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SZ-RZ  
register

Beste Registerleden,

Zoals iedereen inmiddels wel zal 
weten, heeft John Pisters het Ne-
derlandse deel van ons Internatio-
nale Registers overgenomen en dat 
doet hij gelukkig met hart en ziel. 
Intussen gaan de ontwikkelingen in-
ternationaal natuurlijk ook gewoon 
door. Zoals gebruikelijk te doen, 
doen Carla en ik, zo tegen het einde 
van het jaar, de ‘tellingen’ om na te 
gaan hoe de verdeling van de regis-
terleden wereldwijd zich in dat jaar 
ontwikkeld heeft. Ik licht er even 
een paar dingetjes uit:

- internationaal heb ik eind vorig 
jaar 525 SZ’s en 166 RZ’s geregi-
streerd

- in Nederland waren er in 2010 56 
SZ’s en 17 RZ’s; in 2011 telden 
we 59 SZ’s en nog steeds 17 RZ’s; 
voor zo’n klein landje aanzienlijke 
aantallen dus!

- in het Verenigd Koninkrijk waren 
de meeste SZ’s (81 stuks), ge-
volgd door Italië met 80 auto’s

- de meeste RZ’s bevonden zich in 
Duitsland (37 stuks), wederom 
gevolgd door Italië met 35 exem-
plaren

 
De meest opmerkelijke verhuizingen 
in 2011 waren de volgende:

Gezien het feit dat ook Dubai ge-
raakt werd door de crisis, waarbij 
vooral de bouw- en huizenmarkt het 
zwaar te verduren krijgt, besloot de 
eigenaar (architect) van de enige SZ 
aldaar terug naar Nieuw-Zeeland te 
verhuizen. De SZ werd op de boot 
gezet en kwam gelukkig een week 

of vier later onbeschadigd aan. Toen 
begonnen echter de problemen. Er 
was namelijk nooit eerder een SZ of-
ficieel op kenteken gezet in Nieuw-
Zeeland. Aangezien de emissie-eisen 
net aangescherpt waren en stukken 
strenger zijn dan hier, moest er een 
aantal trucs uit de kast getrokken 
worden om de auto op kenteken te 
krijgen. Maar het lukte uiteindelijk 
en daardoor gestimuleerd, heeft er 
nog iemand een SZ geïmporteerd. 

Een tweede interessante verhuizing 
was een SZ die in China te koop werd 
gezet, nadat de overheid aldaar een 
flink aantal obstakels opgeworpen 
had ten aanzien van linksgestuurde 
importauto’s. Daardoor werd het 
vrijwel onmogelijk om daar een der-
gelijke auto te rijden, terwijl voor 
de eigenaar wel alle belastingen en 
dergelijke door bleven lopen. Wan-
hopig heeft de eigenaar geprobeerd 
van die lasten af te komen door de 
auto te koop aan te bieden in de 
USA en Europa. Uiteindelijk werd 
de SZ verscheept naar een Tsjechi-
sche (!) handelaar, die hem vervol-
gens doorverkocht aan een Italiaan. 

In 2011 meldde zich een aantal Ja-
panse SZ/RZ-bezitters aan die ik nog 
niet kende. Anderzijds werden er 
nog nooit zoveel SZ’s/RZ’s verkocht 
en geëxporteerd uit Japan. Je kunt 
merken dat Japan een zwaar jaar 
achter de rug heeft. De meeste van 
die Japanse auto’s verdwenen naar 
Australië, waar men sinds een jaar 
of twee ook een SZ onder bepaalde 
voorwaarden op de weg kan krijgen. 
Ze vallen inmiddels onder de een of 
andere klassiekerregeling.

Op het ‘leerfront’ hebben zich ook 
wat ontwikkelingen voorgedaan. 
Nadat we de kofferset voor de SZ 
in beige gemaakt hadden, bleek 
die set ook heel precies in de RZ te 

passen als deze met gesloten kap 
gereden werd. Dus inmiddels is er 
ook een set in het zwart en in het 
bordeauxrood gemaakt.

Tijdens het hele ‘leeravontuur’ bleef 
er natuurlijk een aantal onbruikbare 
stukken over. Het was zonde om ze 
weg te gooien en gelukkig hebben 
we er een leuke oplossing voor ge-
vonden. 
Om deze zaken met een bijpassende 
tekst of logo te bedrukken, konden 
een paar oude clichés gebruikt wor-
den, maar moesten er ook nieuwe 
bijgemaakt worden. Kost wat, maar 
dan heb je ook iets. Voor een aantal 
leden waren deze items een mooi 
kerstcadeau.
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In juli 2011 kwam dan ook einde-
lijk het Centennial Hachette-model 
op de markt. De datum van uitgifte 
werd steeds uitgesteld en op het 
laatst werd er hardop getwijfeld of 
het SZ-model er uiteindelijk wel zou 
komen. Bij het model zat een mooi 
blad van ‘Quattroruote’. Tijdens de 
voorproductie van de SZ in 1988-
1989 hebben verschillende journa-
listen van het blad de SZ goed aan 
de tand kunnen voelen. Zij hadden 
natuurlijk ook nog diverse foto’s in 
hun archief. Of die gebruikt zijn bij 
het tot stand komen van het model, 
weet ik niet, maar het model laat 
een aantal pre-productiezaken zien 
die nooit zo in de productieauto’s 
zijn uitgevoerd. Wel leuk natuurlijk, 
een 1:24 model waarvan er in de 
laatste 22 jaar maar enkele op de 
markt zijn gekomen en dan eigenlijk 

ook nog in een prototype-versie.
Het model werd alleen in Italië ge-
leverd en dan met name aan abon-
nees van Quattroruote. Een aantal 
belandde echter in de kiosk. Dus 
een hebbeding waar erg moeilijk 
aan te komen was voor de meeste 
SZ-rijders. Op de Italiaanse ver-
sie van eBay ontstond al snel een 
levendige handel in deze model-
len, waarbij de prijzen al gauw de 
pan uitrezen. Op een Yahoo-veiling 
in Japan werd zo’n model binnen 
een week voor 150 euro verkocht! 

Een Franse SZ ging in de laatste 
week van 2011 met een ‘klap’ het 
oude jaar uit. De auto kwam met 
een voorwiel in de berm terecht tij-
dens voluit accelereren en ging toen 
meerdere keren over de kop. 

De bestuurder kwam met de 
schrik vrij en gaf als commentaar 
dat hij het een stevige auto vond 
en op zoek was naar een nieuwe! 
 
Op de valreep van het oude jaar 
vielen er ook nog wat afbeeldin-
gen van gefotoshopte SZ’s in de 
mailbox. Blijkbaar vinden som-
mige mensen de SZ nog niet 
monstrueus genoeg van zichzelf. 
 
Inmiddels vallen de uitnodigingen - 
zoals van de Zagato Car Club Italia, 
Spa Italia, Italia a Zandvoort en na-
tuurlijk het Spettacolo Sportivo - in 
de bus en worden er alweer blanco 
stukken van de kalender van 2012 
ingevuld.

Ik ga ervan uit dat het voor iedereen 
weer een leuk en interessant Alfa 
Romeo - Zagato jaar zal worden.
Veel plezier en tot ziens,

Eduard


