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SZ-RZ Register

In 1999 gaf ons net gestarte regis-
ter op uitnodiging van SCARB voor
het eerst acte de présence tijdens het
Spettacolo Sportivo dat in het teken
stond van carrosseriebouwer Zagato.

We konden er meteen ook 13 auto's
neerzetten. Dat was nooit eerder
vertoond. Ieder registerlid stond er
keurig op, want we hadden allemaal
een nieuwe Zagato blauwe polo,
sweater en cap met het Zagato logo
plus tekst Alfa Romeo SZ / RZ Regis-
ter erop geborduurd aan.

Een jaar later had ik inmiddels meer
dan 150 SZ en RZ's internationaal
geregistreerd en werd mij vanuit de
club gevraagd om de Nederlandse
leden bij SCARB onder te brengen
en officieel registerleider te worden.

In goed overleg heb ik dat gedaan
en vervolgens hebben onze registers
diverse mooie hoogtepunten mogen
meemaken tijdens de jaarlijkse
Spettacolo Sportivo's. Het aller-
mooiste was wel het Spettacolo van
2009 waar Zagato het hoofdthema
vormde en wij een record braken met
64 SZ's en RZ's uit heel Europa.

Nu in 2011 wordt het voor mij tijd
om na dik 10 jaar dit Nederlandse
register gedaan te hebben, de boel
eens op een rij te zetten. Mijn Inter-
nationale registers zijn inmiddels uit-
gegroeid tot meer dan 700 leden, een
behoorlijke club dus! Het werk dat
dit dagelijks met zich mee brengt, de
website, alle emails etc.etc. dat doe
ik nog steeds met veel plezier en in
mijn eentje. Enerzijds lekker over-
zichtelijk, anderzijds begint een en
ander behoorlijk veel energie te kos-
ten.

Dat heeft me doen besluiten om het
praktische leiderschap van de Neder-
landse SZ en RZ Registers bij SCARB
dit jaar af te sluiten en me verder
alleen nog maar te richten op het
internationale gebeuren.

Ik heb de samenwerking met de club-
organisatie als zeer prettig ervaren
en onze leden hebben zich tijdens de
diverse Spettacolo's enz. altijd zeer
welkom gevoeld.

In de toekomst ga ik ervan uit dat
dit niet zal veranderen, zeker niet
omdat ik inmiddels voor de SCARB
registerleden een goede opvolger
gevonden heb, namelijk John Pisters.
Voor velen de laatste jaren al een
bekend gezicht, omdat John en Ine
ons tijdens de laatste 3 Spettacolo's
enorm goed geholpen hebben.

Ik zal zeker ook nog af en toe een
artikeltje voor het Klaverblad blijven
schrijven, blijf uiteraard het hele
internet gebeuren en de Internatio-
nale registers doen, maar zal tijdens
evenementen van SCARB alleen nog
als gast aanwezig zijn.

Iedereen bedankt voor de mooie
SCARB jaren, en zeker tot ziens,

Eduard.

Als eerste wil ik Eduard bedanken
voor zijn jarenlange inzet voor het
Nederlandse en Internationale SZ/RZ
register. Ik ben blij dat hij als van-
ouds het Internationale register blijft
beheren. Alle informatie die hij ver-
zameld heeft over de jaren, de
registersite etc. blijven zo behouden
voor ons, SZ/RZ rijders.

Het Nederlandse SZ/RZ register zal
het uitgebreide Internationale regis-
ter nooit evenaren, en dit is ook niet
de bedoeling.
De opzet van het Nederlandse SZ/
RZ register is om SZ/RZ-bezitters te
informeren over en te enthousiasme-
ren voor SCARB-evenementen. Ik zal
op deze evenementen aanwezig zijn
om iedereen te ontvangen en even-
tuele vragen met betrekking tot het
evenement te beantwoorden.

In 2006 ging voor mij een lang ge-
koesterde droom in vervulling, toen
ben ik de trotse bezitter geworden
van de zwarte RZ met nummer 098.
Want wat is nu mooier dan: rijden in
een speciale Alfa, achterwiel-aange-
dreven, met een drie liter V6 en ook
nog gebouwd bij Zagato.
Om de winter door te komen verza-
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mel ik alles wat ooit is geschreven
over onze auto's.
In de afgelopen vijf jaar ben ik op
vele nationale en internationale
treffens geweest en heb kennis ge-
maakt met veel SZ/RZ rijders uit het
binnen- en buitenland.

Bij deze wil ik een oproep doen aan
alle SZ/RZ-bezitters van SCARB, om
uw gegevens aan mij door te mailen,
zodat ik u op de hoogte kan houden
van SCARB-evenementen waarvoor
onze auto's voor zijn uitgenodigd.

John Pisters

In dit Klaverblaadje, deel 1 van een
artikel over Marc van Woersem en
zijn bijzondere SZ

Hallo mensen, ik ben Marc van
Woersem uit België, een Alfist in hart
en nieren!

Na vele Alfa's in mijn bezit te heb-
ben gehad, besloot ik in 2001 om
mijn droom waar te maken en kocht
ik mijn Alfa Romeo RZ met 5000 km.
van de eerste eigenaar in Italië.

Mijn eeuwige drang naar vermogen
werd in deze auto toch niet helemaal
bevredigd. De wegligging was fan-
tastisch maar remvermogen en pres-
taties waren toch teleurstellend,
vooral op de autobaan waar de auto
toch maar met moeite snelheden
boven de 200 km/u haalde. Ik weet
dat het niet mag, maar het vlees is
zwak.
Ik moest meer vermogen hebben
dus eerst een chipje, een andere uit-
laat en C&B nokkenassen. Op
vermogenstestbank bleek ik 222 pk
te hebben, mmm niet slecht maar
toch altijd te weinig.
Ook die iele 16 duims wieltjes wa-
ren helemaal uit de tijd, dus na lang
zoeken vond ik 18 duims Steve
Chambers wielen die exact hetzelfde
patroon hebben als de originele.

Maar deze zijn breder en groter en
er kunnen vooral modernere en dus
betere banden op.
Na een tijdje sparen en nadenken
heb ik zo'n setje besteld en ben ze
maanden later zelf bij Steve gaan
ophalen. Wat zijn die wielen echt
mooi. Het verschil is  merkbaar en
de auto rijdt echt beter, wat meestal
niet gezegd kan worden over grotere
en bredere wielen.

Toen las ik op een Amerikaans Alfa
forum  over de Zuid -Afrikaanse 24

kleppen motoren met 3,7 liter
cilinderinhoud. Wow, dat leek mij
fantastisch. Het hele forum, alle ar-
tikelen gelezen over deze prachtstuk-
jes.
Toen ik in 2006 besloot om zo'n mo-
tor te bestellen wist ik niet wat me
nog allemaal te wachten stond.  Prijs
en informatie gevraagd bij zowel
Barry en bij een jongen van het BB
forum, JJ. Het contact met JJ beviel
mij echt niet en zo ben ik dus in de
handen van Barry gekomen. Dus uit-
eindelijk zo'n motor bij Barry besteld.


