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SZ-RZ Register

Terugkijkend op 2009 was het voor
ons een zeer een interessant Zagato
jaar, waarbij de voorbereidingen
omtrent het 90 jarig bestaan van de
firma natuurlijk een prominente
plaats hebben ingenomen.

In juni zijn we - om de mogelijkhe-
den met betrekking tot het hoofd-
thema van het Spettacolo Sportivo
toe te lichten - bij Zagato langs ge-
weest. Een en ander werd gecombi-
neerd met een bezoek aan Sig.
Uberto Pietra, de eigenaar van de
Castagna Vittoria, hetgeen ook inte-
ressant fotomateriaal e.d. opleverde
voor enkele artikelen in het Klaver-
blaadje.

Het Spettacolo Sportivo "Zagato",
waar niet alleen het 90 jarig jubileum
van de firma Zagato groots gevierd
werd, maar natuurlijk ook het feit dat
de Junior Zagato 40 jaar geleden in
productie genomen werd en de SZ
alweer 20 jaar geleden het eerste
daglicht zag, maar tevens het 10 ja-
rig bestaan onze SZ & RZ registers!

Het Spettacolo Sportivo Alfa Romeo
2009 werd voor ons een echte knal-
ler, waarbij een oud record van 46
verschillende SZ / RZ's over het
weekend groots sneuvelde, daar er
dit keer over het weekend 64 auto's
neergezet werden.

Op de zaterdag alleen al 46 en op de
zondag 60 stuks van 64 verschillende
eigenaren uit de volgende landen: 2x
Italië, 3x Oostenrijk, 5x Zwitserland,
5x Engeland, 8x België, 12x Duits-
land, 29x Nederland.

Op de Speciale Zagato display kon-
den we enkele RZ's neerzetten, waar-
onder de perfecte zwarte RZ van
Arjen Koppert (ooit concourswinnaar
tijdens een Spettacolo) en enkele
bijzondere SZ's, waaronder de rij-
dende "prova" (prototype dat eigen-
lijk vernietigd had moeten worden)
van Umberto Galloni uit Italië, maar
ook de racer van Markus Bussmann
uit Zwitserland en de behoorlijk
gemodificeerde zwarte SZ van Marc
van Woersem uit België.

Gedurende het weekend heeft de
marketing manager - Paolo di Taranto

- van de firma Zagato 3 zeer interes-
sante power point presentaties over
het verleden, heden en de blik op de
toekomst van de firma gegeven.
Paolo was zeer onder de indruk van
de totale Zagato presentatie en de
special display gedurende dit evene-
ment. Hij had dit wereldwijd nog
nooit meegemaakt.

Dot. Andrea Zagato had moeten
jureren tijdens de Pebble Beach show
in de U.S.A. en het lukte hem op het
laatste moment niet om ook aanwe-
zig te zijn tijdens dit Spettacolo, maar
op zondag middag kreeg ik van hem
een telefoontje waarin hij ons felici-
teerde met de grote opkomst en het
nieuwe record van 64 SZ / RZ's.

Ralf Meiser van de Duitse firma RaMei
(gespecialiseerd in unieke model-
bouw) had, om het 20 jarige bestaan
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van de SZ te vieren, een 1:24 "Trofeo
Zagato" slotcar kit gemaakt waarmee
3 verschillende body's gebouwd kon-
den worden.

De firma Zagato introduceerde tij-
dens de Pebble Beach show hun
nieuwste boek: Zagato 90  - 1919/
2009

Na het Spettacolo waren we zelf he-
lemaal gesloopt, maar zeer voldaan.
Dat degenen die het evenement bij-
gewoond hebben ook zeer genoten
hadden blijkt wel uit de volgende
reacties:
Ciao My Friend! Enrico and I landed
safely in Milano with very smiling
faces!!! What a great event. We
thank you for everything. Andrea is
very gratefull as well as the whole
Zagato family. My RZ 1/43 scale mo-
del looks at me on my desk reminding
the biggest Zagato event ever made.
Have a great rest and please be
happy and proud ! Warmest regards,
Paolo di Taranto - Marketing Mana-
ger Zagato (Italy)

Es ist mir eine grosses Anliegen,
Ihnen und der ganzen Crew für das
grosse Engagement und die sehr
gute Organisation zu danken. Dan-
ken möchte ich auch, dass mir im
Zusammenhang mit dem 90 -
jährigen Jubliäum der Firma Zagato,
eine sehr angenehme
Teilnahmemögl ichkeit geboten
wurde. Ich werde dieses Spektakel,
verbunden mit den interessanten
Leuten des SCARB und der
Teilnehmer mit ihren teils
wunderbaren Fahrzeugen in bester
Erinnerung behalten. Gerne werde
ich auch für Ihre Organisation in der
Schweiz Werbung machen. Thank
you, danke, Good Luck, alles Gute,
Auguri!!!
ZZZ Markus Bussmann, (Zwitzerland)

Dag Eduard, Zonder twijfel het
grootst mogelijk succes voor het

Spettacolo vooral wat de Zagato
modellen betreft. Hartverwarmend
om zoveel SZ 's bijeen te zien, an-
ders kom je er nooit één tegen langs
de weg en nu zoveel wilde schoon-
heid bijeen. Een meevaller met het
weer en voor de SZ eigenaar en of
liefhebber is het evenement 100%
geslaagd. Groetjes,
Gery (Belgium)

Hoi Ed en Carla, Zoals gewoonlijk was
het SS2009 weer een geweldige be-
levenis maar dit jaar was het wel echt
onvergetelijk. Zagato als hoofdthema
waar omheen vele dingen georgani-
seerd waren, m.n. de aanwezigheid
en de presentatie van dhr. Paolo di
Taranto. Na afloop nog even persoon-
lijk met hem kunnen spreken nadat
jij ons had geïntroduceerd. Door de
veelheid aan auto's en activiteiten de
draad een beetje kwijtgeraakt. Ik had
graag nog wat meer tijd gehad om
mn. de Prova auto te bekijken. Mijn
meest memorabele was echter het
ontmoeten van een aarts enthousiast
uit Australië die speciaal voor de SZ
/ RZ bijeenkomst was overgekomen.
Heb hem blij kunnen maken met het
meerijden tijdens het defilé maar hij
moest eens weten hoe leuk het voor
mij was om zo iemand te ontmoe-
ten. Het lijkt me moeilijk om nog weer

in de buurt te komen van zo'n hoog-
tepunt maar dat zei je in 2005 ook
toen het vorige record werd verbro-
ken. Ik denk dat het jou en Carla
weer zal lukken. Ik weet in ieder ge-
val dat jullie het gaan proberen. Nog-
maals bedankt voor de onvergetelijke
dag.
Robin - SZ 109 (The Netherlands)

Hi Ed I just got back last night after
a very long journey. Anne and I so
enjoyed the weekend and it was all
down to your fantastic organisation.
Thank you (and your wife of course).
I think we all excelled ourselves and
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judging by the admiring looks from
the spectators and other Alfisti they
were very impressed by the number
of SZ/RZs that made their way to
Zandvoort. Thank you, thank you,
thank you for making it a
"spectacular" Spettacolo Sportivo.
Best regards to you both.
Paul and Anne (UK - Jersey)

Hi Ed, The weekend was very
enjoyable and this was due to the
impeccable organisational skills of
you, Carla and all of the SCARB team.
As usual, Zandvoort was great to
drive in the SZ even though we all
had to "dodge" the dangerously
undertaking JZ through waved yellow
flags on the Zagato parade! Katherine
and I have attended many of your
weekend events now and each one
has been great. The Saturday
evening was excellent with the
quality of food being of a very high
standard. Please pass on our thanks
from the UK to the guest speaker
from Zagato that he found time to
spend some time with us all and that
we WILL take him up on his kind of-
fer of a visit to the design studio at
some point. I feel a register trip
coming on? Enjoy your month off
before the next years event
organisation starts! Best regards
Paul Millbank - SZ/RZ Register lea-
der (UK)

Hi Ed, after few days on the Lake of
Garda we are now at home. The

weekend in Zandvoort was great! I
have never seen so many SZ/RZ! The
organization was perfect, the track
of Zandvoort funny, the people
wonderful. Our trip was good, with
no problem. We did around 3.600
km., (I was lucky that Anita has
driven many kms..). The trip was
hard but nice, and it was the occasion
to show the car on the road to people
that probably didn't know it. SZ is an
incredible car: it allows you to go
around quite and slow, but is fantas-
tic on a track too, with good
performances. Really thank you to
you and to Carla for all you did for
us !!!! Ciao,
Umberto (Italy)

Zandvoort - 29.08.-30.08.2009 -
Neuen Weltrekord aufgestellt!
Ein sonniges und stürmisches

Wochenende ging zu Ende. Das in-
ternationale Register um Eduard van
de Beek hatte eingeladen um
gebührend 90 Jahre des
Unternehmens Zagato, 40 Jahre Ju-
nior Zagato und 20 Jahre SZ zu
feiern. Ein voller Erfolg, gekrönt mit
einem neuen Weltrekord von sage
und schreibe 64 ES30. Der Marke-
ting Manager von Zagato, Paolo di
Taranto, war zur Feier auch vor Ort
und hielt eine Präsentation über das
Unternehmen Zagato. Vielen Dank an
die Organisatoren von SCARB und
hier an dieser Stelle noch einen
speziellen Dank an Eduard
Joern Sassenberg SZ/RZ Register lea-
der (Germany)

Ik zelf wil bij deze iedereen bedan-
ken die een en ander mogelijk ge-
maakt heeft, met name Ine en John
Pisters die ons het hele weekend voor
200% meegeholpen hebben.
Rest mij nog om iedereen een bij-
zonder fijne Kerst en een super
Nieuwjaar te wensen. Ciao,

Eduard


