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j nt:-tn/IenESSIE I Suzuri sC to0 GX coupé

e moet echt rijden als
een motorrijder, want
ze zien je niet," Marco
Bergsma weet zeker dat
hij vier keer zou zï1naan-

gereden tijdens

de rit

naar het Gevangenismuseum in
Veenhuizen, als hij niet zelf heel
alert was geweest, Zijn zílvergrijze Suzuki GX verdwrjnt namelijk
bij menig automobilist in de dode
hoek. Christiaan Trip weet er alles
van. Ook hij rijdt voor zijn hobby
in zo'n piepkleine coupé - de bruine. In het «lagelijks leven gcbruikt
Christiaan een Hyundai Tucson.
'Als ik daar in zit, komt de Suzuki
tot de onderkant van het zijraam."

De heren overdrijven niet,

de

Suzuki SC 100 GX Coupé is écht

klein. De van 1979 tot 1982 in
Europa verkochte coupé meet 3,19

meter lang en 1,40 meter brecd.
De hoogte is exact 1,23 meter, Het
gewicht bedraagt een miezerige
650 kilo. De motor komt ook uit
het schap voor kleine maten en
heeft een inhoud van 970 cc. De
viercilinder levert 49 pk vermogen en 83 Nm koppel. In Japan,
rvaar de GX vandaan komt, werd
de compacte Suzuki naar keuze

ook met een 540 cc driecilinder
gelcverd. A'lleen de viercilinder
was voor de export bestemd,

VIER(!1IilDTR
De motor ligt overdwars achterin
drlft de achterrvielen aan. Het
blok is gekanteld geplaatst, zodat
het merendeel van het gewicht aan
de juiste kant van de as belandt.
Voorin, onder de kap, vinden rve
het reservewiet, de krik en de reen

servoirs voor de ruitensproeiervloeistof, de remvloeistof en het
koelwater. De accu zit onder het
reservewiel, Door de auto zo in te
richte n. duwt 270 kilo op de vooras en 380

kilo op

de achteras. Een

«lpbergruimte voor bagage is erbij
i ngeschoten. Er zit niets anders op
dat het glazen achterruide te openen en de tassen op de achterbank
te leggen. Dat moet snel gebeuren,

\vant beide auto's hebben het probleem dat het ruitje vanuit geopende positie vanzelfweerdicht zakt.
De kle ine motor heeft volgens
Christiaan zo zijn voordelen. Toen
h4 vorig jaar zijn viercitinder liet
reviseren, tilden ze met z'n tweeen het blok zo op de keukentafel van de specialist. Christiaan

is elektrotechnicus van beroep
en reviseerde zelf de dynamo en
de startmotor. De benodigde onderdelen bernachtigde hrl via de
Suzuki GX-club.

ulHtzztflD
Christiaan maakt er geen geheim
van dat zijn GX niet helemaal origineel is. De achterste spatborden
zijn uitgeklopt en de bruine lakkleur is uniek op de verkeerde manier. De SC 100 rvas destijds wel
leverbaar in de klcur bruin, maar
de originele tint was roestbruin.

Het decrt hem niet. Hij kocht dc
coupé via-via, omdat het zorn leuk

Whizzkid niet
helemaal origineel is, doet geen
afbreuk aan dc aandacht die hij
ermee krijgt.ledereen vraagt zich
autootJ€ is. Dat de

afr "Wat is dat?|". Veel mensen
schatten de SC 100 ouder in dan
hij daadrverkelijk is. In Nederland
zijn er 3467 stuks geleverd, maar
afgaande op de reacties is het een
zeldzaamheid geworden, Bij de
laatste autoshow die Christiaan
bezocht, waren vele ogen op zijn
CX gericht. Zijn boodschappenautootje mocht opdraven na een
klassieke R«:lls-Royce Shadow en

Hondlgr hel reservewlel en de kÍlk llggen voor hel grllpan. Onhondlgi de occu zil erondeÍ
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rvcrd rcvol!d door ccn uirbLrrrdig
ru itgctloslc: A nrcri kaansc pick-trp.
L:.ctr kr»rnisclr gezichl rlet eelr ltotx.r
Ca lirnc'ro-gchaltc,

OUD VROUMIT
Vlarc«r kocltt zijrr zrlrcrgri.jzc Suzuki letLcrlijk van ccn uud
vroilwliLr. De iiankoop rvas hcl
lílngverwilchlc rcsultuat \/an een
dicpg*vortcldc jcLrrdil«rtrrrr. IIi j
knipte in zijn jongle.irrcrr ul de lekcrop-advr:rlentiL's van de Srrzuki

SCI t(X)

CX uit dc arrtoplgina's

r,rin I)c '[clcgraal. I)c beknoptc
adve'r terrtics van 3 Lcgr'ls tvcrclcn

3D

in cc» schoolse hriltjc gt:p)lkt. Dc
volgcrrtlc strp wils lid ri,rttdcn vart
de Neder Ilrrdso SuzLrki Coupé CiX

Marco vorrd hcl rnltar tvlit
ont zieh aan tc tneldcn
zorrdcl zull /o'n iluto te [rczitlcrt.
Dat rvirs gclukkig geen prot)lcctn.
Ben lcuk dctlil: dczclttle litnclub
vicrrlc in.jLrnr zrlr vijtcnttvirttig iariir hcstaau. Marco is nog altlcl lid.
Ch r istiaitrr rs on ll ngs I id rlcrvorulctt.

storrd le krlop. ntartr lnt-c:dcre gc'-

ecn ltrntpjc btattcicr:. tlo v-sttlat

gadigclcri nrclcldcrr zich. N'lrrco
nrocht op irutliLjntic ktrnrcrr Dc

knapto crt de ÀNWB rvcrtl opgctrornnlcld, Marc0 denkt cr nU,gcItrkkig rrrr:t rvccnlocd ililn teru8.

ukrkt>n cigc'nli.;k nict in dc ftr-

lran,;lLrLl.

Su.r

s1>annertd

rrrlic hliir'crr. zrr 'c'qde dr' \'rit'n
dr'liikc orttlc darnc Lrit. \\,lnt diln
uoLrtlcn haar nccÍjcs crtnec

Dlt

_rraan

lraar in hct
vcrkr'crdc kccl;:at, Marco zorr dc

cr'()ssLrn

sch<.lut

flul() nlr'ct rvaarilcrctt r:n hctel Verzor sen, Ert zo rvcrd ILi.i

op 2l

.1a

lVlltrcir zocht zcs jlrar lang niral cL'.n
r.locde SC 100. Allc cxcrnrpl;rren

rrLrari 1999 dc gelukkige eilenrurr
van uen SLrzrrki SC 100 CX Dc

dir- hl.j tcgenk\vitrr) wilr(rn \\/ltilrclcloos - stLrk voor s(ttl( (io()rge-

cn z-cstig .uuldcrr. l)e r il nuar

rot. l)L'(iX van lrel «rtrclc \'r()u\\'lic

l_tr

xc

loor rtcuclrcntryt

nt

ighrrndcrtj

vrrlicp nict lls rcp)and: cr

hLLis

_sirrg

00G v00R DEtAlL
Dc SCI 100 GX is njct genraakt
voor hct ccrr*'ige lt:vcn l-lct stall
is viLn rnatisrc

krvalitcilerr hijdr'pr'<rclk idce ccn gocd

dLrctic rvlrs rrict

idcc. Ncenr biivoolbccld cle nrotorkiip achlerop. Bij lrct pc-r'scn van
de kap zijn pkx>it jes ontstnarr in dc
rand, die de lak van lrct piruce I erschrrpcn llicrtlotlr orltstaut
gcnrirkkc)1k r()cst, !lrl r co gcLrrttikt
bovr,rr

plrk kelLjcs onr tc r,uornorncn dat dc
stalLrn dclcn rrcL elkllr conllct rrakcn cn hct problccnr crgcr rvordl
llct qro()tsie errrel zi1 c\'cneÈns
achter dc achtcr u,lclen

IIct reclrt-

q;- {/

hockise ventilaticroo.stcr op clkc
[]artk zLrlsl bchirlvc iLrc[rt ook rtsL.t)\ri[r[cr nilur hinrrc]l l)it bcl.rl,idr
in con opvunuhitkjt dtLt lr-os /orr
ntorrtcrt lopcn. nraar ecn nrollirt:
rJicg 1" dik gcnocg onl i',l't ul\oerkrLnrrirlï.jt' ti''olokkc r cn \'ler a l s gc

-*

volg dlt clc irut<l klotsc'rrd :ontlr Lidt
er cr r()cst loÈs;titl irr clt'spatbor.

dcn Onr het iLanzrrigcn virn rc!.cn§/iltcr 1c!Èn 1c glan, hcbhen \,lur crr
r:n ChristitLan dc rrrtrstcrs lichlcr

5l('\'Í)r.'ll llCpltl:t,.1. I)c r tr,lr.'n rr'ijrcn nu niriLr irctrtclcn

,

'Iirch ltad SrLz-trkis'cl t1csc1ijl< orrg
rrlor rlctrtil, Dt: dop vun tlc lrr arrrl-

h

:tolIxrlk brrrrr.tr:II nautcli jk iiln (,1.n
kcttirtIir: dltt prr-rrcs JnLl gcn()0q

i'

rrrn hr:nr l0gcrl

he t CX-cnrble cnt
lirlcn ruslcrr lo uordt dr luk qc
spulird, F.cn lrndcr c trirrrd irhc-irlie
is dc plalrtsinl i rr r tic l:ik. Hij zit
roorin rrlrllsl Irct rlscr t,civicl

tr:

S(HATZOEKTN
'l i
rJr' onrlcr lttrLrrlsbcLr

r I Irirlr
itlcrrs
dcn [rcirlc ircrcrr zitlt uclrlcr rlc
orclt: ltoc liqrlllcrr t\,c hi.j tlc borr-

I Als )r: clc ntorork<tp ()pcnt,
lirgcr dc stilltnrotef. tlc tll'na:lo

;ries

r'lr (Jc \

;t r lttt t ltlcttt r urlr ltr'l g rr jIL'11.
rtlrrrr dc btltrrrts,t i1rrhirilcn ltcrcili
\!'elntr lir't true.jc is lrls vuli.l: op tlc

Itoc,lcnplrrtl< pr rlkt ('-'rt li111rp tirc
lcllrl,rcld is rrct pttslr'. Dr Lrli )ricrop
rn de rrrslr:rrnirr! r,lur ([' ilcllltthunli vtiLrrvl n;.llr \()rcn Il;rlrl dc
truklcdirrg r\rus cn clrr luik Iitirtrt
t*,oorsulrijrr Op dit pL: nt vof lt lrel
rtls st'hatzirckcrr t«ror ntrtrll icl lrcLrircr: l)ttai (lc strltroei,crr vltn lrcl
lLriL los crr ju kLrnl brj dr: ':cltirt.

Ncl zrr sprirak nl:rlun(l rris lrcl uro-

trrrluif rs rlc nrtlir: Dr rrtcrrirrgen
ziiu riitnrelilk vcrcle'eltl: Níareo
vinrlt (lirt ziln GX dc <>rigilrclc
Cllrr iorr-raciio vcrrlierrl tcr rvijl

F'l()Otllo.j

nde o'dvanoeíÍrCioí1,:öo\re'c:,c)tt)l.c.lroer;l

Der,|oe<.Jl,c,1teofios:iltg

seetdtiip,oii:e'ire,

Chrrstirrtn ccrl nlrrrlr'rrre ratlio nrr-t
etn rrsb I)t)orL cn lo.ssc lrridspreI'c|s scd0ogt Chrisliilan \oc.qt cl
'ttrl irit:t tu.: tllt I.ij lrct lrrirrt.jc itr
du rttiddcnt«ln\r)Lc lnrpcr Ir()elilc
bil tc vi lerr ur rlc nicuir'r'radio e r
klrrs'rck urtzict. Bcrrlc lterert zilrr

hL't.r()\cr

rrcrts tlat hc:t Cigt'nlijk
,r()f d()/tL'is onr cc|t cnornt
-qlf lc

Zirgen \/oor r'en grotc radio Dirt
ru'ordt rrcl gcLlaxn Dc \isarctteuaan-stckcr krr.jut dan een aldcr
plckjc (orttlcr dc radio)

,È.1-

Èc;ug,esiervorgÉn?i,,4Dicler-oDr/cJ,,,r't

deoai-i€rbronl'.noor vorËtrr,OroÉr cetrel:ledngzrlèenluillroordem.jrD

I nu-rnapnESSrE
Bij het sÍopticht is de SC l0O GX zó weg,
veÍbozing von de mede,,'/eggeoruikers,

to1

------

v

:rutíiíttmry llltllitÍtulttt

suzlJl(r sc roo Gx (0lJP[ (re7e-res2)
AAHDRUVII{G teuine; vler.inJiin, orhlerin in dworsrkhling ingebouwd; 2 klepprn por cilindu;

I

rio keiling; enksle torbulolour (Mikuni 30 PllD);

bovenliggende nokkenrs, oongedreven

x íog: 65,5 x 72,0 mm; rilindorinhoudr 970 rmr; rompresieverhouding: 9,0 :
3ó klll

/

l;

boring

mox. vormogen:

49 pk bii 5000 tpm; mox. koppol: 83 tlm hii 2500 tpm; vierbok, hondgesrhokeld (vloer.

pook); orhterwieloondriiving.

(ARR0§§illt - Oi{DIRSH.

relfdrogenda ronosseds von

íool, 2 poíienn; v: onoftr. ophonging

mel

droogormen, «hrooÍvorsn, srhok&mper, íohillmtor; o: driehoekige droogormon, xkoefveren, srhokdeÍr
pers;

londheqelhsturing; r€mmon v/o: sdriiven/trommels; bondsn

TI(HtllS(HI GtGtVttl§ V8lH:
gobouwd

/

3190

1395

/

1230 mm;

É:

14510

5R 12.

wiolhsk: 2030 mm;

lsogpliilt

650

lq;

ron 1979 tot 198?; prdurtieoontol:3aói lt{aderlond).

PRESTATITS ouelerutie 0100 km/h: 21,0 mr,; topsnelhdd: 140

km/Ï; veÀruik ó,3 /100 [m (1 : 15,9].

}{ie rírhrelÍ wel in ro'n llloins Suzuki ziel rondrijden, kon redelilk eenvoudig oen eramploor

op

de kop líkken. 0p Morktploots,nl sloon regelmolig etemploren le koop, mel priiren uiteonlopond
von 2000 lol 20.000 euro. De

íool

von de ouloolies vorieerl vun hohtyproiert lol punlgooÍ. ln

OPVOUWEN

!eltoon bcloond rnet een

De SC l()0 GX is zo klcin dat

stokcn duin), Op dc srrclrvcg zi.jrr
snclheden van 100 tot I l0 knr/h
idcaal, l-10 knr/tr is te docn, rnaar
n ict vol te houden Bovend icn is dc
SuztLki larvaaiirt rvind- en alrol,qelu idcrr k I in kcn ongc li lterd door in
tle cabirre. Daardoor is na ccrr uLtt
ri.jdt:rr de pret cr \vcl cen bcct je ai
Ecn .SuzLrki SX 100 CiX Cotrpé is

niet icde reen crrn kan rijden, Ecn
Classic: Cars-rcdactcur van 2 mu'tcr Iang past er n ict i n - rvc hadden
al zo ortze trvijti:ls. Christiaan is
I ,74 metcr en hocÍ't zich n ie t op tL'
voLrwen.l{i.i doe L zcll\ de bestuurdcrsstocl trvee standjcs naar vorÈn
Brj het stoplicht is hij z('r ives. lrrt
ve

rbazirrg van de nredervcgtc'bru

I

Roestvorming op olles orhter du

orhleros.

fl

Stoot von hol inlerieur loriginele rodio

olle govollen ir het roodroom om de oulo von voor tol ochlor le ronlroleron op roesl llot gedeahe

oub).

orhler de orhleros íool hekend oll een grool risirogebied

fl

De rommen. De

r.le

5(

100

ols goedkope slodsoulo en niel ols outo

GX

voor

molige

hel leven, Hel gebruikle stool is von

reririe von de viercilinder wordl vergcmokko

li;kt door de beperkle ofmelingen en gewirhl
von het hlok

-

mel z'n iweeën

lil

lons

ro uil ds oulo, [)e versnellinglbok ir redalijk
betrorwboor en de lroppoling is bererkboor vio

kwoliteil en rocí siool loe rodro hel de

hel
bi[ronder de wielkolten, het poneel onder de
orhlerÍuit en de i-stlilen
houden en

De

ls

lerhniek is eenvoudig le
rep0reren. Zodro

ie hel

onder-

lrurie

weel hoe ie door een luik in de orhlar[onh
de ondere konl von hel 970 r( m0loílie

riin ook de bougies

le vervongen Een

bij

koml,

romplele

rcservconderdclen, Chlist iaarr
klein ondcrhctttd zcll, leru,i.ll
Marco een rrannctie nret gcvoel
voor oudc auto's i:rschakclt Dez-c
doeL

zal dc bnrg *,eer ccn bectle

rllcnsen dic nict gecharmceld

zlrt

van rle kleirre, spcclse coupé .oc

lvlel hulp von de rlub ziin wel

lechniuhe delen la bemorhligen. t1el inlerieur

venongen is lostiger Àls ie hiervoor vervongende onderdelen zoekt, moei

le iets

min'

der krilisth ziin, ln de coupes voo Àlotto

It(HilltK

Chrisriaan lruurt eerr garaglebox

klcinel mtken". Er bcstaan dirs

de ondsrkonl von de oulo

hoereel OllDIRDtLEll

de rcrrosserie geleden haeft. (onlroleer in

tc I'irtdc:n, Hr.:t aarrbod is bcpcrkt.
rnaar dc pr i.jzen zrjn te bchrLppcn.
Onderdclcn zi.jn ook rtict duur.
Dc tw'cc cigenarcn kozctt et zc-ll
voor onr dc hobby icts duuldcr tc
nrrkcn. Malco lreclt cerr twccde
GX gckocht voor ondcrclelen cn

"lk

r0gsnrvol0Í doorlolen. 0e slool von de doar-

voor bedoolde opvongbokles verklopt

:r bctlirlbarc lrobby. De _crootsle
uitdaging is cen g<led cxt'nrplaar

e'e

rnan in s1oíjas zucht r-lke kc'er als
hi.j cie kleine SC 100 ziet komcrt:

ie dc nrotor

kriigl t)e othlerkonl kriigl het hel zwoorí
le verduren, oongerien de ventilolierooíers

-

vortr de auto cn zijn i,t:r zarnr--lirtg
oulo mog nie' oprii

trokken.

(ARR055tRlt Suruki bouwde

r

kers, Na een kortc sprint lralcn zc
henr rveer in en rvoldt zrjn kr lclit-

opge-

en

Chrislioon sierl bilvoorbeeld een kunslsloí kop

onder oon de middenronsole, dis bedoeld

MET DANI( AAl'l:

is

Morro Eergsmo (zilvergriire

voor rerhls gesluurde modellen. llierdoor heeh
in hun orlo's de biiriider metr beenruimle don
de besluurder

5t

100) en (hrislioon

Trip (bruine 5( 100) wor het ter hesrhikking stel'
Suzuki (oupó GX Fondub

len von hun sulo's. De íolo's ziin gemookt bii ho

wvw sulukiroupegxfonrlub, nl

0evongenismuseum

in Veenhuiren

