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SZ-RZ Register

TZ-3 Corsa
De bespreking die we in juni 2009
bij Zagato hadden om hun mogelijke
bijdrage aan het Spettacolo Sportivo
Zagato 2009 kort te sluiten heeft in-
middels tot nog iets moois geleid.

Zoals al eerder geschreven, stond er
ergens bij de firma Zagato verbor-
gen een mock-up van een nog te
bouwen Zagato model, laag, agres-
sief, vleugeldeuren tot in het dakje,
nostalgische vormgeving maar toch
modern en zelfs bloedmooi in zijn
fletse polyesterkleuren.

Het zou een kleine productie van
ongeveer 20 stuks gaan worden. En
de auto moest binnen een jaar klaar
zijn om onder andere te figureren als
Zagato's bijdrage aan de Centennial-
vieringen van Alfa Romeo. Ik mocht
absoluut geen foto's maken en daar
heb ik me ook netjes aan gehouden
al was dat erg moeilijk voor me! Via
een ex SZ/RZ Registerlid Roderick
Ketterer in Zuid-Afrika kreeg ik toch
een paar - waarschijnlijk hoogst ille-
gaal gemaakte - foto's toegemaild,
die ik jullie niet wil onthouden. Tot
mijn grote verbazing schreef Rod dat
hij een grovere mock-up al in 2004
had mogen bewonderen bij Zagato,
maar toen wist hij niet wat het zou
worden.

Ik vroeg destijds nog bij Zagato welke
motor ze voor deze TZ-3 in gedach-
ten hadden. En ik opperde dat het

wel dezelfde motor als voor de 8C
zou worden. Andrea Zagato merkte
toen fijntjes op dat het de bedoeling
was dat het een echte Alfa Romeo
motor zou worden, waarop ik toen
vroeg welke motor ze dan in gedach-
ten zouden hebben, die passend voor
een dergelijke carrosserie zou kun-
nen zijn. Daar mij op dat moment
leek dat al het andere toch behoor-
lijk vermogen te kort zou komen om
te kunnen dienen als serieuze
motorisering voor een dergelijke
bolide. Buiten wat geheimzinnige
blikken bleef het stil, mij uiteraard
met grote vraagtekens achterlatend.

Paolo di Taranto - de marketing ma-
nager bij Zagato - vroeg mij of er
voor deze nog te bouwen Zagato (in-
tern toen al de TZ-3 genoemd in ver-
band met zijn grote overeenkomsten
tot de vorige TZ versies) eventueel
belangstelling zou zijn van leden bin-
nen onze Internationale Registers.

Die belangstelling zou er zeker zijn
en tijdens het Spettacolo heb ik Paolo
in contact gebracht met enkele mo-
gelijke belangstellenden, waaronder

de heer Martin Kapp die aanwezig
was met een TZ-2.
Martin is een hartstochtelijk liefheb-
ber en verzamelaar van ons merk,
maar met name van de Zagato bui-
tenbeentjes. Hij bezit onder andere
beide versies van de Giulietta SZ, TZ,
TZ-2, JZ de SZ (ES-30). Dus een TZ-
3 zou hierbij niet misstaan.

Zo dacht Martin er blijkbaar ook over.
De contacten over en weer tijdens
het Spettacolo 2009 hebben ertoe
geleid dat Martin als financier, in dit
door Zagato tot realiteit te brengen
eindproduct, uiteindelijk in april 2010
zijn persoonlijke TZ-3 mocht onthul-
len tijdens het "Concorso d'Eleganza
de Villa d'Este" alwaar die TZ-3 Corsa
dus zijn debuut beleefde.

Tot mijn verbazing met de bij Ferrari
gebouwde 4,2 liter V-8 van de
Maserati GranTurismo

Aangezien Paolo het blijkbaar zo ge-
waardeerd had, dat de basis tot de
daadwerkelijke verwezenlijking van
deze auto gelegd werd tijdens ons
Spettacolo, kreeg ik de eer om als
eerste enkele foto's te ontvangen, al
voordat er ook maar iets in de pers
gestaan had. Een mooie scoop voor
mijn registerleden en de redactie van
het Klaverblaadje dus.

Uiteraard mocht ik ook enkele mail-
tjes van Martin Kapp ontvangen
waarin hij bedankte voor het contact
zoals dat destijds gelegd werd. Te-
vens schreef hij dat de auto bijna
100% hetzelfde als de mock-up ook
daadwerkelijk gebouwd was. Alleen
was er aan de achterkant een kleine
verandering gemaakt in verband met
de aerodynamiek. Om ons te bedan-
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ken wilde hij de auto graag meebren-
gen naar het komende Spettacolo.

Nog even terug naar Roderick Ket-
terer. De familie Ketterer heeft een
hele verzameling Alfa's. Ook diverse
die in het verleden in Zuid-Afrika
geassembleerd werden. In hun ver-
zameling hadden ze dus ook een SZ
en een RZ.
Helaas werd door enkele wetswijzi-
gingen een paar jaar geleden het
bijna onmogelijk om nog links ge-
stuurde auto's te mogen rijden in
Zuid-Afrika. Er werd om die reden
door hun besloten om met zeer veel
pijn in het hart, een aantal links ge-
stuurde Alfa's van de hand te doen.
De SZ en RZ kwamen in het bekende
Franschhoek Motor Museum aldaar
terecht. Hun ex SZ met nummer 721
was ook een van de uitzonderingen
die er bij Zagato destijds van de band
is gerold. Deze auto heeft namelijk
een compleet zwart interieur en is
blijkbaar door Zagato dusdanig als
nieuw afgeleverd. Dit is hetgeen Rod
erover te melden heeft:
I bought the SZ from an Italian li-
ving in Cape Town, Marco Garbero.
He told me that he bought the car

direct from Zagato because he was
a "friend" of Andrea Zagato and he
specially ordered the car with black
interior because he did not like the
beige/tan combination. When I was
at Zagato in 2004, I asked Andrea
about the unusual colour
combination. He could not recollect
specific details but did confirm that
Zagato were allowed to sell some SZ
cars direct to the public. He also
mentioned that his personal SZ was
black with black interior - possibly the
only other SZ to feature black interior,
ex the factory.

Verder zijn we op het moment druk
bezig om een van de items die des-
tijds bij de SZ geleverd werd, name-
lijk de leren tas met ingedrukt Alfa
Romeo logo, te laten repliceren. Veel
mensen hebben die tas niet meer bij
de auto, omdat veel vorige eigenaars
deze tas hielden en gebruikten om
bagage in te vervoeren. Daar was die
tas echter niet voor bedoeld.

De SZ heeft maar een heel klein kof-
ferbakje, waarin een thuisbrengertje
zit en de hydraulische pomp om de
speciale Koni's op te pompen, zodat
je over een hobbeltje in de weg kan
komen zonder de onderkant van de
bumper eraf te rijden.
Als je dan een keer een platte band
rijdt dan past het normale wiel dus
niet in dat kofferbakje en moet je het
in de auto meenemen. Om nou te
voorkomen dat het interieur vervuild
werd, kon je het wiel in die speciale
leren tas vervoeren.

1 en 2 mei organiseerde onze zuster
SZ/RZ registers in Düsseldorf een half
uurtje rijden van ons vandaan een

treffen. John Pisters is hierbij aan-
wezig geweest en hij vertelde hier-
over het volgende:
Ondanks dat dit jaar veel activitei-
ten zijn door het 100-jarig jubileum
van Alfa Romeo, wilde een Duitser,
Manfred Altman, even tussendoor
een kleinschalig SZ/RZ-treffen orga-
niseren. Een relaxed samenzijn in
Hingen ten zuiden van Düsseldorf.
Omdat dit maar 1 uurtje rijden van
ons huis is zijn we de zaterdag-
ochtend naar het trefpunt gereden.

Het was een hele gezellige dag, even
bijkletsen met bekenden en met een
mooie rit door het Bergische Land,
Er waren 3 RZ en 2 SZ van de partij.
Verder 5 GTA's en een Maserati
Merak.  's Avonds werd de dag na-
tuurlijk afgesloten met een drankje
en eten bij een Italiaans Restaurant.
Voor ons zat het erop maar de rest
van de groep bleef overnachten om
de volgende dag naar het Meilenwerk
in Düsseldorf te gaan.Ciao,

Eduard van de Beek


