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Beste leden, sponsors, motorvrienden en -vriendinnen,  

Voor jullie ligt alweer de 3e nieuwsbrief van 2019, het motorseizoen is in volle gang en 
inmiddels hebben we alweer de nodige ritten gehad in 2019. Het weer valt vooralsnog een 
beetje tegen maar hopelijk houdt dat jullie niet tegen om van 2019 een mooi motorjaar te 
maken.  

De 2e nieuwsbrief hebben we begin april verstuurd en inmiddels hebben we al aan diverse 
ritten bij andere verenigingen deelgenomen maar ook hebben we zelf inmiddels de Lenterit, 
de MotorTotaal rit en de Vanguard van Westen Gentlemensride uitgezet.  

De Gentlemensride was wederom een groot 
succes maar helaas hebben we tijdens de Lenterit 
en de MotorTotaal rit wat minder deelnemers dan 
verwacht aan de start gehad vanwege de slechte 
weersomstandigheden.  
Een rit die door een miscommunicatie niet door 
heeft kunnen gaan was de rit die we hebben 
uitgezet voor onze sponsor Motoport, we hopen 
dat we die later in het jaar nog kunnen 
organiseren. 

De clubavond in mei hebben we door de vakantie van de bestuursleden en omdat er diverse 
leden afwezig waren voor de rit bij MMC 72 moeten schrappen maar we kunnen tevreden 
zijn met het grote aantal leden wat dit jaar aanwezig was op de clubavonden die tot nu toe 
zijn geweest. Tijdens de clubavonden houden we zoals in het verleden een korte vergadering 
om na afloop met elkaar een gezellige avond te hebben onder het genot van een hapje en 
een drankje. Tijdens de clubavond van april hebben we de leden kennis laten maken met My 
Route app een online applicatie om routes te maken en te delen. Na de kennismaking in 
april hebben verschillende leden zich aangemeld voor de MRA groep van de club “Motorclub 
Zeeuws Vlaanderen” waarin we onze routes publiceren. Dus wil je de routes van MZV op een 
later moment nog eens rijden meld je aan in de groep. Kon je niet aanwezig zijn op de 
clubavond en wil je ook wat meer informatie laat het ons dan weten. 
 
De clubavond van 28 juni combineren we met een avondrit, we vertrekken om 19:30 voor 
een route van ongeveer 80 km. Bij terugkomst in Sas van Gent is dan inmiddels de barbecue 
aangestoken en sluiten we deze avond af met lekker hapjes. Wil je deelnemen en na afloop 
mee eten laat het even weten zodat we in kunnen schatten hoeveel we in moeten kopen. 
Deelname is gratis voor de leden. 

Ter herinnering laten we nog weten dat we in de maand juli geen clubavond hebben. 
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Het duurt nog maar enkele dagen voor we met een groep van MZV vertrekken naar 
Oostenrijk, maandag 17 juni komen we met de deelnemers nog eens samen om de routes te 
delen en afspraken te maken voor onderweg en tijdens de trip.  

Jammer genoeg heeft Marco de trip moeten annuleren door het vervelende ongeluk wat hij 
heeft gehad in april. We hoopten allemaal dat hij op tijd hersteld zou zijn maar dat is helaas 
niet het geval. Het laat ons allemaal maar weer zien hoe kwetsbaar we zijn op de motor.  
Marco, ook vanaf hier willen we je nog eens een spoedig herstel toe wensen. Ook J-P die 
door zich te verstappen een vervelend knieletsel heeft opgelopen wensen we beterschap en 
een voorspoedig herstel. 

Ik wil de vrijwilligers die geholpen hebben bij de verschillende ritten die we hebben 
georganiseerd van harte bedanken. De voorbereidingen voor de Gilderit en de Diekentoer 
zijn gestart en we hopen dat we ook tijdens deze ritten weer op de hulp van de leden 
kunnen rekenen. We zien jullie graag tijdens een van onze activiteiten, het maakt niet uit of 
dat bij een clubavond is of tijdens een rit, samen maken we de club.  

Sinds januari zijn we gestart met een nieuw bestuur, we werken heel gezellig samen met 
elkaar maar we zijn in principe niet compleet. Heb jij interesse om een functie te vervullen in 
ons bestuur of wil je meer informatie laat het ons dan weten. 

Om onderling af te spreken voor ritjes, het delen van foto’s of andere club gerelateerde 
dingen hebben we de MZV WhatsApp groep. Aanmelden voor de groep kan je doen door 
een berichtje te sturen naar ondergetekende. 

Vriendelijke groeten, 

Marc Obrie 
secretaris MZV 

 


