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SZ-RZ Register

SZ - RZ Register

Deel 3 van het artikel "Wat kwam er
nou allemaal mee toen deze auto's
destijds verkocht werden ? "

Ik had niet verwacht dat er nog een
derde deel zou kunnen komen, al
weet ik natuurlijk ook wel dat vaak
in de diverse landen waar de SZ /
RZ's verkocht zijn, ook nog wel spe-
cifieke folders e.d. zijn geweest en
je dus nooit volledig zou kunnen zijn,
maar de laatste maanden doken er
toch nog enkele items op:

1. Een boek uit de UK: "Service
Time Schedule And Fault Codes" voor
de 33, Spider, Alfa 75, 155, 164 en
ja, ja…..  SZ en RZ, al staat er over
die laatste 2 niet veel in.
2. Er werd mij een enorm groot

( 3 x 5 meter of zoiets ) zeildoek met
een afbeelding van de SZ aangebo-
den. In de tijd dat de SZ in de ver-
koop kwam, mochten de grootste
dealers in Italië zo'n doek kopen bij
Alfa Romeo. Ik had er 7 jaar geleden
al eens een bij een dealer in Italië
zien hangen en daaronder stonden
een SZ met 1500 km. op de teller en
een RZ met maar 300 km. op de tel-
ler ! Ze staan er nu nog net zo overi-
gens.

3. Verder in mijn vorige verha-
len ben ik vergeten te noemen dat
er bij Alfa Romeo ook nog Techni-
sche Bulletins waren m.b.t. de SZ.
Deze dingen bleven in het archief in
Italië en werden niet of nauwelijks
naar de dealers gestuurd. Ook niet
op verzoek en zelfs nu is het onmo-
gelijk om ze te pakken te krijgen. Ik
heb o.a. via goede contacten bij de
Duitse Fiat importeur alles gepro-
beerd om de hele set te krijgen, maar
zelfs zij kregen "nul op het rekest".
Het is me wel ooit gelukt om 1 bulle-
tin op te vissen in Italië. Het is num-
mer 25 en gaat over een modificatie
die nodig is om een rammel in de
achteras kwijt te komen. Veel SZ en
RZ rijders hadden dit probleem en
het kon nooit opgelost worden. Vele
dealers wereldwijd hebben zeer dure
reparaties uitgevoerd ( complete

achterwielophangingen gedemon-
teerd etc.etc. ) alles zonder - blijvend
- resultaat en dit alles terwijl deze
mod. gewoon in het archief bij AR
zat. Het tweede probleem was ove-
rigens dat de onderdeeltjes die no-
dig zijn voor deze modificatie nergens
te krijgen waren in de goede maten
( 2 teflon ringen ), dus we hebben er
destijds een heel stel laten maken
bij het bedrijf van Dick Abbenhuis.
Hij was toendertijd zelf net SZ rijder
en ook blij dat ie van het gekraak af
kon komen. Die dingen zijn van hier-
uit over de hele wereld gegaan. Er
waren SZ rijders die al jaren hun auto
stil hadden staan omdat ze gek wer-

den van het geluid of bang waren
dat de hele boel afbrak,..hahahaha
!! Deze modificatie is wereldwijd zo
bekend geworden dat, als er zich een
nieuwe SZ / RZ rijder zich aanmeldt
voor het internationaal register, hij
eigenlijk ook meestal vraagt naar de
"ANTI-RATTLE KIT" een naam die ik
niet verzonnen heb, maar klaarblij-
kelijk "ontstaan" is. Ik stuur de rin-
getjes dan altijd als welkomst-
geschenk op. Leuk zijn altijd de reac-
ties als de kit eenmaal gemonteerd
is. Niemand snapt er iets van dat zo
iets eenvoudigs ( 45 minuten werk
en 2 teflon schijfjes dus ) het pro-
bleem helemaal oplost of in ieder
geval ernstig vermindert in hevigheid.

4. Ook is er in Nederland nog een
algemene AR folder in die tijd ge-
weest, waarin ook een afbeelding etc.
van de SZ stond. Deze heb ik helaas
niet, dus als iemand me eraan kan
helpen,..graag ! Overigens schijnt de
SZ destijds niet in de officiële prijs-
lijst van de importeur te hebben ge-
staan, hetgeen in het verleden vaak
heeft geleid tot  verhitte discussies
bij de diverse douane aangifte pun-
ten als een SZ / RZ geïmporteerd
moest worden.

Een paar heel andere zaken, maar
toch leuk om te vermelden:

Tijdens onze laatste trip naar Italië
heb ik de prototypes voor de achter-
lichten van de SZ op kunnen duiken.
Het is eigenlijk zeer bijzonder, om-
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dat er nergens vermelding werd ge-
maakt van het feit dat Alfa Romeo
voor de achterlichten eerst nog met
verschillende proto's / kleuren geëx-
perimenteerd heeft.
Ook in het SZ boek van Piatti staat
er niets over. Bij deze dus enkele
unieke foto's. Ze zijn in het rood,
transparant en rood/oranje voorge-
steld aan Alfa, maar gelukkig heb-
ben ze uiteindelijk voor "smoke" kleu-

rig gekozen zoals het er nu op zit.
Voor mij een hele mooie verrassing
uiteraard. Het zijn de enige ooit ge-
maakt en nu dus onderdeel van mijn
verzameling SZ / RZ spullen.

Ook lagen er toen we terug kwamen
nog enkele mooie foto's van een
trophy racer in mijn mailbox. Het is
een compleet originele trophy racer.
Heeft volgens de huidige eigenaar
Toni Erker in Duitsland, maar 1 x ge-
racet en heeft minder dan 6000 km.
op de klok. Hij heeft deze auto sa-
men met een A. d' Adamich circuit
auto gekocht.
Toni Erker handelt in exclusieve
sportauto's en heeft de laatste 16 jaar
de meeste SZ / RZ's wereldwijd in-

en verkocht denk ik. Deze Trophy
racer wil hij zelf houden, maar de ex
Adamich auto staat te koop.

Als toegift: één van de prachtige
persfoto’s van Alfa Romeo.

Ciao, Eduard


