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foto's opgehangen waarbij de ver-
schillende zwakke plaatsen, waar
roestvorming op kan treden bij de
155 te zien waren. We zijn boven-
aan bij het dak van de 155 begon-
nen. Daarvoor maakten we gebruik
van Laurens zijn 2.0 16v die voor de
brug stond opgesteld. Het werd al
snel duidelijk dat Luc zijn 155 bijna
volledig aan alle criteria voldeed om
het roest verhaal kracht bij te zet-
ten. Helaas voor Luc vielen er heel
wat monden open van verbazing hoe
slecht een 155 kan zijn. Deze 155
zou zonder serieus laswerk de ko-
mende APK niet meer halen. Het
heeft er in elk geval voor gezorgd
dat wij als register ons doel hebben
bereikt. Wij wilden namelijk duide-
lijk maken, dat als men nog lang van
de Alfa 155 wil genieten, men echt
wat aan roest behandeling en/of pre-
ventie moet gaan doen. We hebben
alle hoeken en hollen behandeld die
bij ons bekend zijn als de "slechte"

plekken. Na het einde van dit tweede
gedeelte werd ik  door meerdere
mensen vriendelijk bedankt voor de
nachtmerries die ik hun had bezorgd.
Sorry mensen, soms is dit nu een-
maal nodig. Vervolgens was er voor
iedereen de gelegenheid tot  lekker
nakletsen waarbij ik van de gelegen-
heid gebruik heb gemaakt om een
dankwoord uit te spreken naar de
registerleden en AlfaPartsTwente.
Daarbij werd het befaamde SCARB
bedankplankje uitgereikt, en tevens
hebben wij namens het 155-register
een toepasselijk presentje overhan-
digd. Vervolgens werden er nog wat
register kentekenplaathouders ver-
kocht en de nieuwe register matten-
sets in ontvangst genomen, waar ie-
dereen  erg mee in zijn nopjes was.
Nadat de laatste huiswaarts keerden
zijn wij met een man of negen nog
lekker gaan eten voordat ook wij aan
de terugreis begonnen. Nogmaals wil
ik namens de registerleiding mijn
dank uitspreken aan allen die ge-

weest zijn, en daarnaast willen wij
Jeroen, Roel en Luc van AlfaParts-
Twente bedanken voor hun gastvrij-
heid. Met z'n allen hebben wij deze
dag tot een geslaagde dag gemaakt.
P.S.: Helaas was er een ook een pech-
geval. De motor van de 155 van
Laurens heeft het op de terugreis

begeven. Het is erg sneu dat de
registerdag voor jou zo heeft moe-
ten eindigen Laurens. Ik hoop van
harte dat jou 155 weer in ere her-
steld kan gaan worden. Er is vrijwel
direct al door een ander registerlid,

een recentelijk gereviseerd motorblok
te koop aangeboden, dus wie weet.
Succes toegewenst in elk geval.
Aangezien dit alweer het laatste
Klaverblaadje is van 2010, wil ik te-
vens van de gelegenheid gebruik
maken om iedereen te bedanken
voor een prachtig jubileum jaar! Ik

wens iedereen hele fijne feestdagen
toe en ik hoop jullie volgende jaar te
mogen begroeten op de nieuwjaars-
receptie.

Uw registerleider, Harry Tijssen
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SZ-RZ Register

Een kleine terugblik op het
afgelopen jaar

Op het Spettacolo konden onze re-
gisters - ondanks de vele centennial
meetings in Europa en het voorspelde
hele slechte weer - toch weer 25
auto's over het weekend neerzetten.
We hadden deelnemers uit de vol-
gende landen: Italië, Frankrijk, Oos-
tenrijk, Zwitserland, Duitsland, Bel-
gië en natuurlijk uit Nederland zelf.
Een bont gezelschap dus. We heb-
ben het gelukkig uiteindelijk redelijk
droog kunnen houden.

Geweldig was het natuurlijk ook dat
ons Duitse registerlid Martin Kapp
(groot liefhebber en verzamelaar van
de mooie dingen die Zagato voort-
gebracht heeft) acte de presence
wilde geven met zijn TZ3, om ons te
bedanken voor het feit dat het hele
idee achter de daadwerkelijke
productie van deze bloed mooie

bolide, tijdens het Spettacolo Sport-
ivo Zagato van vorig jaar geïnitieerd
werd.

Onze registerleden hebben ook dit
jaar super genoten van al hetgeen
dat de SCARB organisatie dit keer
weer op poten heeft kunnen zetten !
Dank ook aan mede registerleden Ine
en John Pisters, die ons ook dit jaar
weer voortreffelijk geholpen hebben
gedurende het hele weekend.

In het zelfde weekend was er in
Stockholm ook een grote Centennial
meeting en daar heeft ons Zweedse
sub-register zich met de enige 3 SZ's
aldaar goed kunnen presenteren.

Het was sowieso weer een goed
registerjaar, want we hebben op het
moment dat ik dit stuk schrijf inter-
nationaal 26 nieuwe SZ's en 5 RZ's

kunnen registreren. Ook is er veel
reuring binnen de registers geweest,
omdat vanwege de economische cri-
sis etc. veel mensen - vooral in de
UK - genoodzaakt waren om hun auto
te verkopen.

Ook in Japan ging het niet best en
waar een jaar of 10 geleden aldaar
SZ/RZ's voor meer dan een ton in
Euro's verkocht werden, worden nu
alweer Japanse SZ en RZ's terug naar
Europa geëxporteerd en die gaan hier
voor concurrerende prijzen de markt
op, ondanks de kosten van een dure
verscheping, importheffingen enz.

Dus er waren veel "changes of
ownership" dit jaar.

Leuk was dat we in september de
499 e. van de 998 voor verkoop ge-
produceerde SZ's hebben mogen

Foto: Marcin Gierlicz - www.forzaitalia.pl
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noteren. Dus we zaten toen precies
op de helft (ik heb de 38 pré-
productieauto's - die vernietigd
moesten worden - niet meegeteld).

Bijzonder was het dat er nog een
tweede SZ in Rusland opdook, er een
SZ naar Bali verscheept werd en er
een voor mij onbekende SZ in Dubai
gevonden werd. Die laatste auto had
nauwelijks kilometers op de klok,
maar had 20 jaar in een tamelijk open
parkeergarage in de woestijn staan
te verstoffen. De huidige eigenaar
moest er wel wat aan doen, maar
eigenlijk werd het wederom duide-
lijk dat SZ's (V-6 motoren) heel goed
tegen het lange stilstaan kunnen en
dat zelfs in extreme omstandigheden
en temperaturen.

De huidige eigenaar heeft eigenlijk
alleen de auto een complete service-
beurt gegeven, daarbij alle filters,
vloeistoffen en oliën en riemen te

vervangen en de banden werden
vernieuwd. Verder werd de auto van
binnen helemaal uitgepoetst etc. en
aangezien de lak over de jaren min
of meer gezandstraald was besloot
hij de auto wel helemaal te laten spui-
ten. Uiteraard werd er ook "Water-
wetter" in het koelsysteem gebruikt.
Dat spul had daar inmiddels ook zijn
nut wel bewezen.

De SZ die naar Bali verscheept werd
dat is ook een "mooi" verhaal. De

auto werd afgelopen jaar als schade
auto in Luxemburg gekocht door een
Italiaan die op Bali een Italiaans res-
taurant heeft. De auto werd in Italië
gerestaureerd, voorzien van een ach-
terbankje en op de boot gezet in april
2010.

Bij aankomst in Bali werd de contai-
ner echter door de douane in beslag
genomen, omdat er inmiddels
importbeperkingen voor gebruikte
buitenlandse auto's golden. De eige-
naar besloot na 3 verloren rechtsza-
ken de auto weer terug naar Italië te
verschepen en 'm vervolgens dan
daar officieel op kenteken te laten
zetten

Op de valreep van het oude jaar nog
een horror-story, maar met een ge-
lukkig einde:

De SZ van Walter Maurer in Duits-
land die enkele jaren geleden tijdens
een "ueberflutung" samen met wat
andere auto's tot aan het dak in het
water kwam te staan, door de ver-
zekering totaal afgeschreven werd,
als "wrak" en vervolgens door de Alfa
dealer en vriend van Walter aldaar
gekocht, totaal uit elkaar gehaald,
schoongemaakt etc. en vervolgens
weer opnieuw opgebouwd werd.

De auto is op het moment op een
paar kleine dingetjes na helemaal
TOP en weer geregistreerd voor het
gebruik op de openbare weg. Dus
deze SZ bleef gelukkig het lot van de
sloper bespaard.

Kortom,… wij hebben ons weer ge-
amuseerd.
We wensen iedereen een hele fijne
Kerst en een goede start in het ko-
mende jaar. Ciao,

Eduard
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