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Wie gaat 
dat betalen?

Een verstandige Spiderrijder heeft zijn
Spider bij REVO ASSURANTIËN verze-
kerd. Een betere garantie dat uw waarde-
volle Spider weer snel op de weg komt na 
een ‘deukje’ is er niet. Neem het zekere 
voor het onzekere.
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08 monti, laghi e più
Een uitgebreid verslag van het buitenlandevenement in 
Noord-Italië, dat afgesloten werd met het onderstaand lied 
(melodie: ''t is weer voorbij die mooie zomer' (Gerard Cox).

refrein
't Is weer voorbij de Monti e Laghi
Mooie routes rijden en nog heel veel meer
Smalle wegen, scherpe bochten, diepe dalen
Het was toch weer echt genieten elke keer

 Jarenlang hebben we er naar uitgekeken
 De corona-ellende ging maar niet voorbij
 De vraag was, wanneer kunnen we vertrekken
 Maar uiteindelijk, daar was ie dan de rit

Refrein

 Thuis weer mopperende echtgenoten
 Veel bagage moest er toch weer mee
 De bellezza mag niet te vol bepakt zijn
 maar aangekomen was iedereen weer blij

Refrein

 Italië gevuld met ronkende motoren
 En oliegeur vermengd met zonnebrand
 Mooie routes, vergezichten, besneeuwde toppen
 Spiders voelden zich thuis in hun geboorteland

 't Is weer voorbij de Monti e Laghi

 Mooie routes rijden en nog heel veel meer

 Mille grazie, jullie alle vier zijn toppers!

 Jullie doen het volgend jaar toch weer?

 Na na na na na na,
 na na na na na na na na... 
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Bella Macchina 
Noordzeestraat 2  
7411MA Deventer  
T  0570-633153  
E  info@bellamacchina.nl  
I   www.bellamacchina.nl

Onderhoud, reparatie, 
preparatie en restauratie 

van uw Alfa Romeo!

Dijkweg 48, 1619 HC  ANDIJK
06 537 20 405 - info@luxwolda.nl - www.luxwolda.nl

Gratama & Luxwolda Classic Car Taxaties

● Taxaties van alle merken en alle bouwjaren automobielen bij u thuis of op iedere locatie binnen Nederland.
● Register Taxateurs, voor het vakgebied antieke en klassieke automobielen, lid van de Federatie TMV 

(Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken), en de Stichting VRT (Verenigd 
Register van Taxateurs).

● Gratama & Luxwolda Classic Car Taxaties is onafhankelijk.
● Taxatierapporten worden door alle verzekeringsmaatschappijen die een Classic Car polis voeren 

geaccepteerd.
● Taxaties zijn in overeenstemming met art. 7:960 BW (voorheen artikel 275 Wetboek van Koophandel). 

Dit betekent dat de waarde van uw klassieker geen onderwerp van discussie kan zijn ten aanzien van een 
verzekeringsmaatschappij.

● Speciaal extra voordelig tarief voor ARSR-leden: € 85 op clubtaxatiedagen, of € 110 bij u thuis of op elke 
andere locatie binnen Nederland.

● Uitgebreid en deskundig rapport, voorzien van foto’s.

Bella Macchina
Kamperstraat 9
7418 CA Deventer
T 0570-633153
E info@bellamachina.nl
I www.bellamacchina.nl
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Eindelijk kan het feest beginnen, ons 30+1 jaar lustrum, 

maar over twee weken na dit schrijven is het zover. Nog 

geen verslag van het lustrum in dit nummer, maar in decem-

ber volgt wel een uitgebreid verslag in Spiderama. Voor het 

organisatiecomité was het nog een hele toer om na het uit-

stellen wegens corona de afspraken met hotel en horeca te 

verschuiven en vast te houden. Ook moet je elke keer weer 

de energie kunnen opbrengen om het op te pakken. Onze 

vaste evenementencommissie weet hier alles van, maar ge-

lukkig ligt dat achter ons en kunnen we weer naar hartelust 

samen spideren. 

De opkomst tijdens de afgelopen evenementen heeft wel 

laten zien dat we dat ook willen. Over opkomst gesproken, 

wij waren als bestuur blij verrast door de enthousiaste aan-

meldingen van een aantal van onze leden voor de ‘klank-

bordgroep’. 

Op een zaterdagmorgen in Bunnik hebben we een goed ge-

sprek gehad over het reilen en zeilen en de toekomst van 

onze club. Een verslag hiervan is te lezen in deze Spiderama. 

In dit nummer veel verslagen van de diverse evenementen 

die we al achter ons hebben inclusief de Italiëreis. Een erva-

ring van rijden in een Duetto en een bezoek aan Autoworld 

in Brussel, waar aandacht werd besteed aan 112 jaar Alfa 

Romeo, en nog veel meer feiten en weetjes over onze Itali-

aanse bolides. 

Verder wens ik jullie vanuit het zonnige Lanzarote nog een 

zonnig vervolg van ons Spiderseizoen en kijken wij er naar 

uit om jullie te ontmoeten tijdens een rit of nog beter op het 

lustrumfeest.



Op 20 augustus zijn er naar aanleiding van de oproep om 
deel te nemen aan de klankbordgroep - helaas hebben we er 
geen ander woord voor weten te vinden -  23 deelnemers bij 
elkaar gekomen in een zaaltje in Bunnik. 
Het doel was om met elkaar – gestructureerd - te praten over 
de toekomst van het Register en wat ons allemaal zo bezig- 
houdt. Aan de hand van alle mededelingen en opmerkingen 
die zijn gemaakt kan het bestuur hiermee verder. Het is toch 
wel een aardig lijstje geworden. Kort samengevat:  

de toekomst van de club: gezelligheid tijdens ritten en evene-
menten vinden we heel belangrijk, evenals de aanwezigheid 
en betrokkenheid van de partners. We zullen meer gebruik 
moeten gaan maken van social media. Hoewel vergrijzing 
natuurlijk ook niet aan onze club voorbij gaat, is het wel van 
belang het aantal leden – nu circa 475 - op peil te houden, 
groei is geen must, wel aanvoer van 'jonge leden'. Voor hen 
is de 916 de ideale instapper. Tevens van belang om nieuwe 
leden te verwelkomen waardoor ze zich echt welkom voe-
len. Voorgesteld wordt om eigen Spiders te voorzien van een 
herkenbaar clublogo (al dan niet in stickervorm), een kente-
kenhouder en alle leden van folders te voorzien die ze onder 
de ruitenwisser van een ergens aangetroffen Spider kunnen 
stoppen. 

ritten: daar zijn veel opmerkingen over gemaakt, ritten moe-
ten niet te lang zijn, gezamenlijke lunches (al dan niet simpel 
of in de vorm van een picknick (food Spiderrit) weer zoveel 
als mogelijk in de rit opnemen. Meer ritten op zater-dag. De 
discipline (het gebrek aan) ten aanzien van het aan- en af-
melden is een aandachtspunt omdat dit voor de organisatie 
en de horeca steeds meer een issue wordt. We zullen steeds 
vaker exacte aantallen moeten doorgeven en op basis hier-
van wordt ook afgerekend. 
Verder de ritten wat variëren, bijvoorbeeld een 'ladies day', 
vader-, moeder-, zoon- of dochterritten, ook wordt gedacht 
aan de mogelijkheid voor spontane ritten (lokale deelne-
mers) en goede doelenritten. De stemming is wat verdeeld 
als het gaat om ritten in de vorm van een (foto)puzzel of met 
gebruik van het bolletje pijltjesysteem.

buitenlandreis: De huidige aan- en afrijafstanden evenals de 
kosten (naar de mening van een aantal deelnemers zelfs con-
currerend) zijn over het algemeen geen probleem. De sug-
gestie wordt gedaan om gedurende de week voor meerdere 
hotels te kiezen of zelfs de aanrijtijd wat te verkorten door 
onderweg voor een hotel te kiezen. Ook hier wordt nadrukke-
lijk gepleit voor gezamenlijke lunches onderweg, bezoeken 
van bedrijfsevents en lokale Alfaclubs. Het aantal deelnemers 
mag niet te groot  worden i.v.m. het groepsgevoel. Zuidoost 
Engeland en de Scandinavische landen zouden als buiten-
landreis in het programma mogen worden opgenomen. 

spiderama: Dit blad moet zeker in stand worden gehouden. 
Wellicht wat meer richten op het sociale karakter bijvoor-
beeld je eigen auto, leden (zichzelf) in het zonnetje zetten, 
communicatie over zaken die binnen de club spelen, zoals af-
melden bij ritten, clubzaken. Adverteerders de gelegenheid 

geven zichzelf te presenteren. Wat uitgebreidere info over 
nieuwe leden. 
Als het gaat over de kosten; eens onderzoeken welke adver-
teerders we moeten benaderen: voor welke bedrijven zijn 
we interessant. Moet Spiderama nog zo dik? Kosten drukken 
van de club, Spiderama minder pagina’s? Een digitale bijlage?

Last but not least: er wordt gewerkt aan een enquête, de 
invulling van een technische dag/sleuteldag en het opzetten 
van een nieuwsbrief op de site. 

Het bestuur dankt de deelnemers voor hun bijdrage en posi-
tieve inzet gedurende de ochtend. De komende vergaderin-
gen zal het bestuur bekijken hoe we dit allemaal aan gaan 
vliegen. In ieder geval genoeg stof tot discussiëren. 
Vanzelfsprekend worden de gekozen suggesties voorgelegd 
aan de ledenvergadering van volgend jaar.

Boudewijn Custers, secretaris Alfa Romeo Spider Register

2204 spiderama 120 december 2021

Lidnummer: 2298
Julius van dijk
SNEEK
Serie IV
1991, rood

Lidnummer: 2896
arjen onderweegs
ERMELO
939
2011, zwart

Lidnummer: 2897
Chiel oude essink Nijhuis
RAALTE
nog geen Spider
-

Lidnummer: 2899
gregor den breugom de Haas
BUNNIK
Aerodinamica
1985, rood

Lidnummer: 2901
brigitte schuering
ZEIST
939
2009, beige

Lidnummer: 2902
sadia bouaazi
ZEVENAAR
916
1997, rood

Lidnummer: 2904
Johan van der stadt
BRAKEL (België)
Aerodinamica
1985, zwart

Lidnummer: 2905
Jacques spijkers
PRINSENBEEK
939
2007, zwart

Lidnummer: 2906
Joep Hermens
SITTARD
Coda Tronca
1973, rood

nieuwe leden

Welkom in 

de club!

bijeenkomst klankbordgroep

kalender 2022
zondag 9 oktober
 dak er op / dak er af 
 brabantse Wal- en kempenrit
 kijk op www.alfaspider.com
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Op onze onvolprezen website - www.alfaspider.com, die zo 

goed wordt bijgehouden door Floris Boonstoppel, zie je als je 

inschrijft voor een evenement ook altijd de andere deelne-

mers wat natuurlijk heel fijn is.

Je ziet dan ook hoeveel ‘vrienden’ die persoon heeft en na-

tuurlijk kun je zelf ook zien wie jouw ‘vrienden’ zijn. Voorzit-

ter Ron van Reenen staat met 297 vrienden ruimschoots op 

kop. Boudewijn Custers, onze secretaris, heeft er 44. Zelf had 

ik er, meen ik, wel meer dan 100. Logisch, als hoofdredacteur 

heb je met behoorlijk wat leden e-mailcontact vanwege de 

aangeleverde pennenvruchten voor de Spiderama.

Bij de overstap van Spider Serie IV naar 939 twee jaar gele-

den heb ik ook de profielfoto aangepast, maar daar is blijk-

baar iets mis gegaan… Ik zal wel iets verkeerds hebben aan-

geklikt, want plotseling had ik nog maar 0 (!) vrienden. Als 

Rémi in Hector Malot’s klassieker ‘Alleen op de wereld’ dool 

ik nu zonder vrienden door het leven.

Mochten bekenden van mij in onze club nu medelijden heb-

ben, stuur mij dan alstublieft een vriendschapsverzoek. Mijn 

dank zal groot zijn!

Wim ‘Rémi’ Mastenbroek

alleen op de Wereld?



06 spiderama 123 september 2022

Aardig wat Spider Registerleden die ik ken zijn ooit hun Alfa-

leven begonnen met een Alfasud. Zo ook uw hoofdredacteur, 

op basis van mijn eerste loonstrookje en met een PL’etje bij 

de Rabobank ruilde ik in augustus 1979 mijn Triumph Spitfire 

MkIII in voor een spiksplinternieuwe witte 1.3 ti. 

De problemen met het roestmonster uit de voorafgaande ja-

ren waren verdwenen, verzekerde Alfa Romeodealer Simon

van der Made van Autobedrijf Nijsse in Oude-Tonge mij. Ik 

kreeg maar liefst 2 jaar lakgarantie, dus dat zat wel snor…

jubileum
Het is nu precies vijftig(!) jaar geleden dat de Sud in produc-

tie ging en dat jubileum mag in dit Spiderblad niet onver-

noemd blijven.

In 1971 werd de Alfasud al geïntroduceerd op de Salon van 

Turijn. Het idee van Alfa Romeo was om een kleiner en goed-

koper model aan het gamma toe te voegen, omdat steeds 

meer mensen genoeg geld gingen verdienen om zo’n kar-

retje aan te kunnen schaffen.

De Italiaanse staat was destijds de eigenaar van Alfa Romeo 

en de regering besloot een nieuwe fabriek voor de Sud te 

bouwen in het zuiden (vandaar de naam) van het land om 

daar de werkgelegenheid te bevorderen.

In Pomigliano d’Arco, vlakbij Napels, had Alfa Romeo gedu-

rende de Tweede Wereldoorlog een fabriek voor vliegtuig-

motoren en ernaast een vliegveld voor het testen van de 

luchttoestellen. In 1943 is de fabriek platgebombardeerd, 

maar na de oorlog werd er toch weer een nieuwe fabriek ge-

bouwd nu om er in licentie de Renault Dauphine te bouwen.

Op het terrein van het voormalige vliegveld ter grootte van 

2,4 miljoen vierkante meter was voldoende plaats voor zo-

wel een nieuwe fabriek alsmede een testbaan van zeven 

kilometer lang. In 1967 werd begonnen met de voorberei-

dingen waarvoor de geniale Oostenrijkse ingenieur Rudolf 

Hruska werd gecontracteerd om zowel de fabriek als de auto 

te tekenen. De jonge designer Giorgetto Giugiaro tekende 

het baanbrekende en later veelvuldig vrijwel nagetekende 

ontwerp van de Alfasud. In 1968 legde de later door de maf-

fia vermoorde Italiaanse premier Aldo Moro de eerste steen 

en nog datzelfde jaar lag de eerste motor op de testbank en 

eind van dat jaar reed al het eerste prototype. 

In 1971 werden de eerste voorproductie exemplaren ge-

bouwd. In 1972 gingen 16.000 arbeiders aan de slag om 

300.000 auto’s per jaar te gaan produceren. Met de komst 

van de Alfasud verdween het onderschrift ‘Milano’ uit het 

Alfa-logo.

Vervolgens begonnen de problemen: er was voldoende ar-

beidsaanbod, maar de laaggeschoolde arbeiders waren niet 

opgeleid om in een fabriek te werken, de arbeidsmoraal was 

zeer laag en het verzuim heel hoog. Door vele stakingen 

onder het personeel kwam de productie regelmatig stil te 

liggen en dan was er nog het grootste probleem, de roest 

waarover straks meer.

techniek
De 3,98 m lange en 1,59 brede hatchback was leverbaar met 

twee of vier deuren en had een kleine achterklep, later ver-

vangen voor een derde cq. vijfde ‘deur’. De 1186 cc viercilin-

der boxermotor van 63 pk bij 6000 t/min was vóór de vooras 

geplaatst en dreef de voorwielen aan. Door die boxer kon de 

anniversario alfasud
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neus laag blijven en door zijn lage zwaartepunt had de Sud 

dan ook een uitmuntende wegligging.

In 1973 verschijnt een aan de dubbele koplampen en zwarte 

achterspoiler herkenbare ti-versie met 68 pk en voorzien van 

vijf i.p.v. vier versnellingen, in 1976 kwam er een 1286 cc 

versie met 75 pk en vanaf 1978 een ti met een 1474 cc blok 

dat 84 pk leverde. In de laatste twee productiejaren 1987 en 

1988 verscheen er nog een 1712 cc 118 pk motor.

Vanaf 1975 was er ook een stationcar, de Giardinetta, lever-

baar en vanaf 1976 een coupé, de Sprint, die nog tot 1989 

te koop was.

Vanaf 1980 wordt het hele Sud-programma gemoderniseerd 

onder de noemer van Sud II, herkenbaar aan de nieuwe neus 

en de grotere achterlichten.

roest

Het gerecyclede staal bleek door allerlei maffiapraktijken 

niet ontdaan van roestdeeltjes. De roest zat dus al onder de 

lak, klaar om door te breken…

De kale carrosserieën liet men buiten in weer en wind 

staan voordat de auto’s in het verfbad gingen en daar ging 

de koets ook al niet op vooruit. Daarnaast werden de holle 

ruimten gevuld met het nieuwe materiaal PUR-schuim. Niet 

zo’n goed idee, want PUR trekt juist vocht aan…

In de loop van de jaren werd de kwaliteit wel verbeterd, 

maar ontstond al gauw het bekende “Hij roest al in de fol-

der…”, of “Ik hoor hem roesten…”.

Ook mijn Sud uit 1979 vertoonde na één jaar roest langs 

de spatborden en moest onder de lakgarantie deels worden 

overgespoten. Na twee jaar stopte de garantie en kwamen 

er her en der weer roestplekken tevoorschijn, waardoor ik 

mijn Sud maar heb ingeruild voor een 1 jaar oude Spider 

2000 Coda Tronca.

De herinnering aan de supersnelle en als een blok op de weg 

liggende, sportieve Alfasud blijft zeer positief, ondanks dat ik 

tussentijds de kromgetrokken remschijven, de uitlaat en om 

de 15.000 km de voorbanden moest laten vervangen. 

Van de Sud zijn er tussen 1972 en 1989 inclusief de Sprint 

zo’n 973.000 geproduceerd. Ondanks bijna een miljoen ge-

bouwde auto’s is de Sud door de roest een vrij zeldzame 

auto geworden. Een check bij de Rijks Dienst voor Wegver-

keer leert dat mijn FG-40-DV ook niet meer in Nederland op 

kenteken staat.

Later bouwde men in de fabriek in Pomigliano nog o.a. de 

33, 145, 146, 147, 155, 156, GT en de 159. Nu rolt de nieuwe 

Tonale er van de band.
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Alfasud 4-deurs

Alfasud ti 2-deurs

Alfasud Sprint

Alfasud Giardinetta
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verslag buitenlandevenement juni 2022
Foto's: o.a. Floris & Hanneke Boonstoppel, Patrick & Dorthy Schoolaert,
Jolanda van Haeften, Hans Ipenburg, André & Nancy Koppers en vele anderen
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Sacro Cuore di Gesù
in Corvara (Rabenstein)

Schloss Fernsteinsee
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zaterdag 11 juni - dag van aankomst

Sinds wij lid zijn van het Spider Register kijken wij altijd erg 

uit naar de buitenlandrit. Dit wordt onze 5e deelname en als 

corona er niet was geweest was het zeker de 7e geworden. 

Dit jaar stond Italië nog steeds op het programma van twee 

jaar geleden. Wij genieten al zodra we in onze Spider stap-

pen en richting het zuiden rijden terwijl ‘Down the road’ van 

Van Morrison uit de speakers knalt. Daar wij uit het hoge 

noorden komen, nemen we meestal twee overnachtingen 

om in Vattaro, het startpunt van de buitenlandrit, te komen.

Het eerste stuk pakten we de autobaan. We hebben over-

nacht in Rothenburg ob der Tauber, een prachtig stadje met 

vakwerkhuizen, zeker de moeite waard om eens te bezoe-

ken. De tweede overnachting was in Oetz aan de voet van de 

Timmelsjoch, een ruim 2500 meter hoge berg. Het is altijd 

een feest om de Timmelsjochpas met de Spider te rijden, 

echt een aanrader en… je hebt geen vignet nodig en ver-

mijdt het drukke Innsbruck met heel vaak files.

Zaterdag 09.30 uur uit Oetz vertrokken en om 14.00 uur ar-

riveerden we in Hotel Alpenrose. Het hotel was ons bekend, 

we waren hier al eens eerder met onze club geweest. Enkele 

Spideristi waren er al. Na aankomst de koffers naar de kamer 

gebracht en lekker gaan zwemmen in het zwembad van het 

hotel. De aankomsttijd was gepland om 17.00 uur. Maar wat 

opviel was dat er heel veel equipes nog niet waren. Al snel 

werd duidelijk dat velen heel lang in de file hebben gestaan 

bij Innsbruck en Bolzano en dat is in de brandende zon, in 

een open Spider geen pretje. 

Bij aankomst snakten velen naar een biertje of iets derge-

lijks. De ontvangst en de begroetingen waren er niet minder 

om. Het heeft toch wel veel weg van een familiereünie. Ook 

de nieuwe leden werden letterlijk en figuurlijk warm wel-

kom geheten. Blij verrast ook dat er toch nog leden kwamen 

die niet op de lijst stonden, dit lag aan de computer, deze 

kon alle aanmeldingen niet goed meer verwerken.

Intussen deelde de evenementencommissie de routebeschrij-

vingen, stickers en rallyborden uit.

Zoals gebruikelijk werden er in het restaurant luid en dui-

delijk de belevenissen van de heenreis besproken, wat een 

gekakel opleverde dat na de ‘primo’ even verstilde en voor 

de ‘secondo’ weer toenam. 
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Observatorium 'Terrazza delle Stelle' bij Viote (Monte Bondone)

'Capra Gigante' van kunstenaar
Francesco Avancini bij Viote



Na het diner vertelde Marga Edelschaap (van de organisa-

tie) wat er van de deelnemers verwacht werd, wat er de 

volgende dag op het programma stond en werden er tassen 

uitgedeeld gevuld met stickers, drinken en più più più.

Moe maar voldaan hebben we ons mandje opgezocht en 

we konden niet wachten tot de volgende dag, de eerste rit.  

Joop en Helène Strating

zondag 12 juni

Vandaag de eerste dagrit van onze week Monti, Laghi e Più.

Vanmorgen een heerlijk ontbijt genuttigd waarbij er vrolijk 

gezongen werd voor de jarige Henk-Martin, nu 57 jaartjes 

oud! Wat smaakt die koffie in Italië toch voortreffelijk!

Vier dagen zijn we onderweg geweest van ’t Goy naar Hotel 

Alpenrose in Vattaro en daarom kiezen we vandaag voor de 

korte route. 

Het is een prachtige route over supersmalle weggetjes (waar 

we als tegenliggers een grote groep Porsches en Lamborghi-

ni’s tegenkwamen). Niet alle medereizigers van onze groep 

weten dat stijgend verkeer voorrang heeft op dalend verkeer 

en ze maken het zich extra moeilijk door de dalende auto’s 

voorrang te verlenen. 

 

Na een koffiestop met Sachertorte op de top van de Monte 

Bondone terug richting hotel.

Onderweg heerlijk geluncht op een prachtige plek: in een 

met druiventakken overdekte binnentuin van een restau-

rant. Wat is Italië toch een prachtig land, qua landschap maar 

ook culinair!

Daarna de kortste weg naar het hotel, alwaar we hebben 

genoten van het buitenzwembad, gezellig bijkletsen en lek-

ker luieren. Tot nu toe een topdag met een toproute. Dank 

organisatoren!

Frieda Verheijen

maandag 13 juni

Volgens het roadbook ‘Monti, Laghi e Piu’ zouden we op 

maandag 13 juni de rit ‘Scacchi con Grappa’ rijden. De com-

binatie van schaken met grappa zou later snel duidelijk wor-

den tijdens de rit. Maar bij een spelletje schaak laat je echter 

de sterke drank best wel achterwege als je niet snel schaak-

mat gezet wil worden...  
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De route zou ons, na eerst een uitgebreid ontbijt in ons hotel 

Alpenrose te Vattaro en na wat gekeuveld te hebben bij de 

Spiders, leiden naar Bassano del Grappa via tussenstops in 

Thiene en Marostica.

Vandaag zouden we samen met Hub en Pascale en Pino en 

An, beide koppels ook met een Spider 939, de rit aanvatten 

met natuurlijk geopende kapjes want het was weeral een 

prachtweertje.

Via een zeer mooie route met toch weer een aantal haar-

speldbochtjes en een perfecte routebeschrijving, bereikten 

we na een 60-tal kilometers Thiene. Dit is een leuk stadje 

met een paar bezienswaardigheden zoals het Castello Thie-

ne met mooie tekeningen op de buitenmuren en de Duomo.

Echter een parkeerplaats vinden was geen sinecure, het was 

er namelijk, voor ons toch onverwacht kermis! Na wat heen 

en weer te hebben gereden zonder resultaat op een par-

keerplaats, besloten we gezamenlijk om onze rit te vervol-

gen naar Marostica.

Daar konden we deze keer wel parkeren vlakbij het Castello, 

zoals ook aangegeven in het roadbook. Gezien het ondertus-

sen middag was, deden we allen de kap van de Spiders dicht 

omdat we toch een paar uurtjes weg zouden blijven voor het 

bezoek aan Marostica en het zoeken naar een restaurantje 

voor het nuttigen van iets lekkers.

Maar helaas bij het sluiten van onze kap wou de klep waar 

deze onder geborgen zat amper openen. Na een paar keer 

sluiten/openen kwam het deksel toch recht maar toen hield 

het volledig op met de leuke melding op het dashboard 'on-

regelmatige werking kap, raadpleeg handboek'.

En zoals iedereen met een 939 Spider weet, word je met het 

handboek in dit geval niets wijzer...

Na inspectie van het mechanisme zag Hub dat de kop van de 

cilinderstang die het mechanisme voor het openen/sluiten 

van de klep bedient afgebroken was. Tevens was ook een 

onderdeel in dit mechanisme afgebroken.

Er zat niets anders op dan de manuele noodprocedure uit 

te voeren om de kap terug dicht te krijgen wat ook met de 

nodige moeite verliep ten gevolge van de gebroken stukken.

Ondertussen had Pino op zijn smartphone gevonden dat er 

vlakbij een Alfa Romeo-garage was en na de middag zouden 

we daarheen rijden.
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Marostica, het Piazza Castello (ook wel
Piazza degli Scacchi) met het Palazzo del Doglione

Parkeren bij de 
Mura di Marostica

De Leone di 
San Marco op 
het Piazza Castello
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Bassano del Grappa ligt aan de rivier de Brenta.

De Ponte Vecchio over de rivier de Brenta
(Bassano del Grappa)

King Kong Rhino van de Taiwanese
kunstenaar Li-Jen Shih

Chiesa San Giovanni Battista op het Piazza Libertà (Bassano)



Tijd nu dus voor een bezoek aan Marostica en het zoeken 

van een eetgelegenheid. Blijkbaar is Marostica de schaak-

stad van Italië en is het Piazza Castello uitgevoerd als een 

reuzengroot schaakbord waarop om het jaar in september 

een levensgroot schaakspel wordt gespeeld. Daarom wordt 

het plein ook wel het Piazza degli Scacchi genoemd, het 

‘schaakplein’.

In een zijstraatje van het plein hadden Pino en An een leuke 

osteria gevonden geheel naar ons Alfa-hart: zie foto van de 

Alfetta. Daar hebben we overheerlijk gegeten en gedronken 

in de binnentuin voor eigenlijk weinig geld, bijvoorbeeld een 

Aperol Spritz kostte amper € 2,50.

Zoals afgesproken, na het middagmaal zouden we onder be-

geleiding van Pino eerst naar de nabijgelegen Alfa-garage 

rijden. Daar deed Pino in perfect Italiaans, hij is namelijk 

Belg met Siciliaanse roots, uit de doeken wat ons probleem 

was. Na wat onderling gepalaver tussen de werknemers van 

de garage en over en weer getelefoneer kwamen ze met de 

melding dat dit onderdeel niet bij hun op voorraad lag niet-

tegenstaande het een grote garagegroep met verschillende 

vestigingen was. Wel wisten ze te vertellen dat de stukken 

beschikbaar waren in Turijn, maar dit was ons toch iets te 

veraf… Tja, ook in Italië is de Spider 939 geen verkoopsucces 

geweest en worden bijgevolg dergelijke onderdelen niet op 

stock gehouden aldus de man van de garage.

Op dan maar naar Bassano del Grappa, bekend onder an-

dere, u raadt het al, om zijn grappa! Maar daarnaast ook 

voor de specialiteit witte asperge en het keramiek. Volgens 

de organisatie van de buitenlandrit mag een bezoek aan het 

Museo della Grappa Poli niet ontbreken evenals aan de Grap-

peria Nardini vlakbij de Ponte Vecchio of ook wel de Ponte 

degli Alpini genoemd. Bassano del Grappa ligt namelijk aan 

de voet van de Monte Grappa, een uitloper van de Alpen. 

Vanaf de parking aangegeven in het roadbook bereiken we 

het museum na een tiental minuutjes stappen via het prach-

tige Piazza Libertà.

Na een lekkere Italiaanse gelato en nog een drankje op een 

terras was het tijd om terug te keren naar het hotel, dit via 

de snelle route omdat we wel wat tijd verspeeld hadden 

ten gevolge van het defect aan ons cabriodak en bijhorend 

bezoek aan de garage.

Bij het hotel werd er nog met enkele clubleden nagekaart 

over de mogelijke oorzaak van de breuken, met behulp van 

Hub zijn Spider waarvan het mechanisme grondig onder de 

loep werd genomen. Met dank aan Pino en Hub voor de no-

dige assistentie.

Patrick en Dorthy Schoolaert
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dinsdag 14 juni - trento / spumante ferrari 
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Langs de Fontana del Nettuno op het Piazza del Duomo (Trento) Doorkijkje Castello del Buonconsiglio (Trento)

Castello del Buonconsiglio (Trento)

Piazza del Duomo (Trento) met de Cattedrale di San Vigilio



dinsdag 14 juni - trento / spumante ferrari 
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Ferrari Spumante, producent van mousserende wijn.



dinsdag 14 juni 

Een dag na mijn verjaardag, uiteraard werd op de dag zelf 

met z'n allen gezongen bij het ontbijt, en verwend met een 

eigen tafel vol ballonnen en een lekkere fles Prosecco. 

's Avonds nog even aan de borrel geweest met gezellige mu-

ziek en een concert van de dames. Tja dan is de ochtend al-

tijd te vroeg, maar dat doen we ons zelf aan, dus maar weer 

zo fris mogelijk en opgewekt aan de dinsdag-reis begonnen.

Vertrokken naar Thiene, eerst even 1500 meter klimmen, 

zodat we de olie even lekker op temperatuur konden bren-

gen, maar bovenaan waren we alweer toe aan een lekkere 

cappuccino, die we konden nuttigen bij bar Chiosco Alpino 

in Tonezza.

Daar nog even getrakteerd op een lekkere versnapering, ik 

was immers jarig geweest, de weg naar beneden Thiene 

doorgereden, gaat de temperatuur er ineens omhoog, niet 

alleen de buitentemperatuur maar ook bij Jacqueline, die sa-

men reed met ‘Al Capone’ André, die aangehouden werd 

door de Carabinieri en zij met John ervoor stond te wachten 

in de auto terwijl haar paspoort nog thuis lag. Maar gelukkig 

werd alleen gecontroleerd wat ze aan het doen waren, het 

viel natuurlijk wel op met al die Spiders, en na uitleg dat 

ze met het Nederlandse Alfa Romeo Spider Register op stap 

waren, konden ze zonder verdere controle doorrijden.

Aan de rand van Thiene een lekker gekoeld restaurant ge-

vonden, Laconda Rosa Bianca, daar lekker Italiaans gegeten. 

Weer verder gereden en besloten de korte route te doen, 

na een kort bezoek aan het mooie Piazza degli Scacchi met 

de bijzondere muur van de ruïne van het Castello Superiore 

in Marostica, weer aangekomen op de parkeerplaats, een 

technische storing met een 939, een weigerend dak. Geluk-

kig gesloten, geen straf want de airco deed het prima, en 

dat is geen straf bij die 35 plus. Er was nog tijd over dus toch 

maar de lange route, en daar hebben we absoluut geen spijt 

van gehad.

Eerst maar weer omhoog, even lekker afkoelen na die 35 

plus, waarbij je, in de stad, toch snel uit zo'n Serie IV drijft. De 

weg SP349 omhoog, goed te doen, langs een skigebied met 

een heerlijke 21 graden en via de SP133 weer naar beneden. 

Wat een smalle weg met verraderlijke tunneltjes, waar je 

graag geen tegenliggers hebt, met haakse bochten, ideaal 

voor de oudere Spiders maar minder voor de 916 en 939, 

waar je amper de bocht kunt draaien, tunnels uitgehouwen 

uit de bergwand waar net een auto door heen past, met een 

afgrond waar iemand met hoogtevrees liever niet langs rijdt, 
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maar wat een uitzicht over het Lago di Caldonazzo, 

dat had ik toch niet willen missen door de korte route 

te kiezen, dus toch blij dat we de lange hebben ge-

kozen.

Bij aankomst in het hotel nog even gesleuteld aan 

een koelingsprobleem en helaas nog een 939 met 

een dakprobleem. Tja dan is zo'n oudere Spider zo 

gek nog niet. Dit afgeblust met een biertje, weer 

aan de maaltijd begonnen en de prachtige dag maar 

weer verwerken met elkaar onder het genot van een 

lekker Italiaans wijntje.

Henk-Martin van der Scheer
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Woensdag 15 juni - mille miglia 2022 
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#65 - Stefano Brendolan (I)/Marco Corbetta (I)
Fiat 514 Sport Spyder Viotti (1931) - uitgevallen

#149 - Gert-Jan Lammers (NL)/José van Kempen (NL)
Alfa Romeo 6C 2500 SS Cabriolet (1948) - uitgevallen

#332 - Bernhard van Oranje Nassau (NL) en Menno de Jong (NL)
Arnolt-Bristol Bolide - uitgevallen



Woensdag 15 juni - mille miglia 2022 
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#135 - Stefan Rybczynski (D)/Marcus Stoehr (D) - Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Spider (1947) - 161e

#52 - Alberto Aliverti (I)/Stefano Valente (I) - Alfa Romeo 
6C 1750 Super Sport Spider Zagato (1928) - uitgevallen

#278 - Wolfgang en Stefan Roell (D)
Ferrari 212 Inter Berlinetta (1953) - 272e

#427 - Arturo Merzario (I)/Giovanni Giulio Li Calzi (I)
Alfa Romeo Giulietta Spider (1957) - 289e
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Kunstwerk 'Altalena con la Luna' (schommelen met de maan)
van Giacinto Bosco - langs het Lago d'Iseo
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donderdag 16 juni
 

Na een heerlijk ontbijt het routeboek gepakt, ja ja, oude auto 

en dus op een oude wijze je weg vinden. De route begon 

met een heerlijke temperatuur en een strakblauwe lucht. 

Rustig rijdend kwamen er drie Spiders een authentiek Ita-

liaans dorpje binnengereden waar besloten werd koffie te 

drinken. Genietend van de goede koffie met uitzicht op het 

Italiaanse leven waar haast niet lijkt te bestaan werd het 

tijd op te breken en te betalen. Dat hier de tijd niet had stil-

gestaan bleek uit de automaat in het toilet vol met erotisch 

speelgoed. Na deze cultuurschok reden we door over een 

uitdagend weggetje naar boven. 

Op de Passo del Giogo (882 m) aangekomen genoten we 

van een simpele lunch (wat kunnen goede kaas en mooie 

vleeswaren lekker zijn) op het mooie terras van Albergo Ris-

torante Dosso Alto in Collio om vervolgens te beginnen aan 

de afdaling. Ook hier was het wegdek authentiek Italiaans 

dus dat bleef goed uitkijken. 

Aanvankelijk was het redelijk koel, zo af en toe onder de 

bomen rijdend, maar naar mate de middag vorderde kwam 

de zon en dan met name de 35 graden stevig door.

We besloten een iets hogere snelheid aan te houden om zo 

snel mogelijk het hotel te bereiken en dan met name een 

goede douche te nemen en vooral van een koel biertje te 

genieten. 

Genietend van het koele bier besef je dat je uiteindelijk de 

lange route gereden hebt en weer genoten hebt van de Spi-

der in een prachtige omgeving!

  

John Woltman



vrijdag 17 juni

Het eerste doel van deze dag was een bezoek aan het res-

tauratiebedrijf Bellini Nautica. Voordat we al het moois gin-

gen bekijken, hebben Dirk Douwen en ik eerst even voor 

taxi gespeeld. John en Jacqueline van Eijnsbergen’s prachtige 

blauwe Alfa 2600 had motorproblemen en stond op dat mo-

ment in de garage. Natuurlijk konden we hun het bezoek 

aan Riva-boten restaurateur Bellini niet onthouden.

Nadat iedereen aanwezig was, mochten we de restauratie-

werkplaats betreden en zien hoe deze prachtige houten bo-

ten worden gerestaureerd, een schitterend stukje Italiaans 

vakmanschap. Helaas mochten we van dit gedeelte geen 

foto’s maken. Waar we wel foto’s van mochten maken was 

de schitterende privéverzameling Riva Aquarama’s, ook wel 

bekend als de ‘Ferrari’s of the Sea’, een overzicht van bijna 

alle gebouwde modellen, dit was genieten.

Nadat we John en Jacqueline van Eijnsbergen teruggebracht 

hebben naar het hotel zijn Nancy en ik samen de rit gaan 

rijden. Vooral het gedeelte langs het Iseomeer was genieten, 

overhangende rotsen, vergezichten en heel veel te zien.

Halverwege de route langs het meer was het tijd voor de 

lunch, wat is er dan leuker dan een restaurantje te treffen 

met een heerlijke tafel aan het Iseomeer. Vaak liggen de 

leukste restaurantjes niet direct aan de doorgaande weg, in 

dit geval trok een klein bordje onze aandacht waarna we op 

het laatste moment vanaf de doorgaande weg een klein steil 

afritje op draaiden, dit bleek een goede keus te zijn. Heer-

lijke tafel op een perfecte plek, zalig geluncht met alles erop 

en eraan, met een voldaan gevoel en een lege portemon-

nee vervolgden we na twee uurtjes tafelen onze weg langs 

het meer. Nog even een bezoekje aan het plaatsje Iseo en 

vervolgens terug naar het hotel. 

Bij aankomst in het hotel was er een gezellige borrel georga-

niseerd ter afsluiting van de buitenlandrit, daarna het laatste 

diner en zaterdag weer richting huis.

We hebben genoten van een geweldige week, leuke men-

sen ontmoet, veel gezien en alles prima georganiseerd. 

Onze dank aan de organisatie,

André & Nancy Koppers
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Wij weten veel van 
klassieke auto’s, 
omdat we er zelf 
ook in rijden.
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arsr-ritverslag

Buongiorno, cara Spideristi

7 augustus nam ik deel aan de club-rit 'Rijk van Nijmegen'. 

Startpunt was Hotel Van der Valk in Cuijk. Dit was een leuk 

evenement met wel 52 Spiders! Ik zag zelfs bij aanvang 

Spider-types op de hotelparkeerplaats onder de overkapping 

staan, die ik nog niet kende! Echt waar! Omdat ik wel han-

dig ben met taal en zo, zal ik zo simpatico zijn over deze rit 

een verslag te schrijven. Dit leest u in het 2e deel van deze 

column. Om andere clubleden te enthousiasmeren ook een 

verslag van een Spiderrit te schrijven voor de Spiderama, 

heb ik hieronder enkele tips vermeld die de drempel moge-

lijk kunnen verkleinen. Of is het drempel verlagen????? Ben 

ik altijd mee in de war. Anyway (Engels), niet iedereen is het 

gegeven de woorden uit die mouw te schudden en teksten 

te schrijven die door elke lezer gewaardeerd worden!!!!!

Spiders in Cuijk (1)

Bene. Dan volgen nu enkele tips…

TIPS:

1.  Maak een verhaal wat overeenkomt met de realiteit. 

 Overdreven of gefantaseerde teksten worden doorgaans 

 door Spideristi niet op prijs gesteld!

2. Als u foto’s plaatst, laat deze dan ook echt met het arti- 

 kel te maken hebben, anders hebben de foto’s geen

 enkele waarde!

3.  Probeer geen foto’s van uw eigen Spider bij het artikel 

 te plaatsen. U kunt er dan wel verliefd op zijn, dat geldt 

 niet voor iedereen!

4.  Vraag geen al te hoge financiële bijdrage aan de redactie

 voor uw artikel. De leden vinden het vast niet leuk, om-

 dat vanwege uw verzoek de contributie moet worden 

 verhoogd. 

5.  Spreek met de redactie af hoeveel lettertekens uw ver-

 haal mag zijn. Houd per pagina 2300 tekens (inclusief

 spaties) aan. Dat is fijn voor de redactie. Ook deze keer is 

 dit mij gelukt. Ten bewijze hiervan treft u hieronder een  

 'printscreentje' aan van het 'woorden-tel-venster'. Dit 

 kunt u in 'Word' vinden onder: 'Start' – 'Controleren' –

 'Woorden tellen'. Komt u tekens te kort, bedenk dan dat

 leestekens zoals: ? ! – “” ( ) ; , meetellen. 

 

Zo! Dat waren zo maar enkele tips die mij te binnen schie-

ten! Goed!!!!! Oh ja, zou ik bijna vergeten: het verslag van 

de rit op 7 augustus. Nou… het was een schit-te-ren-de rit!!! 

Helaas ontbreekt me de ruimte om er nog wat meer over te 

schrijven. Tot de volgende column!!!!!

Spiders in Cuijk (2)

Arrivederci!!!! – Sergio!!!!

 
door Sergio Esageri
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castelli nel 
limburgo sud

30

Landgoed Obbicht
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“Ieder nadeel heb zijn voordeel” is één van de cryptische 

uitdrukkingen van wijlen Johan Cruijff. Dat bleek maar weer 

toen ik in de evenementenkalender op zondag 26 juni een 

aantrekkelijke clubrit zag staan in Zuid-Limburg, 200 km van 

huis… Dat is een flink nadeel, maar met de reservering van 

een fraaie B&B in Ohé en Laak van zaterdag op zondag werd 

het een voordeel.

Op zaterdagmorgen lekker in de Spider naar het Zuiden, 

’s middags heerlijk wandelen in het prachtige ‘Nationaal Park 

De Groote Peel’, door naar de B&B en daar met het voetveer 

(Ohé en Laak – Ophoven) overvaren naar het aan de overzijde 

van de Maas in België gelegen terras van hotel-restaurant 

‘De Spaenjerd’ voor een huisgebrouwen donker biertje, terug 

naar Ohé en Laak (eigenlijk Laak) voor een smakelijk diner en 

een avondwandeling. Kortom, een topdag!

Zondagochtend na een uitgebreid ontbijt met de 939 TBi 

naar de 20 kilometer verderop gesitueerde Gasterij Kasteel 

Terborgh. Op de parkeerplaats zagen we al diverse Spiders 

staan waaronder die van Ron en Helma van Reenen. De lucht 

werd donker en een bui was aangekondigd dus besloot Ron, 

evenals de anderen, het dak van zijn 939 te sluiten. Maar 

daar speelde de achilleshiel van dit type Spider op: de kap 

weigerde halverwege dienst. Ron bleef proberen met dak 

openen en sluiten het euvel te verhelpen, maar na tien keer 

nog steeds vergeefs… Helma had een goede tip aan haar 

echtgenoot: “Zet de wagen eerst eens een stuk naar voren 

zodat hij precies horizontaal staat.” En warempel, dat werkte. 

Bij mijn eigen Spider had ik de dag tevoren tot tweemaal toe 

dat bij het dak gesloten al rijdend de kap aan de achterzijde 

‘losschoot’. Op het display verschijnt dan dat ‘het sluiten van 

het dak niet is afgerond’. Even aan de kant stoppen en op-

nieuw sluiten hielp. Blijft een zwak punt…

Daar had Boudewijn Custers in zijn Aerodinamica of Hugo 

Wahlen in zijn fraaie witte 1750 Duetto geen last van. We 

keken ook allemaal nog even bij de vrij zeldzame matgrijze 

939 Italia Independent 1750 van Gaico en Monique Hofstra. 

Werner en Monique Robaeys waren met hun rode 916 met 

caravan (!) op de terugreis van hun zomervakantie bij de me-

ren onder Berlijn.

In de knusse gelagkamer heetten Armand en Els Pinkaarts 

die de rit hadden georganiseerd, iedereen van harte welkom 

en we genoten van koffie en appeltaart en natuurlijk van el-

kaars gezelschap. Goed om te zien dat ook Klaus en Hilde-

gard Mohr in hun zwarte Duetto 1750 helemaal uit Duitsland 

waren gekomen. Klaus had twee herseninfarcten gehad en 

Landgoed Obbicht
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gelukkig was hij voldoende hersteld om er weer bij te kun-

nen zijn. Hij maakte mij nog zijn verontschuldigingen dat hij 

daardoor zijn toegezegde artikel over de ‘Lenkung’ van de 

Spider niet had toegezonden… 

Armand vertelde dat iedereen wel weet dat er in Utrecht en 

Gelderland veel kastelen zijn, maar dat velen niet weten dat 

Limburg er ook wel 50 (!) heeft. De rit van deze dag zou ons 

langs vele ‘castelli’ voeren.

John en Jacqueline van Eijnsbergen vertrokken vrij haastig als 

eersten. Dat kwam, denk ik, omdat zij in Jacquelines Maserati 

Spyder reden in plaats van in een van hun Alfa’s. Een beetje 

vreemde eend in de bijt, maar als je de brom van die auto 

hoort dan sta je toch wel te genieten.

Het werd een prachtige kastelentocht langs kasteel Amsten-

rade, het tot mooiste kasteel van Nederland uitgeroepen 

Hoensbroek, kasteel Wijnandsrade, het uit 1444 daterende 

kasteel Rivieren, kasteel Goedenraad (is duur…), het als B&B 

in gebruik zijnde kasteel Nijswiller, kasteel Bloemendal, kas-

teel Vaalsbroek, kasteel Mheer als je gekozen had voor de 

tien kilometer langere route (wij kozen vanwege de tijd voor 
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de kortere versie), het schitterende kasteel Neuborg, het in 

de 12e eeuw gebouwde Chateau Wittem met daarin geves-

tigd het restaurant Julemont, dat twee Michelinsterren heeft 

mogen ontvangen, kasteel Cartils, Villa Kruisdonk, het tegen-

woordig als congrescentrum fungerende kasteel Vaeshartelt, 

het zo uit de Bourgogne of de Loire afkomstig lijkende kasteel 

Meerssenhoven, het kasteelachtige landgoed Obbicht, het 

met een prachtig dierenpark toegeruste kasteel Born en tot 

slot de finish van deze tocht op de binnenplaats van kasteel 

Limbricht.

weiland vol Lakenvelders (Epen)

bij kasteel Bloemendal in Vaals

een processie



kasteel Hoensbroek

kasteel Meerssenhoven

kasteel Geulzicht

kasteel Vaeshartelt



William Göbbels reed zijn metallic witte 1750 Duetto tot gro-

te hilariteit per ongeluk op de niet toegankelijke binnenhof. 

Jammer dat hij hem niet mocht laten staan. Was mooi ge-

weest als we allemaal onze Spider daar in die middeleeuwse 

entourage hadden mogen zetten!

Jan en Marianne Jansen hebben wij daar ook nog uitgebreid 

gesproken. Jan en natuurlijk Paul van Noort maakten onder-

weg veel foto’s, waarvan we een aantal hier kunnen bewon-

deren.

Armand en Els hadden een schitterende tocht uitgezet met 

haarspeldbochten, holle wegen, knap getimede onderbrekin-

gen voor processies met muziekkorpsen en veel, heel veel 

kastelen. Dat alles uitgebreid beschreven in het geïllustreer-

de routeboek. 

Er waren door het voorspelde regenachtige weer slechts 18 

equipes, dus Armand en Els hierbij een tip: organiseer deze 

rit over een paar jaar nog maar eens voor degenen die er nu 

niet bij konden zijn! (WM) 

spiderama 123 september 2022 35

te
ks

te
n:

  b
ou

de
w

ijn
 c

us
te

rs
 e

n 
in

gr
id

 e
n 

ja
n 

ro
os

, f
ot

o'
s:

 r
en

é 
br

om
, p

au
l v

an
 n

oo
rt

, i
ng

rid
 e

n 
ja

n 
ro

os
te

ks
t:

 W
im

 m
as

te
nb

ro
ek

 e
n 

fo
to

's
: j

an
 e

n 
m

ar
ia

nn
e 

ja
ns

en
, W

im
 m

as
te

nb
ro

ek
, p

au
l v

an
 n

oo
rt

 e
n 

ar
m

an
d 

en
 e

ls
 p

in
ka

ar
ts



Al vanaf de eerste dag van de zomervakantie kreeg het 

legendarische Milanese merk Alfa Romeo de ereplaats 

in Autoworld Brussels. Aan de hand van meer dan 50 

legendarische modellen werd de 112-jarige geschiedenis 

van het Cuore Sportivo uitgebeeld. 

Deze expositie werd georganiseerd door Autoworld in nauwe 

samenwerking met de belangrijkste Alfa Romeoclubs, het 

Musée National de l’Automobile uit Mulhouse, Alfa Romeo-

eigenaren, Corrado Lopresto (een privéverzameling van Itali-

aanse prototypes) en Alfa Romeo Belgium (Stellantis).

Op zondag 3 juli organiseerde de Alfa Romeo Club Quadri-

foglio België een uitzonderlijke Rally met vertrek voor het 

Koninklijk paleis en aankomst in het Jubelpark, voor de 

ingang van Autoworld.

Op de Esplanade heeft een 'concours d'élégance' plaatsge-

vonden met een 150-tal deelnemende auto's.

Op het 'Herman De Croo Plaza', op de eerste verdieping van 

het museum, werden de historische modellen geëxposeerd, 

vooroorlogse weg- en racewagens en zeldzame exemplaren, 

zoals een Giulietta Sprint en een Spider, de 2000 en 2600 

Sprint en 2000 Spider, een Montreal, een Giulia Sprint GT 

Veloce, een Spider Coda Tronca, een GT 1600 Zagato, een 

Giulia GT 1300 Scalino, een GT 1300 Junior, een 2000 GTV, 

een Alfasud, een Alfasud II Ti en een Alfasud Sprint, een 

Giulietta Turbodelta, een Alfa 90, een Alfa 75 2.5 QV, een 

Alfa 6 en nog vele andere.

Het Nationaal Automuseum uit Mulhouse stelde een prach-

tige Alfa Romeo 8C 2900 A – de vermoedelijke winnaar van 

de Mille Miglia in 1936 – ter beschikking. In 1949 is deze, 
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8C 2900 A Berlinetta Pinin Farina

1900 Ti Coupé Pinin Farina (1954)
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oorspronkelijk open wagen, voorzien van een Berlinetta 

koetswerk door Pinin Farina.

Daarnaast was een deel van de tentoonstelling gewijd aan 

vijf uitzonderlijke prototypes uit de fantastische collectie 

van Corrado Lopresto. De Lopresto-collectie is één van de 

belangrijkste verzamelingen Italiaanse prototypes ter wereld 

van 1901 tot op heden. Veel exemplaren zijn uniek, op maat 

gemaakt met bijzondere kenmerken (zeldzame exemplaren, 

bijzondere series, nummer 1 chassis, auto's van bekende 

eigenaren, …). De meeste van deze auto’s vielen in de 

prijzen bij de concoursen van Villa d'Este en Pebble Beach.

 

Ook waren er tal van miniatuurwagens te bezichtigen in 

de vele diorama’s die tussen de verschillende wagens 

gepresenteerd stonden.

 

Tot slot presenteerde Alfa Romeo Belgium (Stellantis) op de 

benedenverdieping enkele wagens uit het huidige gamma.
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112 jaar geschiedenis in een notendop

Begin 20e eeuw laat de Franse autoconstructeur Darracq zijn 

oog vallen op de Italiaanse markt en richt een fabriek op 

in Portello, in de buurt van Milaan. Helaas zonder succes. 

In 1909 neemt een groep investeerders uit Lombardije 

de fabriek over. Zij dopen het bedrijf om tot 'Anonima 

Lombarda Fabbrica Automobili', of kortweg ALFA. Dankzij de 

oorlogsindustrie raakt de productie in een stroomversnelling. 

In 1915 neemt ingenieur Nicola Romeo de teugels in handen 

en na de oorlog versmelt hij Alfa met zijn eigen bedrijf. Vanaf 

dan worden er auto's, tractoren, treinen, vliegtuigmotoren 

en andere industriële producten gebouwd.

In 1923 ziet de zescilinder RL het daglicht, de eerste auto 

met de volledige naam Alfa Romeo. De raceversie van dit 

model, de RL SS (Super Sport), behaalt meteen een aantal 

grote zeges. Aan het stuur: Antonio Ascari en... een zekere 

Enzo Ferrari. Romeo laat zijn auto's deelnemen aan alle grote 

sportcompetities. Hun successen bezorgen het bedrijf al snel 

een prestigieuze en sportieve reputatie. Daarom wordt een 

raceafdeling uit de grond gestampt, met aan het hoofd 

Vittorio Jano. Onder zijn leiding krijgt de Grand Prix P2 vorm. 

Deze wagen sleept talrijke overwinningen in de wacht en 

wordt in 1925 voor het eerst wereldkampioen.

Vanaf dan spitst het merk zich toe op kleinere maar sterk 

presterende modellen met een stijlvolle afwerking. Zes-

cilinders (6C) met dubbele bovenliggende nokkenassen en 

al dan niet met Roots compressor worden het handelsmerk, 

net als een uitzonderlijk remsysteem dat de concurrentie ver 

achter zich laat.

In 1931 doet de 8C zijn intrede, waarmee de basis wordt 

gelegd voor talloze andere sportieve successen. Het raceteam 

wordt nu geleid door Enzo Ferrari.

Voortaan maakt Alfa Romeo vooral efficiënte en sportieve 

auto's, waarbij de kostprijs minder van belang is. Alfa wordt 

een prestigieus merk met een sportieve uitstraling.  Om 

de oorlog te boven te komen, beslist het bedrijf om één 

model, de 1900 met zelfdragende carrosserie, in serie te 

produceren. In 1950 en 1951 wint Alfa Romeo de eerste 

twee F1-wereldkampioenschappen met de Alfetta 158 en 

159, met hun 1500 cc compressormotoren met drukvoeding.

1950 tot nu

In de tweede helft van de jaren ‘50 verschijnen nieuwe 

sportmodellen onder de naam Giulietta, aangedreven door 

nieuwe viercilindermotoren. Met de komst van de Giulia is 

een nieuwe fabriek nodig. En die wordt in Arese gebouwd. 

Het merk blijft zich focussen op het sportieve aspect, wat 

leidt tot de oprichting van dochteronderneming Autodelta. 

Die verenigt alle sportieve activiteiten, zowel voor Sport-

Prototypes als voor Touring Cars.

In de sixties oogst Alfa op elk circuit internationale faam 

dankzij de TZ en de GTA, maar ook de GTAm Touring Cars. Als 

gevolg van de industrialisatie in Zuid-Italië komt er in 1967 

een nieuwe fabriek. Hier rolt een kleine moderne auto met 

voorwielaandrijving van de band, de Alfasud.

De jaren ‘70 worden gekenmerkt door hoogte- en diep-

tepunten. Sportieve successen en commerciële tegenslagen 

wisselen elkaar af. Het is de tijd van de 1750 en zijn 

verschillende versies. Maar ook van zijn opvolger, de 2000. 

En dan is er ook nog de Montreal, een prestigieus maar min-

der succesvol project.

In 1986 wordt Alfa Romeo een dochteronderneming van 

de Fiat-groep. Hierdoor wordt veel van de technologie 

gedeeld en dat gaat ten koste van Alfa's prestigieuze 

imago. De typische achterwielaandrijving, met of zonder 

transmissie, wordt vervangen door een veel eenvoudiger 

voorwielaandrijving.

De lancering van de 156 in 1997 luidt een nieuwe start in 

voor het merk, dat intussen geldt als een premiummerk 

binnen de Fiat-groep. De 166 is de logische volgende stap, 

maar die kan het nieuwe elan helaas niet waarmaken.

Pas in 2015, met de lancering van de nieuwe Giulia, verovert 

Alfa opnieuw zijn positie als premiummerk binnen de Fiat-

groep (het jaar daarvoor nog omgedoopt tot FCA of Fiat-

Chrysler Automobiles). Met de komst van de Stelvio en meer 

recent de Tonale bevestigt het merk opnieuw zijn exclusieve 

status. Dit is de eerste stap van het merk in de markt voor 

elektrische auto’s. Intussen maakt FCA deel uit van Stellantis, 

het consortium waarin FCA en PSA (Peugeot-Citroën) de 

krachten bundelen.

RL Super Sport
carrosserie
Castagna (1925)
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De Acht-Zalighedenrit, maar het werden er zes voor ons… 

Daar kom ik straks op terug.

Zaterdagochtend stonden we al vroeg op. Spider: check, 

weer: check, humeur: check, navigator: check, kortom alles 

top! Wij stonden om 9.15 uur in Drunen bij Joep en Anja op 

de stoep. Open of dicht was de vraag. We besloten eerst 

maar met de kap dicht de snelweg op te gaan.

Bij de afslag Eersel gingen we de snelweg af en daar deden 

we vlug de kap open. We kregen daar al gezelschap van 

twee andere Spiders. Toen in een rustig tempo naar de 

uitspanning ‘Lekkerr’ in Steensel. Daar stonden de koffie 

en het appelgebak met slagroom al klaar (goed geregeld 

Boudewijn!) en er waren al diverse Spideristi aanwezig.

Om 11.00 uur de start in een rustig tempo met Boudewijn 

als navigator, dus een makkie (So far, so good). De eerste 

Zaligheid, Steensel, bevond zich in een mooie lommerrijke 

omgeving, we zaten tenslotte in de Kempen in het mooie 

Brabantse land (Ze hebben er zelfs een liedje over gemaakt.)

Daarna de tweede Zaligheid, Eersel, met zijn mooie terrassen 

en heerlijke biertjes. Vervolgens de derde Zaligheid, Duizel, 

hele mooie weggetjes met bijna geen verkeersdrempels. 

Voor de 939 Spider zijn die obstakels geen probleem, maar 

voor andere types af en toe wel.

Dan richting Bladel en Hulsel naar de vierde en vijfde Zalig-

heid, vervolgens richting Reusel naar de zesde Zaligheid.

In Reusel lasten we een koffie-/bierstop in (autoclub, haha). 

De lunch hadden we al eerder genuttigd, dat wil zeggen 

onze eigen lunch met bubbels. Daarna de tocht voortgezet 

richting Zaligheid nummer zeven: Nettersel.

Corry was de hele rit al driver, dus daar lag het niet aan. Ik 

werd van het ene op het andere moment ineens navigator 

(geen goed idee trouwens, maar Joep of Anja wilden ook 

niet). Dus wij verder naar de Poppelsedijk en daar ging 

het grandioos verkeerd: zoeken, draaien, zoeken, draaien, 

verder zoeken, vervolgens verder rijden op zoek naar een bij 

ons bekende straat.

Toen we na een uur rijden in Poppel arriveerden, hebben 

we maar besloten naar de finish in Oirschot te rijden voor de 

barbecue. Daar aangekomen waren er veel mensen die de 

rit hadden volbracht (of niet, daar komen we nooit achter). 

Op het terras een paar speciale biertjes en dan is het leed 

gauw vergeten. Daarna een goede BBQ en gezellig onder 

elkaar met de rest.

Zelf ga ik binnenkort die laatste twee Zaligheden nog een 

keer even opzoeken. Maar dan laat ik Corry maar navigeren, 

dat lijkt me beter. Zij heeft iets meer geduld dan ik.

En ik wil eindigen met een dankwoord aan Boudewijn, voor 

deze mooie BRABANTSE RIT. Beste mensen, groeten uit het 

Wollukse, en tot ziens in het Rijk Van Nijmegen.

Hans en Corry Peijnenborgh

- zaterdag 16 juli 2022 -
acht-zalighedenrit
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rij-impressie:
sturen in een duetto

In een grijs verleden reed ik een Coda Tronca als dagelijkse 

auto, vele jaren later een Serie IV en tegenwoordig een 939, 

maar nooit reed ik in de legendarische Duetto. Volgens onze 

website bij ‘Spiders ARSR’ zouden maar liefst 28 leden zo’n 

model hebben. Toch meer dan verwacht… 

Nu deed zich onverwachts de mogelijkheid voor om er in 

één een ommetje te maken. Een kennis van mij, André Nout, 

eigenaar van Nout Classic Cars, had er namelijk een te koop 

staan en dus trok ik de stoute schoenen aan en vroeg of ik 

er een eindje in mocht rijden om een ‘rij-impressie’ voor 

Spiderama te kunnen schrijven. Daarna zou de verkoop een 

makkie worden, verzekerde ik hem…

Op een zonnige vrije ochtend reed ik mijn zwarte bella 

naar Dirksland. Daar moest de rosso alfa Duetto nog uit de 

showroom op de eerste verdieping worden gereden. Eerst 

moest daarvoor een zilvergrijze Jaguar XJ 220 (!) verplaatst. 

“Die moet toch naar buiten”, zei André, ”want die is verkocht 

en wordt vandaag opgehaald.” Geen probleem dus, hoewel 

het manoeuvreren met die heel lange Jag, een soort straat-

legale groep C-racer, met zijn enorm grote draaicirkel nog 

wel even wat aandacht vroeg. Vervolgens duwden we een 

antracietbruine Porsche 991 Carrera S Cabriolet uit 2012 (400 

pk, € 87.500,-) wat aan de kant en toen was de Duetto aan 

de beurt. 

Hij had een tijdje stilgestaan dus duurde het even voor 

de motor aansloeg. Aanvankelijk vergeten de handchoke 

linksonder op het dashboard uit te trekken… Op de lekbak 

onder de Duetto wat olie, maar dat zijn we bij Alfa’s wel 

gewend. De Spider naar de lift gereden en dan langs wat 

Jaguars XK120 en E-types naar buiten.

“Hé, wat gek, de benzinemeter doet het niet”, merkte ik op. 

“Ha, ha, nee, de tank is gewoon bijna leeg”, zei plaatwerker 

(plaattovenaar!) Brian, “ik gooi hem wel even vol”. Naast 

André’s bedrijf is een pomp waar je ook BP Excilium 98 kunt 

tanken, dat vinden de Spiders een lekker drankje.
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Met zwager Jeroen (voor degenen die deelnemen aan 

Spiderritten inmiddels een bekend gezicht) in de bijrijdersstoel 

stuurden we naar wat verkeersluwe polderdijkjes, waar 

auto’s ‘te gast’ zijn.

Rijdend in de Duetto, uitkijkend op de door chromen ringen 

omrande tellers in het rood gespoten dashboard, denk ik aan 

de introductie op de Autosalon in 1966 en hoe dit model, 

de opvolger van de Giulia Spider, wereldberoemd werd door 

de film ‘The Graduate’ waarin een jonge Dustin Hoffman 

erin rondreed. Een en ander had ik nog wel paraat, want in 

2016 hadden we nog een Special Edition over 50 jaar Duetto 

gemaakt en als bijlage bij de Spiderama gevoegd. Zoek die 

nog maar eens op om even te herlezen, stel ik voor. Kan 

overigens ook digitaal in het Spiderama-archief op onze 

website, al geef ik zelf de voorkeur aan de papieren versie.

Deze Duetto is een in 1968 in Italië afgeleverde 1300 cc, die 

in juni van dat jaar als 1300 Junior voor het eerst leverbaar 

werd als opvolger van de oorspronkelijke 106 pk sterke 1600. 

Die 1300 leverde 89 pk bij 6000 toeren/minuut. Echter is bij 

deze Duetto korte tijd na aanschaf de originele motor nog in 

Italië vervangen voor de uit de vanaf januari 1968 leverbare 

122 pk (!), bij 5500 toeren/minuut, sterke 1750cc. Die 1750 

Spider Veloce heette en met 172 Nm koppel bij 2900 toeren/

minuut zowat het dubbele vermogen had als de motor van de 

1600. Hoewel het plaatje op de kofferbak van de fraaie ronde 

‘Osso di Seppia’ (pijlinktvis)-achterzijde dus 1300 vermeldt, 

rijd ik in de veel sterkere, begerenswaardige 1750.

Op de kilometerteller zie ik 16.932 staan, zou dat niet in 

werkelijkheid 116.932 km moeten zijn, vraag ik mij af. In 

ieder geval klinkt de motor heel gezond en zonder enig 

bijgeluidje. Na enige gewenning durf ik wat meer gas te 

geven en merk ik hoe heerlijk hij aan het gas hangt en meteen 

‘netig’ (Flakkees dialect) reageert op gas geven en in de 

toeren vliegt. Het uitlaatgeluid is zelfs zonder brulpijp of iets 

dergelijks verslavend. Naast mij zie ik Jeroen met een grote 

glimlach meegenieten, die vindt het vast niet erg om straks 

als fotograaf te moeten fungeren. Schakelen gaat met de 

destijds nog vrijwel nooit voorkomende vijfversnellingsbak. 

Hij schakelt net zo soepel als mijn Serie IV. Alleen terug naar 

twee even niet te haastig schakelen, merk ik, om een kraakje 

te voorkomen. Als je daar even op let dan is hij geluidloos. 

Bij iedere hogere versnelling pakt de motor meteen gretig 

op en in vijf kun je heerlijk rustig toeren. Terugschakelen 

geeft meteen die heerlijke kenmerkende Alfa-brom die ik zo 

hevig mis in de geluidloze, minder emotionele 939 1750. Tja, 

evenveel cc's, maar met zijn turbo leveft de 939 natuurlijk 

wel meer pk's, namelijk zonder chiptuning maar liefst 200.

Een ander groot verschil is ook weer in het voordeel van de 

Duetto. Achterwiel aangedreven is toch wel veel fijner dan op 

de voorwielen, vind ik. 

De zwarte kuipjes zitten als gegoten en ik merk dat vering en 

demping ook helemaal in orde zijn. De wagen is dan ook in 

2021 nog voor een grondige technische update bij specialist 

Jan Steutel in Almkerk geweest. En dat merk je.

Vergeleken met een Serie IV is het spierballenwerk bij het 

sturen, want de Duetto heeft natuurlijk nog geen stuur-

bekrachtiging. De Spider stuurt strak, alleen bij rechtdoor merk 

ik wat speling in het stuurhuis. Je kunt het houten Nardistuur 

licht heen en weer bewegen zonder enige koersverandering 

te merken. “Dat is simpel op te lossen”, zegt André later.

Voor de foto’s laat ik Jeroen uitstappen, want ik wil graag net 

als bij een professionele rij-impressie foto’s van een rijdende 

auto. Al worden die nu dan gemaakt met mijn I-Phone…
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Stilstaand bewonder ik de prachtige lijnen van het door 

Pininfarina ontworpen zeer gestroomlijnde koetswerk. De 

destijds gewaagde profilering over de flanken die zo ken-

merkend is voor de 105-Spider. De lage neus met de achter 

perspex liggende koplampen. Wat eigenlijk wel vreemd is, 

want de 1300 Junior Duetto had standaard verchroomde kop-

lampringen en waren de plexiglas kappen voorbehouden 

aan de 1750 Veloce. Ooit zag ik een Serie IV, waarbij de 

koplampen waren vervangen door zulke van de Duetto/Coda 

Tronca, heiligschennis natuurlijk, maar wel heel mooi! 

Dan is er nog de lage verchroomde scudetto omgeven door 

de roestvaststalen halve voorbumpers, veel fraaier dan de 

meegespoten plastic voorbumper met het minieme hartje 

van een IV.

De achterkant is duidelijk iets langer en lager dan bij de 

afgekorte Coda Tronca. Het dak lag neergeklapt onder de 

afdekhoes en ik heb niet de moeite genomen om dat dicht 

te doen. Daar was het trouwens ook veel te heet voor in die 

laatste augustusweek.

In plaats van de originele stalen wielen is deze Duetto uit-

gerust met de optionele 14 inch lichtmetalen Campagnolo 

velgen.

Ik stap weer in, Jeroen achterlatend, en keer bij een 

boerderij om terug te rijden, zodat Jeroen mij liefst in een 

bochtje kan fotograferen. Nu had ik onder de motorkap 

een rembekrachtiger gezien, volgens mij pas vanaf 1969 

leverbaar, maar daar merk ik weinig van: ik moet behoorlijk 

krachtig het rempedaal intrappen. Anders dan bij de 939 die 

bij lichte aanraking al remt of je een anker uitgooit.

Na de noodzakelijke ‘shoots’ krabbelt Jeroen weer op de 

passagiersstoel met de opmerking dat de 939 wat makkelijker 

instapt met zijn hogere zit.

We brullen wat harder nu terug naar het bedrijfsterrein bij 

de kenmerkende watertoren en leveren de Spider in. Het 

klassieke radiootje laten we maar liever uit.

“Is hij verkocht?”, zegt Brian lachend. Voor € 47.500,- mag ik 

hem meenemen. Zou wel mooi zijn om naast de 939 (en mijn 

moderne Giulietta) nog zo’n klassieker erbij te hebben…, 

dagdroom ik.

Ik beloof André de link door te sturen aan de webmaster van 

ons Spider Register, zodat hij voor eventuele gegadigden op 

onze clubwebsite te vinden is en bedank hem hartelijk voor 

het uitlenen.

Thuis zoek ik nog wat na: dat de 1750 in de VS i.p.v. de twee 

dubbele Solex-carburateurs voorzien werd van een Spica 

‘Iniezione’, dat het leeggewicht slechts 990 kg is (tegen 

1555 kg van de 939 TBi…), dat er van de linksgestuurde 1300 

in 1968 slechts 1919 zijn geproduceerd en van de 1750 in 

Europa in zijn totaliteit 2783 exemplaren. Kun je nagaan hoe 

zeldzaam een 1300 uit 1968 met een 1750 blok is!  

Nogmaals dank voor het ter beschikking stellen van de Duetto 

door Nout Classic Cars, www.noutclassiccars.nl.
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genieten
van het rijden in de spider

verslag van de rijk van nijmegenrit van zondag 7 augustus
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Dit jaar zijn wij lid geworden van het Alfa Romeo Spider Re-

gister. Wij verheugden ons zeer op de eerste rit met veel 

Spiders. Wij hebben er maar direct een weekendje weg van 

gemaakt met een overnachting in het Van der Valk Hotel. 

Zaterdagmiddag en -avond gezellig in Nijmegen uit geweest 

en lekker gegeten aan de Waalkade. 

De zondag liepen wij wat onwennig op de parkeerplaats van 

het hotel (blijkbaar een e-mail gemist, dom van ons) waar 

de één na de andere Spider aan kwam rijden. Wij vroegen 

ons af of wij ons ook ergens moesten melden tot dat wij een 

Spider zagen aankomen waarvan wij het kenteken kenden 

uit Apeldoorn (Marcel en Claudia). Wij achter hen aan met de 

vraag of zij inderdaad uit Apeldoorn kwamen en dat klopte. 

Samen het hotel in gelopen, op de eerste verdieping moes-

ten wij ons melden. Boven stond de koffie en heerlijk gebak 

al voor ons klaar, echt top geregeld en voor ons een grote 

verrassing omdat wij de mail dus niet hadden gelezen… 

Genietend van de koffie met gebak konden wij kennisma-

ken met de andere deelnemers, die in groten getale - 53 

deelnemers in totaal - waren komen opdagen. Een enorme 

opkomst, echt leuk als je voor de eerste keer deelneemt.       

Om 11.00 uur na de gezellige kennismaking en briefing gin-

gen wij van start met het verzoek van organisator Henk Jan 

om niet voor 16.00 uur in Mook te zijn.

Daar gaan wij dan, lopend over de parkeerplaats vol mooie 

Spiders. Wij stappen in die van ons en het feestje (zo voelde 

dat voor ons) kan verder. Rechtsaf de parkeerplaats af in 

een hele rij Spiders achter elkaar. Slingerend door het mooie 

landschap en diverse kleine plaatsjes, komen wij aan op de 

dijk langs de Waal waar wij intens kunnen genieten van de 

rivier met zijn uiterwaarden. Uit ervaring van een eerdere 

rally, waar wij de weg kwijtraakten (zoeken op coördinaten), 

bleven wij de andere Spiders maar veilig volgen. Maar bij de 

eerste bezienswaardigheid, kasteel Hernen, gaan de Spiders 

voor ons allemaal de andere kant op dan in de beschrijving 

staat. Dus zijn wij op onszelf aangewezen. 

Wij volgen de route en alles gaat goed. Wij slaan de kof-

fiestop bij restaurant 'De Leurse Hof' over omdat wij nog vol 

zaten van de koffie met gebak. Wij kiezen het 'hazenpad' en 

racen via de snelweg naar Nijmegen. Stukje Nijmegen en 

dan richting Berg en Dal verlaten wij via de Waalbrug Nij-

megen. Via de N325 richting Oosterhout/Arnhem, bij afslag 

Oosterhout verlaten wij de N325 en gaan wij richting Lent 

om zo verder te toeren naar Bemmel. 



48 spiderama 123 september 2022

100% electric spider

Aangekomen in Bemmel waar bij een aantal restaurants ge-

luncht kan worden, zaten wij bij 'Het Wapen van Bemmel', 

een echte aanrader.

Wij vertrekken na de lunch en rijden Bemmel uit en volgen 8 

kilometer lang de Waaldijk waar wij wederom genieten van 

het uitzicht over de Waal. Via Kasteel 'Doornenburg' rijden 

wij naar het pontje dat ons de rivier overzet om zo via Lo-

bith richting Emmerich (Duitsland) te rijden. Slingerend door 

Duitsland via Emmerich over de Rijn richting Kleve. Via Kleve 

rijden wij door het Reichswald richting Gennep en komen 

hierbij langs het 'Reichswald Forest War Cemetery', een mili-

taire begraafplaats waar voornamelijk gesneuvelden tijdens 

de Tweede Wereldoorlog uit het Gemenebest (GB, CDN, NZ 

en AUS) liggen bergaven. Wij rijden door naar Milsbeek en 

slingeren door het mooie landschap naar Groesbeek en dan 

is het eindpunt 'Restaurant ’t Zwaantje' in Mook in zicht. 

Klokslag 16.00 uur komen wij daar aan en kunnen onder het 

genot van een bitterbal en een drankje gezellig napraten 

over de geweldige route die wij gereden hebben.

Wij gaan zeker vaker meerijden met het Spider Register. In 

de ochtend werd er aan Yolanda al gevraagd: “Ben je nieuw 

hier?” “Eh, ja”, antwoordde Yolanda. “Jij gaat dit leuk vin-

den”, kreeg zij als reactie. Nou dat is zeker uitgekomen!  Wij 

beiden waren laaiend enthousiast!

Wij willen Henk Jan en Marcia Peuscher hartelijk bedanken 

voor de geweldige organisatie en de (bijna) foutloze route-

beschrijving. Wij konden het eindpunt zonder mis te rijden 

bereiken. 

Henk en Yolanda ter Borg



49

te
ks

t:
 h

en
k 

en
 y

ol
an

da
 te

r b
or

g 
en

 fo
to

's
: h

en
k 

en
 y

ol
an

da
 te

r b
or

g 
en

 p
au

l v
an

 n
oo

rt



De derde week in augustus is traditioneel een periode 

waarin ‘veel’ autoliefhebbers naar Californië afreizen. Daar 

is dan het fameuze Concours d’Elégance van Pebble Beach, 

maar tegelijkertijd worden ook de historische races op het 

Laguna Seca circuit gehouden en voor degenen die het zich 

kunnen veroorloven de RM-Sotheby’s veiling van klassieke 

automobielen in Monterey.

Op deze veiling die van 18 tot en met 20 augustus jl. werd 

gehouden in het ultramoderne Monterey Conference Center 

kwamen dit jaar o.a. een Ferrari 275 GTB/C (Scaglietti) uit 

1966, die 22 jaar in het bezit is geweest van de Nederlander 

Paul Schouwenburg (leverde $ 7.595.000 op, een Mercedes 

300 SL Alloy Gullwing uit 1955 (afgehamerd op $ 5.010.000) 

en een Bugatti Type 57S Roadster (Corsica Style), verkocht 

voor $ 1.105.000, onder de hamer. Vanzelfsprekend ook een 

aantal Alfa Romeo’s. In dit artikel lichten wij vijf open Alfa 

Romeo’s uit het aanbod.

spiders in montery
rm sotheby's veiling 18 t/m 20 augustus 2022

2250 spiderama 123 september 2022
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Vittorio Jano, de hoofdingenieur van Alfa Romeo, ontwierp 

in 1926 een toerwagen met een gloednieuwe 1.5 liter 

zescilinder met bovenliggende nokkenas, de 6C 1500 die 

in 1927 in productie ging. Een jaar later volgde een Sport-

versie met dubbele bovenliggende nokkenas die 10 pk meer 

leverde en daarmee op 54 pk kwam.

In 1929 kwam er een tweezits Spider-variant, die optioneel 

leverbaar was met een Roots compressor waarmee het 

vermogen opliep naar 76 pk. Later dat jaar volgde een versie 

met 1750 cc. Dit model werd destijds één van Alfa Romeo’s 

populairste maar ook duurste creaties. Tot 1933 verlieten 

bijna 2600 exemplaren de fabriekspoort in Portobello. De 

meeste bestellingen waren kale chassis die door carrosserie-

bedrijven van een koetswerk werden voorzien.

Zo ook dit exemplaar uit 1930 dat naar Zagato ging en daar 

tevens een kortere wielbasis kreeg. De Super Sport werd 

geüpdatet naar Gran Sport middels een hellende grille voor 

de radiateur waarmee hij er niet alleen stoer uitzag maar 

tevens door het grotere oppervlak van de radiateur zorgde 

voor een betere koeling. De 6C 1750 was destijds de snelste 

wegracer en won dan ook zowat elke race waaraan hij 

deelnam.

Van deze 6C 1750 is weinig meer bekend dan dat hij in 2009 

is aangekocht door de Amerikaan Oscar Davis. Waarschijnlijk 

is hij na 1950 samengesteld uit allerlei auto’s zodat het chas-

sisnummer 8513032 qua originaliteit met een korreltje zout 

moet worden genomen. De vierversnellingsbak, achterdif-

ferentieel en stuurhuis zijn waarschijnlijk afkomstig van een 

6C 1750 Gran Turismo.

Toch is deze auto uit de nalatenschap van Oscar Davis met 

zijn nauwgezette restauratie een prachtig eerbetoon aan de 

competitieracers van Alfa Romeo uit de roemruchte jaren 

’30. De verwachte veilingopbrengst werd geschat tussen de 

$ 600.000 en $ 800.000 US-dollars, deze Alfa Romeo ging 

uiteindelijk voor slechts $ 390.000 over in andere handen.

lot 233 | alfa romeo 6c 1750 gran sport spider (in zagato stijl) (1930)
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Een ‘supercar’ uit de jaren ’30 met een waanzinnig mooie 

carrosserie van Figoni op het chassis van een 8C 2300. Om te 

beginnen met de motor die zich onder de lange snuit bevindt. 

De achtcilinder bestaat eigenlijk uit twee achter elkaar 

geplaatste viercilinderblokken met dubbele bovenliggende 

nokkenassen en halfronde verbrandingskamers. De krukas 

met tien hoofdlagers is in het midden gespleten voor de 

tandwielen in het hart die de nokkenassen aandrijven. De 

motor is ook voorzien van een compressor. Een motor als een 

Zwitsers precisie-uurwerk die garant stond voor een voor die 

tijd zeer hoge snelheid.

Begin jaren ’30 was het gebruikelijk dat Alfa Romeo het 

chassis met motor soms niet op de fabriek voorzag van 

een koetswerk, maar dat het door een ‘carrossier’ van een 

carrosserie werd voorzien. Eén van hen was Figoni in Frankrijk. 

Deze carrosseriebouwer ontving zeven 8C 2300’s uit Italië. 

Onder auspiciën van Alfa Romeo werden ze daar voorzien 

van een lichtgewicht koets. Van die zeven exemplaren zijn 

er vier bewaard gebleven.

Deze auto met chassisnummer 2111025 – een 8C 2300 

lungo-chassis - heeft een bijzonder dynamische lijn met zijn 

‘sweep’-paneel over de flanken en gespoten in een subtiele 

tweekleurige split. 

lot 133 | alfa romeo 8c 2300 décapotable figoni (1933)
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Waarschijnlijk is hij in september 1932 

voor het eerst geregistreerd en in de-

cember van dat jaar voltooid. In 1933 

werd hij in het juli/augustusnummer 

van het tijdschrift Auto-Carrosserie af-

gebeeld.

Deze 8C 2300 was besteld in opdracht 

van de Fransman Roger Goldet. Geld 

speelde geen rol, dus hij had speciale 

verzoeken zoals de duurste Connolly 

Vaumol lederen bekleding en unieke 

ruitenwissers.
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Naderhand bracht Goldet de wagen vaak terug naar Joseph 

Figoni voor extra werk. De werkorders daarvoor werden 

gedocumenteerd op het kenteken 1613 RG.

Gravin Véra Boréa mocht op 23 juni 1933 de auto van Goldet 

lenen om hem te laten zien op het Concours d’Elégance 

Feminine et Automobile in het Bois de Boulogne (Parijs). De 

Figoni 8C 2300 Lungo Décapotable won de eerste prijs in zijn 

klasse.

In 1935 verkocht Goldet deze beauty aan de Franse coureur 

Raymond Sommer. Sommer racete in 1935 op Le Mans 

met een soortgelijke auto met chassisnummer 2311212. 

Onvoorstelbaar nu is dat Raymond de wagen bij een vriendin 

in Zuid-Frankrijk achterliet… Zij gebruikte hem als dagelijkse 

auto en verkocht hem in 1962 aan de beroemde ‘Bugatti-

jager’ Antoine Raffaëlli. In 1965 deed deze hem weer van 

de hand aan ene Paul Sac, die hem bij het carrosseriebedrijf 

Savio in Turijn liet opknappen en liet overspuiten in twee 

tinten blauw.

Sac reed er ruim twintig jaar in, onderhield hem prima 

en deed hem in 1987 van de hand aan de New Yorkse 

circuiteigenaar Robert Rubin. Door 8C-specialist Chris Leydon 

liet Rubin hem volledig restaureren en afwerken in het 

huidige duifgrijs en scharlakenrood. Nick Hall kocht hem over 

van Rubin nog voor de restauratie was voltooid, maar liet 

Leydon de klus wel afmaken.

Er is in al die tijd heel wat nodig geweest om de wagen te 

bewaren. Zo hebben motor en stuurhuis nummer 2151150, 

de vooras 2161144, twee chassisnummers, namelijk het 

vermoedelijk originele 2111025 aan de voorkant en het vrij 

onleesbare 2221106 aan de achterzijde.

De verwachte veilingprijs van deze bijna 90-jarige lag tussen 

de vier en zes miljoen dollar(!). Op de veiling niet verkocht.

Voor deze en andere Alfa Romeo’s die voorzien zijn van 

een Figoni koetswerk, zie ook artikel Figoni Alfa Romeo’s in 

Spiderama 116 – december 2020. Ook te bekijken op onze 

website www.alfaspider.com.
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De 6C 2500 met de motor van de legendarische Vittorio Jano 

was zowel het laatste vooroorlogse model van Alfa Romeo 

als het eerste type van na de Tweede Wereldoorlog.  Het was 

de eerste Alfa Romeo die harder dan 160 km/u kon rijden. 

De wagen had een onafhankelijke wielophanging rondom, 

schroefveren en parallelle draagarmen voor en pendelassen 

met torsiestaven achter.

De topuitvoering was de 6C 2500 SS (Super Sport) die met 

zijn drie carburateurs 110 pk leverde. Vier van dit type 6C 

2500 werden geproduceerd door Carrozzeria Touring. De 

bijzonder lichte, onopgesmukte Spider Corsa-variant, Tipo 

256, ook wel bekend als de Torpedino Brescia, reed op 15 

augustus 1939 met een stijlvol geklede Ferdinando Righetti 

naar de overwinning in de Targa Abruzzo voor het team Alfa 

Corse.

Daarna volgden dus nog drie van zulke Spiders, die in 1940 

voor het fabrieksteam van Alfa uitkwamen in de Mille Miglia 

van dat jaar. Helaas heeft geen enkele Spider Corsa van dit 

kwartet het overleefd… De hier aangeboden auto is dan ook 

een replica met dezelfde chassis-en motornummers als de 

eerste verloren gegane originele Spider Corsa. De wagen 

is in het voorjaar van 1989 gebouwd in de regio Piemonte 

in Italië. De constructie verschilt slechts in details van het 

oorspronkelijke Touring ontwerp.

Bekend is dat de wagen in 1994 in het bezit was van 

een Japanse collectioneur. Sindsdien is de Spider vrijwel 

nooit ergens vertoond. Hij is voorzien van comfortabele 

roodlederen kuipstoelen en de motor, uitgerust met een 

drietal Weber Tipo 36 carburateurs, bezorgt deze schoonheid 

uitmuntende prestaties. De verwachte veilingopbrengst 

van deze re-creatie bedroeg tussen de 350.000 en 500.000 

dollar. Bij Sotheby's afgehamerd op $302.000.

lot 114 | alfa romeo 6c 2500 super sport spider corsa recreation (stijl van touring) (1939)
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Voor de wat minder draagkrachtigen was er op Monterey ook 

een prachtige Touring 2000 Spider, zoals onze oud-voorzit-

ter Ronald Sol die ook heeft. Een aantal Spiderama’s terug 

schreef ik nog een rij-impressie over de rode 2000 Touring 

die ons lid John van Eijnsbergen inmiddels heeft verkocht. De 

verwachte opbrengst lag tussen de 75.000 en 125.000 dollar.

De 102-serie 2000 werd in 1958 geïntroduceerd. Hij was ver-

krijgbaar in drie carrosserievarianten waaronder de Spider 

met een kortere wielbasis.

Carrozzeria Touring voorzag het open koetswerk van dub-

bele motorkapopeningen, een gedeelde voorbumper en vier 

niet-functionele verchroomde ventilatieopeningen achter de 

voorwielen. Met minder dan 3500 gebouwde exemplaren is 

de prachtig gelijnde Spider toch een waar verzamelaars-item. 

De productie duurde tot 1962.

Dit exemplaar in Grigio Grafite dateert van 15 december 1960 

en heeft een recente restauratie ondergaan. Nieuwe tapij-

ten, afdichtingen, nieuw gespoten motorcompartiment en 

natuurlijk een gereinigd blok en onderstel zorgen voor een 

heel frisse, vrij zeldzame Spider.

Deze Spider werd afgehamerd op $ 134.400.

spiderama 123 september 2022

lot 308 | alfa romeo 2000 spider touring (1961)
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Na een afwezigheid van 10 jaar op de Amerikaanse markt 

keerde Alfa Romeo daar glorieus terug met de 8C Competizi-

one en de 8C Spider. In 2003 werd de dichte variant onthuld 

op de Frankfurt Motor Show en de open versie twee jaar later 

op het Concours d’Elégance in Pebble Beach.

Beide versies waren met een gelimiteerde oplage van elk 

500 exemplaren al meteen zeldzaam en bestemd voor de 

happy few. De productie ging van start in respectievelijk 2007 

en 2009.

Het ontwerp van Wolfgang Egger van Alfa Romeo Style Center 

vertoonde de toekomstige designstijl met referenties aan het 

roemruchte Alfa-verleden doordat de proporties geïnspireerd 

zijn op de 33 Stradale en de Guilia TZ. Ook veel klassieke 

details keren in dit ontwerp terug. Velen kozen de nieuwe 8C 

tot een van de mooiste Alfa’s aller tijden.

De Spider wordt aangedreven door een van Ferrari/Maserati 

afkomstige 4.7 liter V8 die 444 pk produceert bij 7000 toeren 

per minuut en een koppel heeft van 354 Nm bij 4750 t/min.

De gebruikte computergestuurde zesversnellingsbak is de-

zelfde als die in de Ferrari 599 Fiorano.

De nieuwprijs was bij de introductie 299.000 dollar en net als 

in Europa is die prijs voor occasions eigenlijk altijd hetzelfde 

gebleven. Bij Wim Prins in Nunspeet zie je regelmatig een 

mooi exemplaar voor € 250.000,-.

Oscar Davis kocht deze 8C Spider nieuw in 2009 voor zijn col-

lectie in de kleur Rosso 8C. Gecombineerd met roodlederen 

sportstoelen, zwarte kap, donkergrijze velgen en keramische 

remschijven is het een hebbeding van jewelste. Zeker als je 

beseft dat met dit exemplaar slecht 3733 mijl is gereden. De 

verwachte opbrengst op de veiling was dan ook tussen de 3 

en 4 ton. En dat was niet slecht ingeschat, want de rode 8C 

Spider ging voor $ 368.000 over naar een nieuwe eigenaar.

lot 228 | alfa romeo 8c spider (2009)
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vakantiereis naar sestri levante en de 
onverWachte gebeurtenissen onderWeg.

Dit jaar hebben mijn vrouw en ik helaas geen deel kunnen 

nemen aan de Registerevenementen wegens onze verhui-

zing, en onze vakantie naar Spanje. Het was natuurlijk de 

bedoeling om aan de Spider Register buitenlandweek naar 

Italië mee te doen, maar helaas was ik net te laat met 

de inschrijving, dat had ook te maken met een onzekere 

verhuisdatum. Dus heb ik er maar voor gekozen om op eigen 

gelegenheid naar Italië te reizen met de Spider. 

Omdat het een lang stuk rijden is, was het natuurlijk wel van 

belang dat de auto goed in elkaar zat. Hiervoor ben ik naar 

mijn vaste garage en monteur Ary bij Van Hernen in Rockanje 

geweest. 

Eenmaal in de garage werd een nieuwe radiateur geplaatst 

en werden vier nieuwe banden gemonteerd. Tijdens het mon-

teren van de radiateur zijn we erachter gekomen waarom de 

airco niet werkte, namelijk een lekkende aluminium airco-

leiding. Dit was nog een opgave omdat er nergens een in 

Nederland te krijgen was. Toevallig vond ik net op tijd nog 

een hele goede gebruikte set in Engeland en is er een stuk 

van de leiding vervangen waardoor wij toch nog konden 

genieten van de airco tijdens de rit! 

Op de dag dat wij vertrokken was het heerlijk warm weer, 

dus je raadt het al… Lekker met het dak open gereden, want 

daar is de ‘bella’ ook voor bedoeld! 

Na een overnachting in Duitsland was de volgende stop in 

Augsburg om een bezoek te brengen aan een Europese Bonsai 

tentoonstelling (dit is namelijk een andere grote hobby van 

mij). Via deze route zijn we de dag erna verder gereden via 

de mooie omgeving van de Oostenrijkse Fernpass (1215 m), 

richting Trento. Helaas zijn we daar... nooit aangekomen.

Op de autostrada tussen Bolzano en Trento stopte de Spider 

ermee. De vluchtstrook was heel smal en uitstappen op 

deze plek was ook levensgevaarlijk. Gelukkig kwam er op 

dat moment een politiewagen aan die voor ons stopte en de 

Autostrada servicewagen inschakelde. Deze was er vrij snel. 

pech onderWeg



Ze hebben de weg rondom onze 916 afgezet met pionnen om 

de snel voorbijrazende auto’s enigszins op afstand te houden, 

zodat wij konden uitstappen. Na een poging om de auto te 

starten, met veel herrie en een onregelmatig draaiende motor, 

gaf ik het op. Persoonlijk dacht ik dat het de distributieriem 

zou zijn, maar dat kon de man van de autostradaservice ook 

niet achterhalen. Verder kon hij ook niks vinden en is de auto, 

met ons erin, op een servicewagen van Nordauto Service 

naar hun garage in Bressanone gebracht. 

Op mijn vraag legde de daar aanwezige monteur, met een 

ingewikkeld maar duidelijk verhaal, mij uit dat het geen 

ontstekingsprobleem was. De computer gaf aan dat er een 

storing was in de lambdasonde, maar na het bekijken hiervan 

was dit ook niet de oorzaak. Het enige wat er dan nog over-

bleef was de brandstofpomp. Op hoop van goede zegen 

probeerde ik toch nog even of de Spider wilde starten… en ja 

hoor, hij liep weer al een zonnetje! 

Na een half uur lang de motor te hebben laten draaien en af 

en toe flink gas te hebben gegeven liep de auto eigenlijk zo 

goed dat we verder konden gaan. 

Toch vond ik het zelf niet zo’n slim plan om door te rijden 

en we straks misschien weer langs de weg zouden komen 

te staan. Vermoedelijk was de oorzaak dat er aanwezig 

metaalgruis in de pomp zou zitten waardoor de toevoer van 

de benzine verstopt was geraakt. Als je dan toevallig net in 

een tunnel rijdt, en onderweg naar onze bestemming zijn 

dat er nogal wat, dan heb je een groot probleem. Daarom 

besloot ik om voor de zekerheid toch maar de pomp te laten 

vervangen. 

Omdat we inmiddels op de zondagmiddag zaten, kon er niet 

eerder naar een nieuwe benzinepomp worden geïnformeerd 

dan de volgende dag. Om toch onze vakantie te kunnen 

voortzetten heb ik regelmatig contact gehad met de KNAC 

om te zorgen dat wanneer de auto niet binnen 48 uur 

gerepareerd was, er een vervangende auto zou klaarstaan. 

Zogezegd, zo gedaan. Wij zijn uiteindelijk doorgereden met 

een leenauto om deze na veertien dagen weer om te ruilen 

voor onze Spider. 

Ik had eigenlijk gepland om terug te rijden via Monaco en 

Annecy maar doordat wij de auto weer moesten halen ging 

dit helaas niet door. Eenmaal terug bij de garage konden 

we gelijk de oude pomp met gruis bewonderen. Daarnaast 

konden we in ieder geval wel het mooie stadje Bressanone 

bezichtigen en nog een keer genieten van de mooie Fernpass-

route. Door het schitterende weer hebben we bijna tot aan 

huis weer met de kap open gereden. Al met al toch een 

geslaagde vakantierit …en een ervaring rijker!

Achteraf gezien ben ik ook blij dat ik niet heb meegedaan aan 

de Spider Register rit naar Italië. Dan hadden we misschien 

wel veel meer ellende en kosten gehad. 

Verder moet ik ook mijn dank uitspreken aan de leden van 

het KNAC-team, die met ons meedachten en een uitstekende 

steun hebben gegeven en medewerking hebben verleend. 

Tip van mij: Ga nooit zonder het lidmaatschap van de KNAC 

op reis! 

Gino Ghiorsi

advertentie
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• Restauratie
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Stolze Classic Cars heeft ze op voorraad, zoals: 
Alfa Romeo 1300, 1600 en 2000 Bertones.

Ook de Sprints, Spiders en 2000 Touring Spider.
Meer als 450 ECHTE klassiekers in de Collectie
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AUTOMOBILI PER PASSIONE
GTA Automobili is gespecialiseerd in aan- en verkoop, import en export van 
Italiaanse ‘Classic’ en sport wagens. Laat uw zinnen prikkelen door ons oogstrelend 
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CCABRIOABRIO CCAREARE
Wij zorgen voor uw Alfa Spider!

Cabrioletkappen Perfecte kwaliteit
verschillende stopsoorten

Winddeflectors Comfortabel open rijden
vanaf € 205,-!

Hardtops Ook voor de nieuwe
Alfa Spider

Accessoires Afdekhoezen, bagagerekjes,
tapijtsets, houtfineer
dashboardpanelen

Cabrio Care, Energiestraat 28, 1411 AT  Naarden
Tel. 035 694 00 94, fax 035 694 3838

Bel voor informatie:

035 694 00 94
Of kijk op:

www.cabriocare.nl

ALFA ROMEO SPECIALIST
REPARATIE / ONDERHOUD

RACE PREPARATIE

Nobelstraat 7 BU 3
2693 BC ‘s-Gravenzande
Tel. (0174) 44 42 72
Fax (0174) 44 46 82
Mob. 06 54 65 51 17
E-mail  a-repair@hetnet.nl
Website www.a-repair.nl

AlfaRomeo
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Heerlijk drie weken op vakantie in ‘La douce France’, maar 

wat zie je daar weinig Alfa Romeo’s tegenwoordig. Op een 

enkele MiTo of Stelvio na vrijwel geen enkele. Alleen in 

Chagny (Saône-et-Loire) viel ik met een plaatselijke Italiëdag 

(Chagny á l’heure italienne) met mijn neus in de boter. Na 

een concours d’'élégance zetten de eigenaren hun Ferrari’s 

en Maserati’s voor het Hotel de Ville, maar helaas geen 

enkele Alfa Romeo…

Alleen in de hoofdstraat had de regionale dealer de nieuwe 

Tonale neergezet en een plaatselijk restauratiebedrijf van 

klassiekers (Rare et d'Origine), een prachtige, rode klassieke 

Giulia 2000 GTV. Toch weer een tegenvallend resultaat, 

maar toen zag ik in diezelfde plaats op een andere dag 

eindelijk een Spider! Een rode Coda Tronca, weliswaar op een 

autoambulance, maar toch. Aan de brosse dorpels te zien een 

restauratie-object, maar toch vrolijk makend! (WM)
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Alfa Romeo keerde in 2018 terug in de hightech autosport, 

de Formule 1. In eerste instantie als hoofdsponsor van het 

Zwitserse Sauberteam. 50 Jaar geleden waren er plannen 

voor een Nederlands Formule 1-team, dat eventueel gebruik 

zou gaan maken van Alfa Romeo krachtbronnen. Helaas 

strandde dit project binnen 2 jaar. Dit verhaal laat zien hoe 

romantisch de koningsklasse van de autosport toen nog was.

De drijvende kracht achter dit F1-project was Arnold van Dijk, 

eigenaar van een garagebedrijf en een benzinestation in de 

omgeving van Breda. In januari 1973 bezocht de bekende 

autosportverslaggever van De Telegraaf, Coo Dijkman, de 

enthousiaste Bredanaar en tekende zijn verhaal op in deze 

landelijke krant.

duo de Waard-van dijk bouWt f5000 
‘We Wilden iets aparts’

(De Telegraaf – 31 januari 1973)

“Schrijf maar ergens in Breda. Als iedereen nu meteen weet, 

waar ik bezig ben, dan krijg ik te veel aanloop en dan kun-

nen we niet meer in alle rust werken”. Ergens in Breda. 

Arno(ld) van Dijk vraagt bijna smekend de werkplaats waar 

hij en zijn vriend Kees de Waard in het diepste geheim aan 

hun grootste ‘hobby’ werken, niet bekend te maken. “Het 

schijnt dat er ’s nachts mensen op een laddertje klimmen 

om door het bovenraam naar binnen te kijken. Anders krij-

gen ze de kans niet”. Geen pottenkijkers voor het duo Van 

Dijk-De Waard, niet eerder dan dat hun 5-liter racewagen 

kant en klaar aan het publiek getoond kan worden.

Een Formule 5000 auto, gebouwd door enthousiaste hob-

byisten. Alhoewel, Van Dijk bekent eerlijk: “Van liefhebberij 

kun je eigenlijk niet meer praten. Daar vergt het project te 

veel geld voor, nu al zo’n 60.000 gulden. Helaas moet je 

daarom een beetje commercieel denken, want anders krijg 

je zo iets gigantisch niet van de grond”.  Echter afgezien van 

de steun van de firma’s Koni (schokbrekerfabrikant), Fire-

stone (bandenfirma), Van Boven Plastics (kunststofindustrie) 

en VIBA (bevestigingstechniek) zijn Arno van Dijk en Kees de 

Waard wel degelijk met een liefhebberij bezig, die iedere 

seconde van hun vrije tijd vergt.

arno cars formule 1
raceWagens bouWen in een boerenschuur
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techniek
Als garagehouder, vroeger werkzaam als constructeur bij 

Porsche in Stuttgart (Duitsland) en de constructie van reeds 

zo’n tiental Formule Vee auto’s op zijn conto, verraadt de 

aard van Arno zich gemakkelijk. “Het racen fascineert mij 

niet zo. Mij gaat het meer om de techniek”, zegt hij. Kees de 

Waard, die nog minder met het pure racen te maken heeft, 

is de ‘theoreticus’ van het duo. Van oorsprong is hij werk-

tuigbouwkundige, maar bleef in zijn diensttijd aan de ‘pan 

hangen’ en is in het dagelijks leven nu plaatsvervangend 

commandant van een munitiedepotcompagnie van de Ne-

derlandse krijgsmacht. De Waard heeft alles aan het papier 

toevertrouwd, een klusje dat nu verder overgelaten wordt 

aan parttime tekenaar Christiaanse.

Een droombeeld krijgt gestalte. “Af en toe valt het mij op dat 

het je niet meer loslaat. Zelfs ’s nachts lig je te denken over 

bepaalde problemen”, zegt een bezeten Arno van Dijk. “We 

werden eigenlijk aangedaan door het verhaal van Gijs van 

Lennep, dat wij in De Telegraaf lazen over het behalen van 

de titel Europees kampioen F5000 in 1972. Dit ging met hor-

ten en stoten door gebrek aan geld en door het rijden met 

een verouderde wagen (Surtees TS11) die tijdens het sei-

zoen door problemen met de leverancier niet verder werd 

ontwikkeld. Kijk als een Nederlander zo iets bouwt, dan kan 

het nooit iets worden. Dat wordt al gauw gezegd en wij wil-

den bewijzen dat het wèl mogelijk is. In de Formule V zag ik 

het niet meer zo zitten. Er is een te grote concurrentiestrijd 

ontstaan. De amateur is verloren gegaan in steeds duur-

dere constructies. Ik wilde daarom iets aparts doen. Ik weet 

zeker dat we in Europa de enigen zijn, die zonder de steun 

van een fabriek een dergelijk monocoque-chassis bouwen. 

We zijn daar in december 1971 mee begonnen en als het 

meezit, dan hopen we deze wagen in mei/juni van dit jaar 

(1973) gereed te hebben. Het verschil met bijvoorbeeld Lo-

tus is, dat deze firma zo’n 80 toeleverbedrijven heeft. Wij 

moeten alles zelf doen om het niet te kostbaar te maken. 

Er gaat dus een hoop tijd inzitten, daar het geld nu begint 

op te raken”.

Van Dijk maakte zelf de houten mallen waarin de auto werd 

opgezet. Voor het chassis werd gebruik gemaakt van ribben 

uit heel dun plaatstaal, bekleed met aluminium. Hierbij werd 

Arno bijgestaan door specialist Van Manen. De vele verbin-

dingen bestonden uit lijm in combinatie met klinkwerk. 

Koni leverde de schokbrekers en de versnellingsbak voor de 

racewagen was een aangepaste bak van ZF. 

De Firma Van Boven uit Gorinchem was de specialist die het 

polyester koetswerk vervaardigde. 

Hans Vissers was de specialist die het gietwerk verzorgde. 

Duizendpoot Gijs van Beusekom verrichtte hand- en span-

diensten en onderhield de contacten met de toeleveranciers 

aan de andere kant van de Noordzee.

vraagteken
Wat er met de formulewagen van team Arno Cars, uitge-

rust met een 5,0 liter V8-motor gaat gebeuren, is nog een 

vraagteken. Zelf besturen zal Arno hem alleen op het ‘eigen 

circuit’ dat de bouwers ook al weer ‘ergens’ in de buurt van 

Breda hebben. De toekomst lijkt vaag voor de oranje bolide, 

die er zeer deskundig gebouwd uitziet. “We weten nog niet 

precies wat we ermee zullen doen”, zegt De Waard. “Maar 

dat we ermee op het circuit zullen verschijnen is zeker. Wat 

dat betreft zijn we zeer zelfverzekerd. Dat moet je ook zijn, 

want anders hoef je er niet eens aan te beginnen”. En, vult 

Van Dijk aan: “Ik zal deze wagen, die we eigenlijk als een 

proefkonijn beschouwen, zelf uittesten. We zijn namelijk in 

Rijen waar Kees een loods achter zijn huis heeft, momen-

teel nog zo’n Formulewagen aan het bouwen, want van die 

tweede wagen willen wij een Formule 1-wagen maken”.

Het lijkt niet op te kunnen, daar ‘ergens in Breda’. Maar dat 

dromen voor de knutselaars Arno van Dijk en Kees de Waard 

geen bedrog zijn zullen zij spoedig bewijzen. Ergens.

In een uitzending van het bekende sportprogramma Studio 

Sport werd zelfs aandacht besteed aan de mogelijke deel-

name van het team Arno Cars van Van Dijk en De Waard, aan 

het wereldkampioenschap voor Formule 1, een primeur voor 

Nederland. In die periode was het zeker niet ongebruikelijk 

dat gelukzoekers richting de topklasse in de autosport trok-

ken om hun eigen succes na te streven. De bedoeling was 

om een Italiaanse Tecno krachtbron (een nog te ontwikkelen 

8 cilinder of de Tecno P-Serie B12 - 12 cilinder boxermotor, 

3,0 liter, circa 440 pk bij 12.000 t/minuut), ontwikkeld door 

de gebroeders Luciano en Gianfranco Pederzani uit Bologna 

(I) in de Arno Formule 1 wagen, de 016L (L = longitudinaal = 

in de lengte) de installeren. 
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Testritten met de Arno 016L op het 
circuit van Zolder (B) (oktober 1973)

Presentatie op het 
circuit van Zandvoort
tijdens de 
Trophy of the Dunes 
30 september 1973
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nederlandse formule i-Wagen 
maakt binnenkort proefrit 
(de Volkskrant – 14 september 1973)

In september 1973 duikt de Arno weer in de media op. In 

de Volkskrant wordt melding gemaakt van het voornemen 

om eind oktober een proefrit te maken op het Belgische 

circuit van Zolder. De Belgische topcoureur Jacky Ickx is de 

rijder die de Arno 016L aan de tand moet gaan voelen. De 

Volkskrant correspondent tekent verder uit de mond van de 

37-jarige constructeur Arno van Dijk op dat de wagen in For-

mule 5000 uitvoering al eens proef heeft gereden met de 

Belgische coureur Teddy Pilette aan het stuur. Van Dijk meldt 

dat de resultaten van deze eerste test bemoedigend waren. 

De Bredanaar verwacht veel plezier van de mogelijkheid om 

de wagen beurtelings als Formule 1 en Formule 5000 te kun-

nen inzetten. In de Formule 1 vanwege het feit dat dat de 

topklasse in de autosport is en in de Formule 5000 vanwege 

het feit dat het prijzengeld in de Verenigde Staten erg aan-

lokkelijk is.

De presentatie van deze Nederlandse formulewagen komt 

op een gunstig moment. De publieke belangstelling in Ne-

derland neemt toe sinds Gijs van Lennep in een experimen-

tele ISO-Marlboro af en toe in het Grand Prix-circus mee-

draait. Van Dijk: “Nederlandse coureurs zijn altijd afhankelijk 

van de goedheid van de buitenlandse constructeurs. Uit ide-

alistische overwegingen heb ik besloten zelf een Formule 

1 te ontwerpen en te bouwen”.  Van Dijk, sinds twee jaar 

lid van de Grand Prix Constructors Association, heeft met 

een uiterst bescheiden budget aan de ontwikkeling van zijn 

formule-project gewerkt. “In vergelijking met Lotus (ruim 9 

miljoen per jaar) ben ik natuurlijk maar een goedwillende, 

zij het professionele hobbyist, die het met een ‘zakgeld’-

budget moet doen”.

De verwachtingen van Van Dijk zijn hooggespannen. “Het 

enthousiasme voor de racesport krijgt volgens mij een enor-

me injectie. Hoe is het niet gegaan met motorcoureur Jan de 

Vries? Op zijn door Van Veen geprepareerde Kreidler werd 

hij wereldkampioen 1971. Tijdens de beslissende race van 

1972 op het circuit van Jarama, waar De Vries wederom we-

reldkampioen kon worden, gingen vorig seizoen zelfs char-

tervliegtuigen vol supporters mee naar Spanje. Ik verwacht 

dat dit ook gaat gebeuren in de autoracerij”. Momenteel 

is Van Dijk in bespreking met mogelijke sponsoren die het 

daadwerkelijk deelnemen aan races mogelijk moeten ma-

ken. “Ik heb een auto; het meedraaien in het GP-circus is erg 

duur. Dit moet mogelijk gemaakt worden door één of meer 

grote Nederlandse sponsoren”. Over buitenlandse belang-

stelling heeft Arnold niet te klagen. “Vooral van Italiaanse 

zijde bestaat veel belangstelling terwijl onlangs een dele-

gatie uit Nieuw-Zeeland op bezoek is geweest”. Het liefst 

zou Van Dijk zijn fel oranje 016L laten besturen door een nog 

onbekende Nederlandse coureur. “Daarmee wil ik voorko-

men dat, als de wagen goede prestaties levert, men gaat 

zeggen dat het geen kunst is met een goede coureur een 

goede klassering te behalen”, aldus Van Dijk.  

Twee weken later, tijdens de ‘Trophy of the Dunes’ races in 

het weekend van 29 en 30 september 1973 op het circuit 

van Zandvoort, werd de Arno 016L aan het publiek getoond, 

echter niet voorzien van de geplande Tecno 12-cilinder. Tij-

delijk hing er een F5000 4,7 liter V8 Chevrolet blok in de wa-

gen van Arno Cars. Het viel de aanwezigen op dat de bolide 

voor het grootste gedeelte van de voorstelling onder een zeil 

stond, en niet open en bloot werd getoond. Sportredacteur 

Hein Groothuis, van dagblad De Stem, sprak op Zandvoort 

met de constructeur uit Breda.

bredase bolide vergt een jaar 
(De Stem – 12 oktober 1973)

“Het is een gigantisch werk geweest, ik ben er - met mijn 

team - al ruim anderhalf jaar mee bezig”, zegt de Bredanaar 

over zijn laatste pronkstuk dat hoewel nog niet rijdend veel 

bewondering oogstte bij de Nederlandse racewereld tijdens 

de ‘Trophy of the Dunes’ races.  De lange tijd die men nodig 

had om tot dit resultaat te komen werd veroorzaakt door 

hoe Van Dijk en zijn team te werk gingen, zo min mogelijk 

inkopen en zoveel mogelijk zelf maken om zo veel kosten te 

besparen. “Ik had wel meer toeleveringsbedrijven – voorna-

melijk uit het buitenland - kunnen inschakelen, maar dan 

was het plan bij voorbaat tot mislukken gedoemd geweest. 

Financieel, want die mensen konden dan eenvoudigweg 

niet betaald worden”.

Maar de weg die Arno Cars koos, hield wel in dat alles zelf 

gemaakt moest worden. Van Dijk: “We hebben alles zelf ge-

daan. Zelfs de bouten hebben we zelf gedraaid. Ik heb wel 

geprobeerd om bepaalde dingen te kopen, maar dat lukte 

gewoon niet. Niemand kon iets leveren”. Het betekent veel 

verloren tijd. Bovendien zijn er ontzettend veel uren gaan 

zitten in een wereldprimeur, die Van Dijk zijn bolide heeft 

meegegeven. Het is namelijk de eerste racewagen die is 

uitgerust met een achterwielophanging van titanium, een 

edelstaal, dat uiterst bewerkelijk is. “Het materiaal is niet zo 

duur - ongeveer 100 gulden per kilo – maar de bewerking is 



Wat u ook rijdt, bij de KNAC 
zit u altijd goed.
Onbezorgd autorijden… dat willen we toch allemaal? De KNAC zorgt ervoor. Door op te komen voor de 
belangen van auto mobilisten. Maar ook door de beste pechhulp en uitstekende auto verzekeringen te bieden 
voor uw moderne auto, young timer én klassieker. Zo zit u bij de KNAC altijd goed, wat u ook rijdt. En kunt u 
blijven genieten van alles dat autorijden zo bijzonder maakt. Iets voor u? Word dan KNAC-lid vanaf slechts 
2 48,- per jaar en ontvang bovendien 8x per jaar het prachtige magazine ‘De Auto’.

Ga naar www.knac.nl en lees welk lidmaatschap het best bij u past.

www.knac.nl
070 - 383 16 12
ledenservice@knac.nl



67spiderama 123 september 2022

ontzettend tijdrovend. Je hebt bijvoorbeeld zo’n vier tot vijf 

uur nodig om er een gat in te maken. Door die bewerkelijk-

heid wordt het duur en daarom zijn de bestaande renstallen 

er nooit aan begonnen. Maar ik ben er van overtuigd, dat 

edelstaal het materiaal van de toekomst is”. Van Dijk heeft 

titanium gebruikt uit veiligheidsoverwegingen. De construc-

teur: “De meeste ongelukken – en dat zijn er nogal wat – 

worden veroorzaakt door het afbreken van een wiel. Als de 

ophanging echter van titanium gemaakt wordt, is de kans 

daarop veel kleiner. De trekvastheid van titanium is vijf keer 

zo groot als die van staal en er treedt bovendien geen ver-

moeidheid in op.” 

Vanwege de veiligheid wijkt ook het brandstofsysteem van 

de 016L af van dat van de meeste fabriekswagens. Van Dijk: 

“In deze wagen zitten zes brandstoftanks, terwijl de meeste 

wagens er slechts twee of drie hebben. Doordat deze met 

zes is uitgerust, is de kwetsbaarheid veel geringer”.  Van Dijk 

heeft ook gezorgd voor zuurstoftoevoer naar de cockpit, die 

zo kan worden aangesloten op de helm van de coureur. Van 

Dijk: “De meeste coureurs komen om doordat ze bekneld 

raken en daardoor te weinig zuurstof krijgen. Er zit ook een 

zelfontworpen brandblusapparaat in de wagen, dat het 

voordeel biedt dat het mechanisch werkt. De meeste brand-

blusapparatuur werkt elektrisch”, aldus Van Dijk, “maar die 

hebben het nadeel dat, als er wat gebeurt met de accu, ze 

weigeren. Ik ben daar achter gekomen door twee ongeluk-

ken die een klant van mij overkwamen. Beide keren vloog 

bij hem de accu uit de auto en functioneerde de brandblus-

ser niet meer”. 

De bolide van Van Dijk, die aan alle internationale reglemen-

ten voldoet, is nu bijna toe aan het stadium van proefrijden. 

Eind oktober zal zoals eerder gezegd getest worden op het 

circuit van Zolder. Was er eerst sprake van de Belgische cou-

reur Ickx, Van Dijk geeft nu aan de ritten zelf te doen omdat 

hij vindt dat een technische man de testen moet uitvoeren. 

Van Dijk is al 14 jaar in het bezit van een geldige licentie. 

Dat de wagen nu nog is voorzien van een F5000 krachtbron 

is volgens Van Dijk geen probleem. “Er is doelbewust voor 

gekozen om er de testsessies mee te rijden. Hij heeft iets 

meer vermogen dan een Formule 1 motor, zodat de brute 

kracht, waar de onderdelen aan blootgesteld worden goed 

nagebootst kan worden”.

Het is de bedoeling dat de creatie van Van Dijk in 1974 aan 

alle Europese Grand Prix’ deelneemt. Van Dijk: “De mensen 

moeten niet denken dat er volgend jaar al grote successen 

komen. Het is het technojaar, waarin we ongetwijfeld tech-

nische problemen zullen tegenkomen. Maar ik ben er van 

overtuigd dat we het jaar daarop goed mee kunnen komen. 

Het plan is dat de wagen door een Nederlander gereden 

wordt. Er zijn al contacten met coureurs geweest, maar er is 

nog niets vastgelegd”.

jochen rindt shoW 1973
In december 1973 duikt de Arno Formule 1 weer op en wel 

tijdens de Jochen Rindt Show in Essen. Daar werd het ge-

rucht in de wereld geholpen dat de Arno voorzien zou gaan 

worden van een 3 liter V8 van Alfa Romeo (uit de Tipo 33 

sportwagen) en dat in de GP van Spanje van 1974 op het 

circuit van Jarama het wedstrijddebuut zou worden gemaakt 

met de Nederlander Peter van Zwam als coureur. 

De V8 van Alfa Romeo was echter gebouwd voor lange-

afstandraces en niet voor de korte Grand Prix’. Bij de Alfa-

krachtbron ging het om betrouwbaarheid en niet zozeer om 

korte sprintraces te rijden op topvermogen. Qua vermogen 

kon de Alfa Romeo 8-cilinder niet op tegen concurrentie 

(Ferrari en Ford-Cosworth) waartegen ze in de Grand Prix-

races zouden moeten strijden. Eigenlijk was de Alfa Romeo 

geen goede optie voor Arno van Dijk. Na de Jochen Rindt 

Show raakte de Arno 016L monoposto in vergetelheid. 

Arno Cars kwam nog wel een keer voor het voetlicht (in De 

Stem – 27 november 1974) toen het zich inschreef voor de 

24-uursrace van Le Mans in 1975. Gereden zou er gaan wor-

den met de Arno-Cosworth 017 (2,0 liter 4-cilinder in lijn met 

een vermogen van 275 pk). Deze Arno 017 was niet meer 

dan een licht aangepaste Lola T292 van Jan van Straaten, 

een coureur die Van Dijk ondersteunde bij zijn raceplannen. 

Het beoogde rijdersduo werd gevormd door Manfred Mohr 

(D) en Han Akersloot (NL). Het bleef bij een inschrijving, het 

team verscheen niet aan de start.
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Colofon
Spiderama verschijnt 4 keer per jaar als officieel orgaan van de vereniging ‘Alfa Romeo Spider Register’. Het wordt gratis toegezonden 
aan leden. Het lidmaatschap van de vereniging kost € 48,00 per kalenderjaar en kan op elk moment ingaan. Het inschrijfgeld bedraagt 
eenmalig € 15,00. Beëindiging van het lidmaatschap kan door schriftelijke opzegging en wel uiterlijk op 30 november van het lopende jaar.

bestuurs-/commissie-/redactieleden

Voorzitter:  ron van reenen voorzitter@alfaspider.com
Secretaris:  boudewijn custers info@alfaspider.com
Penningmeester:  hans reuvers penningmeester@alfaspider.com
Evenementen:  marga edelschaap   evenementen@alfaspider.com
Technische zaken:  vacature tc@alfaspider.com
Clubartikelen:  Wim van barneveld clubartikelen@alfaspider.com
Public Relations:  -  pr@alfaspider.com
Webmaster:  floris boonstoppel webmaster@alfaspider.com

Ereleden:  josé groeneveld en hans de kok

Redactie Spiderama:  lonneke goedhart  (redacteur)
 Wim mastenbroek  (hoofdredacteur)
 klaas gorter  (eindredacteur)
 dirk bos  (redacteur, vormgever)
 redactie@alfaspider.com

Evenementencommissie:  boudewijn custers, 
 dirk douwen, marga edelschaap, 
 jolanda van keulen en ger uffels
 evenementen@alfaspider.com 

Aan deze Spiderama werkten naast de bestuurs-, 
commissie- en redactieleden mee:  
henk en yolanda ter borg, alex donswijk, gino ghiorsi,
jolanda van haeften, hans ipenburg, 
andré en nancy koppers, corry en hans peijnenborgh, 
armand en els pinkaarts, henk-martin van der scheer, 
patrick en dorthy schoolaert, jeroen snoek, 
joop en helène strating, frieda verheijen, john Woltman

Het Alfa Romeo Spider Register is ingeschreven als 
vereniging bij de Kamer van Koophandel in Tiel 
onder nummer V40157387. 
Het rekeningnummer van de vereniging is 
NL10 INGB 0007 5829 12.

Het Alfa Romeo Spider Register is 
Vriendenclublid van de KNAC.

De redactie behoudt zich het recht voor, indien nodig 
of wenselijk, artikelen in te korten, aan te passen of 
in speciale gevallen te weigeren. Overname, geheel 
of gedeeltelijk, van artikelen is slechts toegestaan 
na schriftelijke toestemming van de redactie.
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● Onderhoud
● Restauratie
● In-/verkoop
● Accessoires
● Aankooptips

Jan Steutel is een tikje ongewoon, runt zijn garagebedrijf, 
last, onderhoudt, restaureert, koopt en verkoopt
al ruim 35 jaar (italiaanse) klassieke automobielen.

Provincialeweg Zuid 13 
4286 LJ Almkerk 

0183 40 10 66 
06 531 50 508 
info@steutel.com
www.steutel.com

Met passie werken
 aan schitterende klassiekers!

ALFA ROMEO SPECIALIST
REPARATIE / ONDERHOUD

RACE PREPARATIE

Nobelstraat 7 BU 3
2693 BC ‘s-Gravenzande
Tel. (0174) 44 42 72
Fax (0174) 44 46 82
Mob. 06 54 65 51 17
E-mail  a-repair@hetnet.nl
Website www.a-repair.nl

AlfaRomeo



1 - SOFTSHELL JACK (blauw)
Waterbestendig en ademend. Verkrijgbaar
in de maten: XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL.  € 79,95

2 - PARAPLU
Grote rode paraplu met ARSR logo € 12,50

3 - ALFA ROMEO SPIDER REGISTER CAP
Pet met geborduurd Spider Register logo, 
in de kleuren: zwart, rood of ecru.  € 15,00 

4 - POLOSHIRT MANHATTAN
Verkrijgbaar in heren- en damesmodel. 
In de kleuren zwart, wit en rood.
Maten: S/M/L/XL/XXL.  € 30,00

5 - PIQUE VEST
Vest met contrasterende piping op de boord,
rits en mouw.  Rood met witte biezen.
80% Polyester en 20% katoen. Op mouw
schildje in de Italiaanse kleuren. € 52,50

6 - OVERHEMD
In de kleuren wit en zwart. Capraro.
55% Katoen en 45% polyester.
Maten: M/L/XL/XXL € 55,00

7 - HEERLIJK ZOMERJACK (donkerblauw)
Maten: XS/S/M/L/XL/XXL/XXXL.  € 70,00

8 - ALFA ROMEO SPIDER HANDDOEK
Handdoek met club logo.  € 20,00

Club 
Collection

ALLE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW, MAAR EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN. 
KIJK VOOR MEER ARTIKELEN OP HTTPS://ALFASPIDER.COM/WEBWINKEL/KLEDING 
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