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SZ-RZ Register

De Castagna Vittoria
 vervolg:

Zoals in het vorige Klaverblaadje al
aangekondigd hadden we in juni
2009, weliswaar via allerlei omwe-
gen een afspraak kunnen maken met
de heer U. Pietra, de initiator achter
het Castagna Vittoria project.

De grootste verrassing was dat hij -
ondanks sommige verhalen die er op
het internet de ronde deden - nog
steeds de eigenaar van de auto was.

De auto stond samen met nog een
paar hele bijzondere Zagato's in een
grote garagebox in Arese bij Milaan.

Een van de voordelen van een Inter-
nationaal register is dat je in elk land
wel enkele zeer enthousiaste SZ / RZ
rijders hebt en gelukkig kon ik ge-
bruik maken van de "vertaal-hulp"
van Sandro Cerato een SZ bezitter
uit Milaan, die zelf uiteraard ook
graag van de gelegenheid gebruik

wilde maken om deze bijzondere auto
eens te kunnen aanschouwen.

Stipt om 11.00 uur 's morgens ston-
den wij trappelend van ongeduld bij
het afgesloten hek te wachten op de
komst van Sig. Pietra. Hij had inmid-
dels een paar auto's naar buiten ge-
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reden om wat plek te creëren, al bleef
het uiteindelijk moeilijk om mooie
foto's te maken.

Ook had Uberto een hele klapper met
verzameld materiaal, foto's, artike-
len etc. etc. bij zich.

Okee,….. we konden  naar binnen en
weggedoken in de hoek stond de
Vittoria, helaas in een niet al te beste
conditie op het eerste gezicht, er ont-
braken onderdelen en het grootste
deel van het interieur was eruit ge-
haald. Op onze vraag hoe het zo ge-

komen was vertelde Uberto dat de
auto over de jaren nog al eens ver-
plaatst was, ingezet was in verschil-
lende rally's, ritten etc. Aan de bui-
tenkant waren er tijdens die jaren
wat zaken beschadigd. Weggeraakt
was er echter niets, want hij had al-
les netjes bewaard en was afgelo-
pen jaar begonnen met de restaura-
tie. Hij wilde eerst het interieur weer
netjes hebben en was daar dus dap-
per aan begonnen.

De carrosserie was helemaal van alu-
minium gemaakt, maar het bijzon-

dere daarvan was dat de hele ach-
terkant tot aan de deuren uit een
plaat aluminium geklopt was. Een
huzarenstukje leek mij, zeker gezien
alle rondingen in dat gedeelte. Ook
de voorkant was uit een stuk plaat
gemaakt en omvatte het front de
motorkap en een deel van de zijkan-
ten.

Ondertussen vertaalde Sandro dap-
per en kwamen we de volgende de-
tails nog te weten:
Kleur van de body: Alfa Romeo
Bianco Spino.
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Body panels: waren geproduceerd
bij: Battilastra di Torino / Carrozzeria
Sonnino / Busto Arsizio.
Carbon parts: werden door een lo-
kaal bedrijf gemaakt
Achterlichten: gedeeltelijk hetzelfde
als bij de SZ / RZ achter de
achterlichtcovers zitten.
Chassis: Een niet - zoals bij de SZ /
RZ - ingekort 75 chassis.
Shocks: Koni: hydraulisch verstelbaar.
Benzine Tank: speciale race tank.
Instrumenten: het zelfde als van de
SZ / RZ, maar met speciaal gemaakte
Castagna "wijzerplaten".
Stoelen: BMW 8 series.
Interieur: donkergroen leer met
alcantara gecombineerd.
Dashboard en stoelen: donkergroen
leer.
Sloten: Lancia Ypsilon.

Ondertussen hebben we wat foto's
kunnen maken en omdat ik ook
nieuwsgierig was naar wat er nou
onder de motorkap te zien was heb-
ben we met 3 man de voorkant van
de auto een stuk opgetild om een en
ander. zichtbaar te maken. Daar
kwam dus de bekende, enigszins
gemodificeerde V6 in zicht.

Van te voren had ik de heer Pietra al
verschillende dingen via de mail ge-
vraagd, ook of de Vittoria ook een in
hoogte verstelbaar onderstel had. Hij
liet toen weten dat dit niet het geval
was. Toen ik echter op de grond lag
om wat fotootjes te maken zag ik
toch de bekende SZ / RZ Koni's zit-
ten, en jawel hoor de hydraulische
leidinkjes waren er ook aan gekop-
peld. Uberto vertelde dat dat wel kon
zijn, maar dat een en ander niet aan-
gesloten was. Verder kijkend vond ik
achter in de auto echter een
hydraulische pomp met leidingen en
bedrading en op wat er van het dash-
board over was, een lampje met het
bekende schokbrekersymbooltje
erop. Met het schaamrood op de ka-
ken moest de heer Pietra bekennen
dat hem dit altijd ontgaan was…..

toch handig zo'n buitenlandse
bezoekers,…hahahaha !

Ook vreemd dat er BMW stoelen ge-
bruikt waren, maar dat had een re-
den namelijk, als je in de auto stapte
moest je van ver achteraf je gordel
ophengelen en de BMW stoelen had-
den de handige optie dat de gordel
via de bovenkant van de stoel door
de beugel van de hoofdsteun liep en
daardoor dus "voor het grijpen" lag.

Na nog wat foto's van de artikelen
uit de klapper genomen te hebben
verraste Uberto ons nog met een
originele persfoto en een krant
waarin het verhaal van de Castagna
had gestaan. Erg leuk !

Op de "matige" foto's uit de klapper
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kan je in ieder geval enigszins zien
hoe het interieur eruit gezien moet
hebben in betere tijden.

Na deze missie zijn we gezamenlijk
gaan lunchen en blijkbaar had Uberto
het ook wel leuk gevonden en hij
nodigde ons uit om de auto nog eens
te komen bekijken als deze weer in
oude glorie hersteld zou zijn.

Daarna zijn we samen naar het nabij
gelegen Terrazzano di Rho gegaan
op uitnodiging van Zagato. Na eerst
de mooie "double bubble" creaties die
er tentoongesteld stonden bekeken
te hebben, kwamen Paolo di Taranto
en Andrea Zagato erbij staan. Na
onze register pins en stickers over-
handigd te hebben raakten we aan
de praat over het komende
Spettacolo Sportivo.

Andrea wilde erg graag komen, maar
hij moest jureren tijdens de Pebble
Beach show in de U.S.A. in diezelfde
week, maar hij beloofde er alles aan
te doen om het vliegtuig van Ame-
rika regelrecht naar Amsterdam te
nemen om toch nog aanwezig te zijn.

Het zou geweldig zijn als dat op dit
bijzondere Spettacolo ook zou lukken.
Het 90 jarige jubileum van het be-
drijf Zagato, 40 jaar Junior Zagato
en 20 jaar SZ is toch niet niks.

Ons enthousiasme straalde blijkbaar
over op Dhr. Zagato en ineens vroeg

hij of ik alleen maar Alfa Romeo lief-
hebber was, waarop ik dus bevesti-
gend antwoordde. Daarna schoof er
een grote deur opzij (foto's verbo-
den)…… en daar stond een "TZ-3".
Nou denkt u natuurlijk: "dat bestaat
niet" en dat klopt, maar over 12

maanden zouden er 12 geproduceerd
moeten zijn!
Er stond een compleet mock-up, alle
lijnen en verhoudingen waren duide-
lijk helemaal uitgewerkt in hout, klei
en kunststof en zoals ie er bij stond
zou de auto ook gebouwd gaan wor-
den.

Poewaaaaa,….!!! dat wordt een hele
mooie. Er zou een Alfa motor inko-
men, waarop ik zei dat dat dan wel
de motor uit de 8C zou worden. Er
werd toen fijntjes gezegd dat er een
echte Alfa Romeo motor in zou
komen….ik ben benieuwd !!

Uiteindelijk is de missie geslaagd en
na een heerlijke vakantie aan de
Adriatische kust zijn we met uniek
foto,- en foldermateriaal thuis geko-
men. Ciao,

Eduard

Foto’s artikel: de Vittoria in detail,
copyright by Eduard van de Beek.
Foto’s onder: op bezoek bij Zagato met op
de foto rechts: Uberto Pietra, Eduard van
de Beek, Sandro Cerato, Andrea Zagato en
Paolo di Taranto


