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SZ-RZ Register

De afgelopen 3 maanden zijn weer
omgevlogen en op SZ / RZ gebied
heeft er zich bij ons weer het nodige
voorgedaan, zodat er weer genoeg
stof voor een artikel in het Klaver-
blaadje voorhanden is. De inschrij-
vingen voor het Spettacolo komen
ook weer binnen en als dit stuk ge-
publiceerd wordt, hebben we onze
jaarlijkse meeting alweer achter de
rug.

Een maand of 3 geleden kreeg ik uit
Duitsland een fotootje met daarop
een gescheiden katalysator systeem
voor onder de SZ / RZ. Handig leek
me, omdat deze onderdelen niet
meer verkrijgbaar zijn voor onze au-
to's, en er inmiddels veel kath's rot
of leeggeblazen zijn, maar e.e.a. had
een diepere reden.

In Duitsland schijnt de milieu lobby
nog actiever dan in Nederland te zijn,
dus daar waren niet alleen de diverse
auto's naar milieuvervuilings-klassen
ingedeeld, maar was daar ook de te
betalen wegenbelasting op afge-
stemd. Een eigenaar van een auto
zonder katalysator betaalt dus veel
meer belasting dan een eigenaar die
een auto heeft met de laatste stand
van "anti-vervuilings-techniek" aan
boord.
Het zal wel niet lang op zich laten
wachten, voordat er bij ons ook een
dergelijk systeem ingevoerd gaat
worden, ben ik bang. De verschillen
in hoogte van de belastingen in Duits-
land tussen deze verschillende klas-

sen zijn schrikbarend  en daar is een
firma op ingesprongen en levert voor
diverse types auto's gescheiden kath.
systemen die 2 voordelen hebben,
namelijk: de vervuilingsklasse verbe-
tert met minimaal een stap en de
motor van de SZ / RZ levert 4-5 pk.
meer vermogen. Dit zelfs voor een
lagere prijs dan destijds de originele
katalysator via Alfa Romeo. En door-
dat er minder belasting betaald hoeft
te worden heb je de kostprijs van
deze "uitlaatgassenreiniger" er in
Duitsland binnen een paar jaar uit-
geslagen. Dus een goed alternatief
dat - in de toekomst - de moeite voor
ons misschien ook waard is. Voorlo-
pig zijn de meeste SZ/RZ motoren
nog zo goed dat ze zelfs ook zonder
kath. nog binnen onze Nederlandse
APK norm blijven.

Via Ebay kon ik een poster van
Clarion kopen waarop een SZ afge-
beeld stond. Deze poster was ge-
bruikt op de Birmingham motorshow
in 1992 waar de SZ blijkbaar de hoofd
attractie was. Een beetje vreemd,
omdat de SZ in tegenstelling tot de
RZ nooit met een (Clarion)  radio uit-
gerust werd.

Via de mail kreeg ik een paar foto's
van de Italiaanse SZ van Stefano
Borin. Hij had zijn originele motor
(vergeten olie te peilen !!!) opgebla-
zen op een of ander Italiaans circuit
en had een  24 klepper laten bou-
wen voor zijn auto. Ik moet zeggen
dat het er erg mooi uitziet. Op de
testbank kwam men op 260 PK on-
geveer, maar de boel was op dat
moment nog niet helemaal
afgeregeld. Op dit moment wordt er
overigens in Zuid Afrika een motor
voor een SZ gebouwd met

compressor en die zal iets van 300
PK aan de wielen hebben, maar daar-
over later meer.

Via een ander Italiaans registerlid
kreeg ik enkele foto's toegezonden
van een Trophy racer  (nummer 476)
die tijdens het Italiaanse Vernasca
Silver Flag evenement geshowd werd
en zijn kunstjes mocht vertonen. De
foto rechts is genomen door John
Horemans.

Maar het allermooiste heb ik toch wel
tijdens mijn vakantie in Italië kun-
nen beleven.

Een paar jaar geleden heb ik een Ita-
liaanse SZ eigenaar kunnen inschrij-
ven die  bij Alfa Romeo gewerkt had.
Ergens in de fabrieken van Alfa stond
blijkbaar al jaren een SZ te verstoffen
en in 1996 had deze man de gele-
genheid om die auto te kopen en 'm
op kenteken te zetten. Er moesten
wel nog een "paar dingetjes" aan
gebeuren, maar de onderdelen-
voorziening was in 1996 nog niet echt
een probleem. In 2006 werd de auto
echter te koop aangeboden en vol-
gens de eigenaar in een perfecte en
gekoesterde conditie, maar van ver-
schillende mensen die ernaar waren
gaan kijken kreeg ik niet al te vro-
lijke berichten. De auto zag er blijk-
baar, ondanks zijn zeer lage km.
stand, zeer slecht uit.

Maar uiteindelijk werd de auto toch
verkocht en de nieuwe eigenaar
meldde zich ook aan met de mede-
deling dat de auto goed was, maar
dat er nog wat "kleine werkzaamhe-
den" gedaan moesten worden. De
carrosserie zou overgespoten worden
en er moesten wat dingen aan het
interieur en de elektra gedaan wor-
den. Verder vroeg de man of ik het
productienummer van zijn SZ wist
want, er zat namelijk geen zilveren
plaatje op de console.
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Helaas werden deze nummers bij
Zagato of Alfa Romeo nooit bijgehou-
den en als het plaatje met het num-
mer er niet meer bijzat en er geen
certificaat of parts-boek bij de auto
was (hierin staan namelijk ook de
productienummers) dan kwam je er
nooit meer achter.

Aangezien het echter een van de
eerst geproduceerde chassis-
nummers was, de auto jaren bij Alfa
Romeo gestaan had en de eigenaar
mij een aantal vrij specifieke vragen
stelde begon ik steeds meer de in-
druk te krijgen dat het om een
"prova" zou moeten gaan.

Een pre-serie auto dus die eigenlijk
vernietigd had moeten worden. De
Italiaanse eigenaar was zeer goed in
het Alfa wereldje ingevoerd en had
hele goede contacten op nivo, maar
die wisten ook niet veel verdere in-
formatie dan het chassinummer op
te hoesten en de mededeling dat de
auto misschien bij Alfa Romeo voor
fotoshoots voor de folder e.d. ge-
bruikt was ???? Mijn nieuwsgierigheid
was inmiddels in ieder geval wel ge-
wekt !

De Italiaanse dottore vroeg mij of ik
zijn auto niet eens kon bekijken en
aangezien wij naar Riccione op va-
kantie gingen en de auto in de rich-
ting van San Marino - 30 km. van
ons verwijderd - stond, was een af-
spraak snel gemaakt.

Umberto had de auto gekocht ter-
wijl hij eigenlijk nooit een SZ van echt

dichtbij gezien had en hij dus geen
enkel referentiekader had.

Okee,…. Op een bloedhete dag zijn
we in de auto gestapt en naar
Montescudo gereden. Een heel klein
pittoresk Italiaans dorpje in de ber-
gen waar de mobiele telefoon een
"buiten bereik" signaal van zich liet
horen. Qua temperatuur was het er
in ieder geval zalig. Na wat zoeken (
ook het nav. sys. had enige moeite
met dit nog niet goed in kaart ge-
brachte gebied ) vonden we een
schitterend huis aan een doorgaande
weg, de poort rolde open en wij re-
den het zich voor ons uitstrekkende
perceel op,…. gigantisch,….super uit-
zicht over het hele gebied en een
droom voor elke autoliefhebber, na-
melijk een afrit die langzaam de
grond in verdween en waar de ge-
middelde Nederlandse "Q-Parc" ga-

rage een voorbeeld aan zou moeten
nemen en aan het einde van die afrit
een ondergrondse garageruimte van
ongeveer 400 m2 met daarin diverse
leuke speeltjes en dan bedoel ik niet
de grasmachine !

Na een hartelijke begroeting en de
espresso met koekjes zijn we op ons
gemak de SZ  die - netjes gepoetst
en in de nieuwe lak vooraan in de
garage stond - gaan bekijken.

OEFFFFFFFF,…….. Tsjaaa,….. wat
moet je hier nou van zeggen denk je
dan in eerste instantie,… na jaren
Junior Zagato gereden te hebben en
je redelijk in Zagato in het algemeen
en de JZ, SZ en RZ's verdiept te heb-
ben ben je toch wel iets
gewend,….maar dit zat wel zooooo
slecht in elkaar,….. boewaaaaaaa….
!!!!
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Maar goed, na van de eerste schrik
bekomen te zijn waarbij ik met veel
moeite mijn gezicht in de plooi heb
trachten te houden, omdat de trotse
eigenaar natuurlijk hoopte op een
aantal positieve verbale en non ver-
bale (we zijn tenslotte in Italië) ui-
tingen van mijn zijde, ben ik eerst
maar eens begonnen met het ma-
ken van een aantal foto's van zicht-
baar afwijkende zaken t.o.v. de nor-
male productie SZ's.

Inmiddels was mij sowieso duidelijk
dat dit inderdaad een prova moest
zijn gezien het aantal grotere en
kleine dingen dat afweek van de eer-
ste productierijpe SZ's.

Tijdens het maken van de foto's
kwam ik eigenlijk toch ook tot de
conclusie dat dit een geweldige kans
was om iets heel bijzonders - dat ei-
genlijk dus vernietigd had moeten
worden - vast te leggen en dat we
eigenlijk te maken hadden met een
stukje rijdende voorgeschiedenis dat
ook als dusdanig gekoesterd zou
moeten worden, waarbij je absoluut
niet zou moeten pogen om van deze
auto op de een of andere manier een
exemplaar te maken zoals dat uitein-
delijk in de daadwerkelijke productie
is uitgevoerd.

Dit was in ieder geval een van de
laatste serie  prova's (prove overi-
gens in correct Italiaans) denk ik,
want er zat al een hydraulisch lift-

systeem in (al was dat afwijkend) en
instrumenten met staande naalden.
In de eerste serie prova's zat bijv.
geen hydraulisch systeem en instru-
menten met hangende naalden. Ik
wil in de toekomst een of meerdere
artikelen wijden aan de verschillen
tussen deze prova en de
productierijpe SZ's, maar als voor-
proefje hierbij alvast 3 afbeeldingen.

Foto 1. Een kijkje onder de motor-
kap van de prova, hier is de boel
zwart gespoten, het binnen frame is
anders en er zijn nog geen
verstevigingstukken aan de zijkanten
gebruikt.

Foto 2. Onder de motorkap van een
van de eerste SZ's (nummer 42 was
mijn eerste SZ) daar zie je links en
rechts een U-vormig verstevigingstuk
om het tijdens het rijden het flexen
van de motorkap te voorkomen. Om
deze reden was ook de rand van de
motorkap dikker gemaakt.

Foto 3. Blijkbaar voldeed de vorige
oplossing volgens Zagato ook nog
niet en men besloot  later om er links
en rechts  nog een extra versteviging-

stuk bij te plaatsen. Hierbij werd wel
de buitenrand weer dunner gemaakt.
Helaas is mijn ervaring dat de laat-
ste oplossing niet de beste was, maar
dat oplossing 2 beter het flexen te-
genging.

Bij Zagato was het altijd al zo dat er
gedurende de productie "verbeterin-
gen" werden doorgevoerd. Het echte
probleem hierbij was dat die verbe-
teringen in de praktijk niet altijd ook
verbeteringen bleken te zijn. Zo is dat
dus ook het geval bij de SZ en RZ's.

Op een meeting van SZ / RZ's zou
het geweldig zijn als je zo'n prova
naast een gewone productie SZ van
de eerste en laatste serie en bijvoor-
beeld een trophy racer zou kunnen
zetten.

Een en ander heb ik zo ook naar de
huidige eigenaar gecommuniceerd.

Nadat de geproduceerde SZ's ver-
kocht waren deden er allerlei geruch-
ten de ronde, zoals: de eerste serie
had geen airco en was stukken slech-
ter geproduceerd etc.etc.

Dit is in mijn ogen flauwekul en na
diverse SZ's  bekeken te hebben uit
de begin,- midden,- en eind serie kan
ik eigenlijk stellen dat de bouw-
kwaliteit vooral afhing van de erva-
ring, kennis en kunde van degenen
die aan de betreffende auto werk-
ten. Zo heb je hele goede auto's uit
de begin serie en heel slecht in el-
kaar gezette in de eindserie zoals
omgekeerd uiteraard ook het geval
is,….en,…… alle SZ's hebben wel een
airco, maar geen ABS en ook geen
airbags etc. etc. in tegenstelling tot
hetgeen in sommige artikelen of ad-
vertenties beweerd werd en vaak nog
steeds wordt. Ciao,

Eduard


