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SZ & RZ Register
29e Raduno Internazionale

Zagato
Na een gezellig weekeinde op het
circuit te Assen, waar we overigens
met politie escorte en blauwe zwaai-

lichten arriveerden (180 km/u op de laser-gun !!) zijn
we de maandag erna meteen naar Italië vertrokken.
We wilden nog graag even wat zon pikken, maar had-
den nog enkele redenen om te gaan…..

Het rijden in een SZ is telkens weer een aparte en ei-
genlijk ook verslavende ervaring, zeker als je dat kan
doen op de Duitse
autobahn of Itali-
aanse autostrada.
Het enige pro-
bleem dat begint te
ontstaan voor de
regelmatige rijders
is dat de onder-
delenvoorziening
via de officiële AR
kanalen aardig te
kort begint te
schieten.

De laatste SZ’s
werden minder dan 10 jaar geleden  nog gewoon gele-
verd, maar veel typische SZ (en ook RZ,-) onderdelen
zijn nu al totaal niet meer verkrijgbaar. Hierdoor wordt
het steeds moeilijker om zo’n auto “dagelijks” te be-
rijden.

Zo’n 7 maanden geleden werd ik geconfronteerd met
ruitbreuk van de achterruit van mijn SZ.  Na deze ge-
beurtenis toog ik dus niets vermoedend naar de plaat-
selijke Alfa dealer met de vraag of ze voor mij een
nieuwe ruit konden bestellen. Hierop volgde al snel
de ontnuchterende mededeling dat dit onderdeel to-
taal niet meer leverbaar was….. Oeps !!!

Nou heb ik de laatste 10 jaar wel behoorlijk wat Zagato
contacten in Europa opgebouwd, maar werkelijk nie-
mand kon mij aan een nieuwe of gebruikte ruit hel-
pen. Als noodoplossing heb ik toen een kunststofruit
op maat moeten laten maken om in ieder geval nog te
kunnen blijven rijden. In de tussentijd bleef ik naar-
stig op zoek naar een “echte” en op een gegeven mo-
ment had ik beet, dankzij een tip van een handelaar in
Alfa Romeo delen, maar deze ruit stond dan wel in
Italië en of ik eerst maar even wilde gaan kijken of het
ook daadwerkelijk de gezochte ruit was. Ook viel in
dezelfde periode een uitnodiging van de Zagato Car

Club uit Italië in de bus en had ik inmiddels een lijst
verzameld van dingen die andere SZ / RZ rijders zoch-
ten.

Dus moest tijdens deze vakantie het nuttige met het
aangename gecombineerd worden,  hetgeen ik eigen-
lijk helemaal niet erg vond.

Na een heerlijke en snelle rit zijn we in Italië aange-
komen, daar zijn we diverse onderdelen bedrijven
afgeweest en zo konden uiteindelijk ook weer wat
afstrepen van onze bestellijst, met als hoogtepunt dat

we inderdaad de
achterruit voor de
SZ vonden. Een
zeer opwindende
ervaring als ineens
een “magazijn-
meester” met zo’n
ruit – waarnaar je
al maanden op
zoek bent – ge-
woon heel luchtig
onder de arm komt
aanlopen. Het was
overigens de laat-
ste die ze hadden.

Gelukkig heeft onze “tipgever” de ruit heelhuids naar
Nederland gekregen.

Tussen al deze ontwikkelingen door hebben we wat
strandjes gepikt, maar het mooiste dat we meegemaakt
hebben, was toch wel de ontmoeting met de leden van
de Zagato Car Club in Italië. Normaal krijg je als bui-
tenlander eigenlijk totaal geen contact met deze club.
Ik had hier in het verleden al diverse pogingen toe ge-
daan, dus ik voelde me wel vereerd om nu ineens uit-
genodigd te worden om mee te doen aan een door hun
georganiseerd weekend evenement, bestaande uit di-
verse ritten en statische shows en natuurlijk ook uit
het zeer regelmatig en op onnavolgbaar Italiaanse wijze
verzorgen van de innerlijke mens.

Gezien het drukke programma dat we al hadden, heb-
ben we besloten om alleen op de zondag aansluiting te
zoeken bij deze club en in ieder geval het staartje van
deze bijeenkomst mee te maken. Dus op zondag-
morgen togen we op goed geluk, samen met een Itali-
aans SZ registerlid en zijn vrouw, naar het plaatsje
Buon Convento (vlak bij Sienna ). We zagen al snel
een hele rits bijzondere en héél bijzondere Zagato’s
staan. Het best vertegenwoordigd waren de Alfa
Romeo Junior Zagato’s en de Lancia Fulvia Zagato’s.
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Vervolgens zijn we op zoek naar het Zagato-gezelschap
gegaan, hetgeen we ook al snel vonden. In één van de
straatjes stonden lange tafels onder tenten opgesteld
waaraan het hele gezelschap genoot van hetgeen al op
tafel stond. Om de aandacht te trekken heb ik toen
maar mijn Zagato Register trui aangetrokken, hetgeen
voor mij een hele opgave is om dat enige tijd vol te
houden bij  +30 graden C.

Gelukkig kwamen dan ook snel wat bestuursleden op
ons af om deze “vreemde eenden in de bijt” te bekij-
ken en vervolgens werden we allerhartelijkst uitgeno-
digd om met hen mee te dineren. Dit was super gezel-
lig en een hele belevenis om tussen zoveel zeer en-
thousiaste Zagato mensen te mogen zitten en ervarin-
gen te kunnen uitwisselen. Leuk was het ook dat we
aan de “ere tafel” werden geplaatst samen met Dott.
Elio Zagato. Gelukkig heb ik ook nog wat woorden
met hem kunnen wisselen, in ieder geval genoeg om
zijn handtekening te kunnen aftroggelen en een af-
spraak voor een rondleiding in hun bedrijf te regelen.

Tussen deze bedrijven door probeerde de PR man van
de club mijn Zagato Register trui te claimen….. hij
moest en zou ‘m hebben….. uiteindelijk heb ik maar
toegegeven aan de ruil die hij voorstelde…. ik zou een
trui van hun club krijgen. Dit vond ik wel een goede
deal, dus iedereen tevreden. Ook bleek dat dit Zagato
evenement een uitgelezen kans was om weer wat
nieuwe onderdelenadresjes etc. in Italië op te doen.

Na heerlijk gegeten te hebben werd het voor ons weer
eens tijd om te gaan, maar niet  nadat ik nog wat club-
attributen had gekregen, mijn vrouw door de halve club
gekust was en wij een uitnodiging op zak hadden voor
de volgende meeting waar we zeker weer naartoe gaan,
maar dan voor het hele weekend. De sfeer was  super,
een echte aanrader dus!

Kort samen gevat hebben we dus 2
enerverende maar geweldige Alfa
Romeo – Zagato weken gehad en zijn
ook nog eens bruin en met wat “buit”
thuisgekomen….. geweldig !!! Volgend
jaar gaan we zeker weer!

Eduard van de Beek

Spettacolo
Even een kort verslag van het eerste
“optreden” van het SZ- RZ register in
Assen bij het Spettacolo Sportivo on-
der vlag van de SCARB.
Vrijdag op naar Assen, bepakt en bezakt
met televisie, koffieapparaat, koffie,
grote posters, een tas met spullen voor
onze overnachtingen, de rolstoel van
mijn vrouw Sandra, een laptop, klaver-

blaadjes e.d. Sandra doet de donateursadministratie en
moet dus “werken” in Assen om al die nieuwe
donateurs in te schrijven. Dit is dus allemaal meege-
gaan in onze SZ achter de stoelen.
Na een uurtje wachten gingen we op naar Pitbox 22
die door ons, Eduard, John en Dick, was gehuurd. Je
weet het nooit in Assen voor wat het weer betreft.
Zaterdag was het een relatief rustige dag met droog
weer dus gummen op het circuit. Zondag gaven er 14
SZ acte de presence waaronder 2 SZ deelnemers uit
Engeland. Omdat het SZ- RZ register kort voor het
Spettaloco is ingelijfd bij de SCARB was de tijd te
kort om iets speciaals te organiseren voor de leden.
Toch was het erg gezellig in de Pitbox en is er heel
wat nieuws uitgewisseld, koffie gedronken en cake ge-
geten.
Voor volgend jaar hopen wij op een super opkomst
met veel activiteiten.Voor wat betreft overige activi-
teiten houden wij u op de hoogte.

Met groet, Eduard, John en Dick.




