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Beste leden, sponsors, motorvrienden en -vriendinnen,  

De eerste nieuwsbrief van 2023! Stiekem zijn de eerste tekenen van de lente te vinden. Sneeuwklokjes 
en krokussen beginnen zichzelf weer zichtbaar te maken. Dit betekend vaak ook dat het bij vele 
motorrijders weer ontzettend gaat kriebelen. Zo ook binnen onze club. Dat het een mooi motor gevuld 
2023 mag worden! 

2022 was een mooi jaar voor de club. In het totaal aantal leden zijn we gegroeid en werden 
clubavonden en de vele ritten (zowel die van MZV als andere clubs) overwegend goed bezocht door 
onze leden. Dit zorgde ervoor dat ons clubkampioenschap ook spannend was. Uiteindelijk is Cor de 
Zeeuw onze nieuwe clubkampioen. De 2de plaats is in bezet genomen door Ronald Vonck en Hugo van 
Herwijnen nam de 3de plek in. Gefeliciteerd! 

Verder mochten we in 2022 twee nieuwe sponsoren welkom heten en hebben we een nieuwe 
voorraad clubkleding ingekocht. Bij interesse neem dan gerust contact op met Sonja of Marc. 

Er wordt positief teruggekeken op 2022!  

Dit jaar staat de kalender weer aardig vol met diverse clubritten en open ritten. Eveneens weer 
ouderwets een clubweekend naar Luxemburg voor de geïnteresseerden. De eerste clubritten hebben 
tevens al plaatsgevonden. De Nieuwjaarsrit en Snertrit waren al goed bezocht door onze leden. De 
definitieve kalender is snel te vinden op de website. 

We zijn erg blij met onze vaste sponsoren! We willen dan ook alle leden eraan te blijven herinneren 
om hun een keer te bezoeken. Bijvoorbeeld tijdens een leuk ritje. Ook zullen we dit jaar vanuit de 
georganiseerde ritten van MZV proberen onze sponsoren te bezoeken! 

Aanvullend kregen wij ook nog een mooie input van onze sponsor MotorTotaal: 
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Beste Motorvrienden van MZV,        
                                                             
Op 22 februari 2023 organiseren wij de DIT-KAN-IK-ZELF-DEMO-AVOND. 
 
Ben je beginnend motorrijder of kun je wat extra kennis gebruiken dan is deze avond geschikt voor 
jou. In de werkplaats word namelijk gedemonstreerd hoe je je motorfiets tussen de beurten door, 
zelf in topconditie kan houden.  
 
We behandelen onder andere: 

• Ketting onderhoud; 
• Banden profiel; 
• Het niveau van de vloeistoffen, maar ook laten we zien hoe je onderweg je band repareert.  
• En wat betekenen de brandende lampjes op het dashboard? 

 
Let op! Deze demo is geen sleutelavond en is enkel bedoelt om de basiskennis bij te spijkeren.  
Deze try-out avond is voor jullie geheel kosteloos inclusief gratis consumptie. 
Je eigen motor mag thuisblijven, we gebruiken een demo motor. 
 
Iets voor jou? Schrijf je in via info@motortotaal.com en we nemen contact met je op (plaatsen zijn 
beperkt). Inloop vanaf 19:00u, we starten om 19:30u en eindigen rond de klok van 21:30u. 
 
Vriendelijke groet, Team Motortotaal 

- Wist je dat we weer diverse leden hebben mogen verwelkomen?  
- Dat we zelfs leden bij beginnen te krijgen vanuit Brabant en Zuid-Holland? Welkom! 
- Wist je dat Menno onze nieuwe toercommissaris is geworden? 
- Wist je dat diverse leden al heel snel in het nieuwe jaar al hun eerste rondjes reden met hun 

trouwe stalen rossen? 
- Wist je dat de Nieuwjaarsrit goed bezocht was door onze leden? 
- Wist je dat J-P (Move On) tijdens de Nieuwjaarsrit voor wel erg veel entertainment zorgde? 

- Dat hij gelukkig goed vanaf is gekomen? (Niet meer doen J-P  ) 
- Wist je dat Sebastiaan regelmatig zijn virtuele “hondenhokje” wordt gestuurd in de 

groepsapp? 
- Wist je dat Thomas probeert het motorvirus over te brengen op zijn zoontje? (lees: de motor 

laat afspuiten door het mannetje) 
- Wist je dat Lucas een hoop ruzie heeft gehad met een paar RVS inbusboutjes? 
- Dat RVS en aluminium een beetje te veel van elkaar houden? 
- Dat hierdoor het hard zwoegen is mocht je ze moeten losdraaien? 
- Wist je dat Marco een prachtig mooi cadeau heeft gevonden voor de 60ste verjaardag van zijn 

vader? 
- Wist je dat Hugo heerlijk aan het genieten was van de zon in Toulon? 
- Ons hiermee ontzettend jaloers wist te maken? 
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Vanuit de club hopen we op een mooi succesvol 2023. Van de clubritten tot clubavonden tot het 
clubweekend in Luxemburg. Dat ook dit jaar een hoop mooie herinneringen mag opleveren. 

Wat betreft de clubavonden wel een kleine update. Het nuttigen van de benodigde vloeistoffen zijn 
iets in prijs veranderd. Dit vanwege prijsstijgingen vanuit onder andere de leveranciers en het feit dat 
de huurprijs van St. Albert is gestegen. Zodoende is vanuit het bestuur in goed overleg met de 
barcommissie besloten frisdranken en alcoholvrij bier op dezelfde prijs te houden, maar bier, wijn en 
overige alcoholische dranken in prijs iets omhoog te zetten. Dit om de prijsstijgingen te ondervangen.  

Ook zoekt de barcommissie versterking. Overwegend staan heel trouw Annie, Maarten en Roeland 
achter de bar. Echter wanneer één van hen andere verplichtingen hebben of verhinderd zijn, zou het 
erg fijn zijn een beetje back-up te hebben. Interesse om back-up te zijn voor de barcommissie? Meld 
je gerust aan via de mail of tijdens een clubavond in het St. Albert.  

Verder hoopt het bestuur op wat input voor het jaar 2024 vanuit onze leden. Dan bestaat de club 
namelijk alweer vijftig jaar en zijn er wensen om dit jubileum goed te vieren. Ideeën? Stuur deze gerust 
door naar het bestuur! 

Van 1 t/m 4 juni 2023 is het zover! Clubweekend van MZV in het prachtige Luxemburg. Diverse 
aanmeldingen hiervoor zijn al ontvangen wat al zorgt voor een mooi deelnemers aantal. Dat betekend 
dan ook dat ontzettend uit wordt gekeken naar een mooi gezellig en motor gevuld lang weekend in 
Luxemburg. 

Als uitvalsbasis is gekozen voor Camping Val d’Or in Enscherange/Kiischpelt. Deze camping biedt veel 
verschillende opties aan. Van simpele kampeerplaatsen voor de tent tot chalets, safaritenten en 
appartementen. Meer details zijn hierover te vinden in het infoblad van 18 december 2022.  

Wil je ook mee? Wees er snel bij. Juni is namelijk vaak snel volgeboekt. Voor je het weet is er geen 
plekje meer over. Heb je nog meer vragen? Stuur deze gerust naar redactie@mczv.nl.   
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De vorige keer was de Spotlight voor Marc Obrie. Aan het einde van zijn ondervraging nomineerde hij 
Marijke van der Vliet in de Spotlight te komen staan! 

 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?  
- (Maria) Marijke van der Vliet, nog even 63 jaar, uit het midden van Nederland, omgeving 

Utrecht. Al vrij jong verhuist naar Middelburg, maar studie en later werk weer in het 
Utrechtse. Doch Zeeland bleef wel trekken en in mijn dertige jaren weer terug gekeerd naar 
Middelburg. Daar heb ik tot zo’n 11 jaar geleden gewoond tot ik Ad tegenkwam, weduwnaar 
met 2 zonen. Inmiddels woon ik dus in Vogelwaarde. Ik ben een Techneut, een WTBer, heb 
jaren in het vak gewerkt en les gegeven, zowel praktijk als theorie in vele diverse 
vakgebieden, maar Verspanen (ook computer gestuurd) heeft wel mijn voorkeur. Ik geef nog 
steeds les op het MBO Scalda, meest in Vlissingen. Maar ik ga er mee stoppen, 1 september 
a.s. met vervroegd pensioen. Ik stop nu ik het nog redelijk leuk vind. Hobby’s?? ik vind van 
alles leuk, waaronder natuurlijk het motorrijden. 

 
Hoe heb je MZV ontdekt?  

- Eigenlijk gewoon via internet, gezocht op een motorclub in de buurt en kwam zo op de Site 
van MZV. 

 
Hoe lang ben je al lid van MZV?  

- Net voor Corona de deuren dicht gooide, eind 2020 heb ik mij opgegeven. 
 

Wat voor motor rij je?  
- Een Ducati Multistrada 950 

 
Hoeveel kilometer rij je ongeveer per jaar op de motor?  

- Dat is inderdaad wel wisselend, ene jaar 5000, andere 10000 km, dus gemiddeld zo’n 7000 
km. 
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Wat is je meest memorabele moment met betrekking tot de motor en/of de club?  

- Een super vakantie in Noorwegen, prachtig weer en schitterende routes. 
- Bij de club vind ik het heel leuk om de diversiteit aan de mensen, hun achtergrond en 

natuurlijk ook onze verschillende motoren te mogen ontmoeten met allen diezelfde passie, 
onze motor. 

 
Wat zijn jouw toekomstdromen als het gaat om de motor?  

- Die zijn niet zo heftig meer als jaren geleden hoor, als ik maar gewoon mag genieten van het 
rijden zolang ik dit nog kan. 

 
Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?  

- Goed weer, niet te warm en samen met Ad er lekker op uit met onze motoren en…….Camper 
die er toch eens van gaat komen. 

 
Waar kunnen we jou midden in de nacht voor wakker maken?  

- Laat mij maar lekker in mijn bedje, samen met Ad….Sssst 
 

Wie nomineer jij voor de volgende Spotlight Ondervraging?  
- Thomas Geerling, hij is begeleider van enkele van mijn studenten, deel maar eens met ons 

wie jij bent….. 

Zie je dit allemaal voorbij komen en denk  je bij jezelf ‘Goh. Lijkt mij leuk om te helpen!’, meld je dan 
gerust aan als vrijwilliger. We kunnen alle hulp altijd goed gebruiken! 

Wil je laagdrempelig mee kletsen in de MZV WhatsApp groepen? Meld je dan aan door Marc Obrie 
een berichtje te sturen naar voorzitter@mczv.nl. Hij zorgt ervoor dat je wordt toegevoegd. 

De groep in My Route App van de club is hier te vinden. (Hint: klik op ‘hier’). 

Heb jij nog mooie input voor de nieuwsbrief? Stuur deze dan naar het mailadres secretaris@mczv.nl 
of redactie@mczv.nl t.a.v. Diana Postma 

Vriendelijke groet en hopelijk tot ziens tijdens de volgende ritten en clubavond. 

Diana Postma 

MZV 
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