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SZ-RZ Register

Dit jaar lag de nadruk voor ons in-
ternationale jaarlijkse treffen niet al-
leen op het Spettacolo Sportivo, maar
vooral ook op een evenement dat de
Familie Staudacher in Oostenrijk
wilde organiseren.
Gerda en Werner hadden al enkele
jaren deelgenomen aan ons

Spettacolo en waren daarbij zo zeer
"ueberrascht" door het hoge niveau
van het evenement, maar ook de
gezelligheid, onderlinge band etc.
etc. dat ze besloten om de hele club
ook wel eens bij hun thuis in Tirol
wilde uitnodigen. Dit enthousiasme
werd in 2007 zo groot dat er een

aanvang met de voorbereidingen
werd gemaakt en een serieuze uit-
nodiging vanuit het Internationale
Register en enkele buitenlandse sub-
registers ging dan ook al op tijd de
deur uit.
Carla en ik wisten eigenlijk al vanaf
het begin dat de kans zeer groot was
dat we er niet bij  konden zijn in juni,
omdat in deze periode ons nieuwe
huis klaar zou zijn en er dus duizen-
den dingen gedaan moesten worden.
Aan het einde van zo'n bouwperiode
ben je ook zelf vaak versleten, dus
we wilden ons niet vastleggen.
Helaas,…helaas,…. en met heel, heel
veel pijn in het hart, omdat we zeker
wisten dat Gerda en Werner er een
"KNALLER" van zouden gaan maken
hebben wij af moeten zeggen….. en
dat doet nu nog pijn !!!
Gelukkig hebben Ine en John Pisters
( zwarte RZ en provincie-genoten )
ons goed kunnen vertegenwoordigen
aldaar en zij hebben ook gezorgd
voor een verslag en foto's van be-
treffende meeting. Met dank aan Ine
en John, maar uiteraard vooral aan
de familie Staudacher die dit alles
mogelijk gemaakt heeft.  Ongeloof-
lijk wat daar vanuit een privé initia-
tief werd neer gezet,….. Chapeau !!!!
Ciao,

Eduard

SZ/RZ TREFFEN IN
OBERHOFEN (Tirol)
13 en 14 juni 2008

bij Familie STAUDACHER.
Werner Staudacher en zijn vrouw
Gerda waren vorig jaar in Assen
(Spectacolo Sportivo) en Werner op-
perde het idee om in 2008 in Oos-
tenrijk een treffen van SZ's en RZ's
te willen organiseren. Hij is met pen-
sioen en heeft dus veel tijd en hij
wilde meer mensen uit Europa leren
kennen, die ook een SZ of RZ rijden.
Inderdaad kwam na een paar maan-
den het bericht dat het treffen zou
doorgaan met de data 13 en 14 juni
2008.
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Voor de Kerst hebben wij meteen het
hotel besproken om dit evenement
maar niet te missen.
Werner schreef regelmatig een
kaartje of telefoneerde om ons op
de hoogte te houden hoeveel er zou-
den komen. Vlak voor wij vertrokken
was het aantal aanmeldingen geste-
gen tot 36. Waanzinnig!

Op 12 juni 6.30 uur  zijn wij van huis
vertrokken. Via Duitsland en de
Oostenrijkse Fernpasstrasse  arri-
veerden wij 16.00 uur in het Tiroolse
Pfaffenhofen. Hier ligt het hotel
Schwarzen Adler , het overnachting-
hotel voor dit weekend. Direct na ons
arriveren nog 2 koppels.
Op de kamer staat een welkomst-
geschenk van Werner, een speciale
fles wijn (met foto van een SZ ) en
een boekje over Innsbruck.
Na het verfrissen en een welverdiend
Weizenbier, komt Werner langs om
ons te begroeten en ons uit te nodi-
gen voor morgenmiddag voor Kaffee
met Kuchen bij hem thuis. Diezelfde
avond wordt er al veel gesproken
over auto's in diverse talen.

De vrijdagochtend hebben we vrij en
gaan we maar eens de benen strek-
ken naar het naburige dorp Tellfs.
Daarna wordt de auto eerst nog even
gewassen en opgepoetst. De weg
naar het huis van Werner is 3 dagen
geleden opnieuw geasfalteerd en in
zijn grote tuin kunnen de auto's ge-
parkeerd worden. We worden be-
groet door Werner, Gerda, zoon,

schoondochter en kleinzoon. Er staat
koffie en taarten (met Alfa Romeo
logo) klaar en natuurlijk alles
"selbstgebakken". Er is een tent met
gedecoreerde tafels en banken. De
tuin is versierd met Alfa Romeo -de-
coraties en sfeervolle verlichting. De
garage van Werner is een groot Alfa-
museum.
Met en met druppelen de auto's uit
heel europa binnen (7 nationalitei-
ten: Oostenrijk, Zwitserland, Duits-
land, Italië, Engeland, België en Ne-
derland)  en om 18.00 uur zijn er 15
SZ's en 10 RZ's gearriveerd. Het is
gezellig druk en veel mensen ken-
nen elkaar al van zien of via het inter-
net.
Er wordt natuurlijk veel over auto's

gepraat en elk exemplaar wordt aan
een grondige inspectie onderworpen
en bewonderd. Sommige hebben een
persoonlijke touch aangebracht
d.m.v. modificaties c.q. verfraaiingen
, zoals diffuser, getinte ramen, 2 of
zelfs 4 uit laten, diverse gril-
aanpassingen, vergulde
wielbouten,enz. Ieder naar zijn eigen
smaak en natuurlijk apetrots.

Terug naar het hotel, te voet in 15
minuten of met een pendelbusje.  De
auto's blijven achter in de bewaakte
tuin van Werner.. Bij het hotel zijn
nog een paar nieuwe gasten met hun
bolides gearriveerd. Totaal zijn nu 31
auto's aanwezig!!!!!!
Er wordt gezamenlijk gedineerd in
het hotel, gevolgd door speeches van
Werner, Jörn Sassenberg (SZ/RZ-re-
gister Duitsland), Helga
(hoteleigenaresse) en de burgemees-
ter van Oberhofen, die nog eens be-
aamde dat de weg 3 dagen geleden
opnieuw geasfalteerd is, op verzoek
van Werner omdat zijn gasten met
zeer speciale auto's zouden komen.

Zaterdag de 14e na het ontbijt gaan
wij naar Werner, waar wij om 10.00
uur vertrekken voor de grote rit door
Tirol. Werner rijdt voorop.
Er is een filmploeg ingehuurd die de
hele dag op film zal vastleggen en
een journalist van de Tiroler Zeitung
die een artikel over deze dag zal pu-
bliceren. De route zal 140 km bedra-
gen. Het is wonder boven wonder
droog weer, dus gaat de kap open.
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30 SZ/RZ's door de bergen is een
waanzinnig gezicht, de colonne au-
to's blijft redelijk goed bij elkaar en
krijgt veel bekijks. De eerste koffie/
prosecco-stop is bij een mooi golf-
hotel, waar de auto's op een gere-
serveerde parkeerplaats geparkeerd
worden.
De lunch is bij hotel Schlössel, waar
zelfs een speciale menukaart voor
ons op tafel staat, waaruit o.a. een
Zagato-teller besteld kan worden. Na
de lunch gaat de rit verder via prach-
tige bochtige bergwegen, met mooie
uitzichten en soms met verplichte
stops vanwege overstekende koeien
en zelfs lichte sneeuwval op het
hoogste punt (Kühtai). De afdaling
gaat tot voor Innsbruck bij garage
Meisinger (dealer van Alfa Romeo,
Maserati). Ook hier weer een harte-
lijk ontvangst met drankjes en hap-
jes en natuurlijk hebben wij ook veel
bewondering voor het nieuwe spul
dat in de showroom staat.
Natuurlijk trekt zo'n kleurige colonne
van 30 SZ/RZ's veel aandacht in Tirol
en veel mensen langs de kant ste-
ken waarderend hun duim omhoog.
Er is in mijn ogen dan ook niets
mooier om met een SZ of RZ door
een van de mooiste landen van Eu-
ropa te rijden en te genieten van het
landschap en van de auto die wel lijkt
gemaakt voor deze wegen.

Om 17.30 uur zijn we weer terug bij
Werner, de auto's worden weer ge-
parkeerd in de tuin.

Om 19.30 uur wordt iedereen terug-
verwacht voor een barbecue
opgeluisterd door een Tiroler orkest.
's Avonds inderdaad eten,  geen bar-
becue maar een chique 5-gangen
diner dat beschreven is in de spe-
ciaal gemaakte Zagato-menukaart,
en wordt bereid en opgediend door
een cateringbedrijf.
Er is een gezellige feestelijke sfeer,
iedereen praat over de overweldi-
gende organisatie door de familie
Staudacher, de fantastische rit door
de Tiroler bergen en over onze bij-
zondere auto's. Met onze nieuwe
kennissen worden de adressen en de
e-mails uitgewisseld. Er wordt heer-
lijk gegeten en veel gedronken
(schnapsli).
Iedereen verheugt zich er al op dat
over 4 weken de film en de Tiroler
Zeitung worden toegezonden en dan
thuis nog eens kan nagenieten (naast

de vele zelfgenomen foto's).

Op zondag de 15e is vertrekdag. Na
het ontbijt worden de auto's opge-
haald bij Werner en nog een laatste
kopje koffie gedronken. Jammer dat
het afgelopen is, nog even adressen
en tips uitwisselen en voorzichtig
nieuwe plannen maken voor volgend
jaar. Wij hopen dit jaar al veel nieuwe
en oude bekenden/Freunden terug
te zien op het Spectacolo Sportivo in
Assen.

Werner en Gerda, en de rest van het
gezin worden nog eens duizend maal
bedankt voor dit mooie weekend.

Wij gaan nog niet naar huis maar
beginnen aan onze vakantie in
Noord-Italië.

Ine en John Pisters




