltje Jans
Bezoek aan de Delta Werken

4. Eind

Hoiel

Goes

17:00

Hopelijk kunnen wij rekenen op uw deelname" Indien u mee wil doen dient u zich
tijdig op te geven door. U kunt hÍervoor gebruik maken van bij gesloten
inschrffiormulier.
Met vriendelijke groet,

Marcel Spoelstra
Suzuki Cappuccino Owners Register SCORE

SUZUKI PUZZ,ÉL TOUR 2g-21 Augustus 2005
Inschriivine sluit sp

I

iu4ri 2005

!

§CORE pla Marcel Spoelstra
Den llp 7a
1127 PA DËN ILP

Telefoon 31(0)20-48226U
Fax
31(0)20-4820612
E-mail *ap*G+i;i;:*#*i*i:*t.i:i
SCORE lid Ja / Nee
Naambestuurder

Suzuki GX Fanclub lid Ja / Nee

Naampassagier....".
Adres.-....

Land

Telefoon

Mobiele numrner

Telefoon thuisfrontnoodgevailen
§k

doe mee aàn eie §uzuxi Paàel ïaur 2,005 op

;

lMlt u dat assisientie bij het vinden van een hotel

Zaterdàg

?

/

Zondag

Ja I Nee

VriiiTaI LsÈvt
7et7a a\TolMa

Zo ja welke dagen ovenracht u ?

Opmerkingen
Voar Akkoord

DISCLATMER

Deelnemers rijden voor eigen risico en zíjn daardoor volledig zelfstandig verantwoordeÍijk voor hun
eigen handelingen. Gedurende het evenement respederen zij de we-t en gedragen zícfr hofíetijk en
vëílig iegens àR{Íerë verkeersdee}nemers. Zowel §eore als de locale orgànisatië zijn op kuRneR op
geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor geleden (veruolg) schade gedurende het
evenement Dosr retoumerÍng van dit formulier verklaren de deelnemers zich te confirmerer met deze
conditÍes,

