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We zijn op zaterdag vertrokken naar
Tremezzo (Lago di Como) voor een
paar rustige dagen alvorens we aan-
sluiten bij de buitenlandrit van
SCARB. De RZ mag weer naar Italië!
Op dinsdag hadden wij onze eerste
ontmoeting met een Alfa Romeo, We
hadden afgesproken op Villa d'Este
met 2 medeclubleden, Marly en Peter
Rijs met hun spider, Wat een prach-
tig hotel , jammer dat er nu geen
mooie oude en bijzondere auto's
staan.

's Middags  na een drankje en lunch
aan het mooie Lago di Como heb-
ben wij met z'n vieren de tentoon-
stelling 100x100 Alfa Romeo in
Novegro bezocht. Het was een mooie
tentoonstelling met bijzondere Alfa's,
bv de bloedmooie Castagna Vittoria
die inmiddels perfect gerestaureerd
is, Disco Volante, TZ2, boten en
vliegtuigmotoren en verschillende
politie-auto's. Er was weinig publiek
wat voor ons wel fijn was maar voor
de organisatie minder.

Op woensdag eindelijk naar Lago
Magiore naar hotel Dino (wat een
chique en mooi hotel) waar diverse
bekende Alfisti binnendruppelden. 's
Middags op een terras even bijkletsen
met verschillende mensen van de
SCARB die ook de BLR gereden had-
den. Jammer dat we in 2 hotels za-
ten maar met zo'n grote groep (350
auto's) kan het ook niet anders. Na
het diner kregen wij te horen dat
onze RZ gekozen was tot de top-100
auto's die op zaterdag in Milaan ten-
toongesteld zouden worden. Wat een
schrik en wat een grote eer.

Donderdagochtend naar het Alfa
Romeo Museum, chaos want er was
een staking. Doordat de poort ge-
blokkeerd was kon niemand er meer
uit en niemand er meer in. Dus wach-
ten dan maar en het tafereel aan-
schouwen. Om 12 uur konden we
eindelijk naar binnen al waar we veel
bekende Europese SZ en RZ rijders
tegen kwamen. Ook nog even ge-
sproken met Paolo di Taranto die met
zijn eigen SZ gekomen was. Na af-
gelopen SS een bekend gezicht van
Zagato en natuurlijk de complimen-
ten gemaakt voor de nieuwe TZ3. Hij
verklapte dat Zagato bezig is om van
deze TZ3 stradale versies te maken.

Smullen, we kunnen niet wachten.
Om 14.00 uur werd onder luid ap-
plaus gevierd dat Alfa Romeo 100
jaar geleden was opgericht.
Op vrijdag stond een rit op het pro-
gramma bij Lago Magiore, De Alfa
Romeo Parade VCO 2010 ,georgani-
seerd door  Fulvio Ballabio van Monte

Carlo Automobile. Exclusief voor
SCARB en in Italië lang van te voren
aangekondigd.  Voorop reed een
oude politieauto met zwaailicht en in
de dorpjes tevens met sirene. Een
lange stoet Alfa Romeo's volgden en
de mensen langs de kant waren en-
thousiast. Overal waren
verkeersleiders en werden straten
afgezet om ons door te laten rijden
of te laten parkeren. In 4 dorpen
werden met veel egards ontvangen
met cadeautjes. De mooie relaxte
tocht voerde langs het meer en door
de bergen. In het laatste stadje was
het complete oude centrum was voor
ons gereserveerd met zelfs catering.
Op het sfeervolle historische plein
volgde nog een speech en de super-
car gromde een oorverdovend deun-
tje. De tocht was buitengewoon goed
georganiseerd, petje af.

Zaterdag , de grote dag, is aange-
broken en we gaan vroeg op weg
naar Rho Fair.
Natuurlijk staat 1 km voor de ingang
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de boel muurvast, het zal wel weer
een staking zijn. Niet erg, iedereen
stapt uit zijn auto en loopt rond en
maakt foto's. Achter ons parkeert met
veel geluid een bijzondere auto, het
is nota bene een Giulia TZ, eenmalig
gebouwd. Iedereen uit de file komt
foto's maken en we horen in diverse
talen veel lofzang. Het lijkt wel of heel
Alfa-Europa hier aanschuift.  Na on-
geveer 1 uur schuiven we langzaam
richting ingang waar we natuurlijk de
verkeerde parkeersticker krijgen, de
organisatie is zeer gestresst omdat
duizenden auto's naar binnen willen
na dit oponthoud.

Na wat communicatief gedoe kan
onze RZ geparkeerd worden bij de
top-100, en we worden bijna over-
vallen door enthousiastelingen (bella
machina) en fotocamera's.  Wij van
de SCARB en het SZ-RZ-register zijn
wat SZ en RZ betreft een beetje ver-
wend, maar de Italianen zien deze
auto's (bijna)nooit.
Inmiddels loopt de enorme parkeer-
plaats vol en duizenden Alfisti lopen
rond, maken foto's, bekenden spre-
ken elkaar weer eens of gaan de hal
binnen. Binnen staan bijzonder
auto"s, en stands met merchandise
zoals Pirelli, Alfa-kleding, boeken,
koffie, etc. Tevens staan 4 enorme
buffetten klaar.  Heel de Alfisti-we-
reld is samengekomen voor dit bij-
zondere Event en je ziet honderden
mooie rode SCARB-polo's, waanzin-
nig maar lastig, (Ine is een paar keer
achter de verkeerde polo aangelo-
pen).
Om half 3 gaan we onder politie-
begeleiding naar Milaan, veel agen-
ten op motoren regelen het verkeer,
racen langs ons heen en weer, slui-
zen vreemde auto's weg, houden 1
baan op de snelweg vrij, blokkeren
kruisingen in de stad en laten ons
parkeren bij Piazza Castello. Bij de
top 100 zijn van de SCARB zijn 2 RZ
en 3 SZ.
Het is erg indrukwekkend en ondanks
dat Milaan een beetje geblokkeerd
wordt zijn de Milanezen toch enthou-
siast. We stappen natuurlijk drijfnat
uit want in een cabrio rijden in de
zon met 35 graden valt niet mee,
geeft niet, het droogt wel weer op.
De 100 auto's staan geparkeerd en
we zien de andere Alfa's hun weg
zoeken door Milaan om de parkeer-

plaatsen te vinden. We horen dat veel
mensen rondjes door Milaan hebben
gereden en de weg niet konden vin-
den, anderen hebben de weg wel
gevonden of gewoon via de Tomtom
een parkeergarage ingereden, het
was dus weer chaos (zo is Italië). We
waren blij dat we bij de 100 zaten.
Bij de fontein was het niet te missen
Alfa-domein, volop Alfa-vlaggen en
om de fontein stonden de mooie
oude auto's. Na opgedroogd en het
vochtniveau weer op peil gebracht
te hebben zijn we met een paar be-
vriende Alfisti een rondje door Milaan
gelopen, de winkelpromenade, dom,
winkelgalerij en een paar pleintjes
waar diverse Alfa Romeo's geshowd
werden. 's Avonds om 8 uur werden
de 100 auto's nog extra geshowd aan
het publiek en de pers. Alles was in-
drukwekkend en 's avonds lekker met
de RZ terug naar het hotel met een
koele wind rond het hoofd.
Op zondag had niemand meer zin om

naar Milaan te gaan om met de au-
to's op de ringweg te gaan staan. Het
is de dag van afscheid nemen van
bekenden die naar huis gaan of hun
vakantie elders gaan genieten. We
vinden dat we wel een rustmiddag
op een ligbedje hebben verdiend. 's
Avonds nog een gezamenlijk
afscheidsdiner in hotel Bristol met
speech waarbij iedereen werd be-
dankt die meegewerkt hadden om dit
enorme evenement mogelijk te ma-
ken.

Als conclusie kunnen we zeggen dat
wij een onvergetelijke tijd hebben
gehad, genoten van de vele Alfisti die
samen zijn gekomen, van de Itali-
aanse gastvrijheid en ook de Itali-
aanse chaos en natuurlijk willen wij
ook onze grote dank uitspreken aan
het bestuur van de SCARB voor de
goed georganiseerde reis.

Ine en John Pisters


