
39

SZ-RZ Register

Interclassics & Topmobiel
Ieder voorjaar is er een autobeurs
bij ons om de hoek in het Mecc in
Maastricht, dit jaar zou het thema
100 jaar Alfa Romeo zijn. Eind 2009
werd ik door Theo Meinster gebeld
of ik genegen was mijn RZ op de
beurs tentoon te stellen. Natuurlijk
wilde ik dat, ik moest alleen een
trailer regelen omdat mijn auto in de
wintermaanden geschorst is, dit was
binnen 10 minuten geregeld door
Jürgen Ubachs, waarvoor nogmaals
hartelijk dank en natuurlijk ook aan
de mensen die hun trekauto's en
trailer beschikbaar hebben gesteld.
Mijn auto zou in de tijdslijn van 100
jaar Alfa Romeo komen te staan met
vele andere auto's van clubleden. Om
zoveel  mogelijk van de hele happe-
ning mee te kunnen maken, heb ik
mijn hulp op de stand aangeboden.
Ik mocht meehelpen de nieuwe
clubstand opbouwen op donderdag
en afbreken op zondag. Eindelijk is
het zover, het is woensdagavond en
de auto mag naar het Mecc. Om
17:00h arriveert de trailer en de RZ
wordt opgeladen, best spannend als
je dit voor de eerste keer doet, maar
alles gaat goed. Bij het Mecc aange-
komen melden we ons bij poort 16,
waar Theo ons ontvangt en naar ons
plekje begeleidt. Er zijn al hele mooie
Alfa's aanwezig, die door Theo met
hulp van de aanwezige Alfisties op
de plaats worden gezet, het is echt
een belevenis om deze oude, soms

unieke Alfa's op de plaats te duwen.
Alle Alfa's worden op een rode loper
geplaatst, die de tijdslijn van 100 jaar
Alfa Romeo vormen. Ik heb ook maar
meteen mijn auto gewassen, want
ook al rij je niet, op een trailer ach-
ter een Landrover wordt de auto echt
vuil en zeker met deze weersomstan-
digheden.
Donderdag meld ik me om 9:30h om
te helpen de clubstand op te bou-
wen. Ondertussen komen er steeds
meer auto's binnen rijden, waaron-
der ook 8 unieke Alfa's uit het mu-
seum.
Terwijl ik help met de clubstand op
te bouwen is mijn vrouw de RZ in
showroomstaat aan het brengen. Om
16:00h staat alles op zijn plaats en
kan het feest beginnen voor de ge-
nodigden en wij gaan moe maar vol-
daan naar huis, wat een mooie dag!
Het is geweldig om alles van zo dicht-
bij mee te maken en al deze bijzon-
dere auto's van dichtbij te aanschou-
wen zonder massaal publiek. Vrijdag
zijn we gegaan om alles eens rustig
te bekijken en meteen nog wat bood-
schappen voor de clubstand meege-
nomen. Het was gezellig druk en we

hebben veel kennissen gesproken.
Zaterdag wilde ik eigenlijk niet gaan,
maar in de middag begon het toch
te kriebelen en heb ik Theo gebeld
of er nog genoeg frisdrank op de
clubstand aanwezig was en gelukkig
konden ze nog wat extra fris gebrui-
ken en had ik een reden om weer
naar Maastricht te rijden. Ik heb weer
de hele middag tussen al het moois
kunnen rondzwerven en leuke men-
sen ontmoet. Zondag, de laatste dag,
ben ik opgehaald door Eduard en
Carla, gezellig met zijn drieën in een
auto kletsen over SZ's op weg naar
de beurs, waar ik weer vele beken-
den heb ontmoet. Om 18:00h is het
dan jammer genoeg afgelopen en
moet al dit moois terug naar huis,
op trailers, in vrachtwagens of ge-
woon over de weg, wat overigens
goed te doen was, omdat het inmid-
dels was gaan dooien en regenen.
Om 21:00h was de clubstand afge-
broken en stond de RZ op de trailer,
wat volgens mij erg snel is. Ik had
gehoord dat het, net als andere ja-
ren, een chaos zou worden als ie-
dereen tegelijk naar buiten wil, maar
dit viel reuze mee. Waarschijnlijk zijn
Alfa-mensen rustig en beheerst.
Thuis aangekomen kon de RZ zo
onder de cover, aan de accu-
conditioner, hij was schoner dan bij
zijn vertrek.
Terugkijkend, was dit een evenement
dat ik zeker niet had willen missen,
ik hoop dat iedereen die geweest is,
ook genoten heeft van al dit Alfa
schoons.

Hulde aan iedereen van de organi-
satie, wat mogen wij leden blij zijn
met deze mensen die geheel vrijwil-
lig iedere keer weer zo'n inzet leve-
ren. (en ik kan het nu weten).
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