De volgende evenementen staan op de kalender voor de maand
september.
8 September 2018
Cursus EHBO bij motorongevallen
Waar: Heroland, Industrieweg 35, 2382 NS Zoeterwoude
Door: Marcel Brinckman van Heroland
Wanneer: zaterdag 8 september start 10.00 uur en einde 16.00 uur.
Wat: een praktische insteek om als motorrijder EHBO te verlenen aan collega motorrijders.

Tijdens het rijden op een motor of het verblijf op een treffen kan er een ongeluk gebeuren. Meestal
heb je geen uitgebreide verbandtrommel tot je beschikking en het slachtoffer heeft een helm op en
motorkleding aan.Tijdens deze cursusdag wordt er besproken hoe je kunt handelen in de diverse
situaties die je tegen kunt komen. Er wordt ook geoefend in het verwijderen van de helm bij een
slachtoffer, wat je doet met de motorkleding, hoe je moet reanimeren en hoe je met een AED
omgaat. Er wordt ook een brandje geblust en een geoefend met een blusdeken op een brandend
slachtoffer. Je krijgt praktische tips om te improviseren wanneer je geen uitvoerige verbandmiddelen
bij de hand hebt en wat je minimaal onderweg mee zou kunnen nemen om toch eerste hulp te
kunnen verlenen. Tussen de middag is er een eenvoudige lunch.
Kom indien mogelijk op de motor maar neem in ieder geval je motorkleding en helm mee. De kosten
zijn € 15 per deelnemer.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar en je kunt je opgeven bij de voorzitter

16 september 2018
3e Oost-Europese leger- en politiemotoren koffietreffen
Na het succes van de eerste twee edities van het Oost-Europese leger- en politiemotoren
koffietreffen, organiseren wij op zondag 16 september 2018 de derde editie van dit gezellige treffen.
Binnen de verschillende clubs voor Oost-Europese motormerken zijn veel leden met een leger- of
politiemotor. Het lijkt ons erg leuk om deze motoren en hun eigenaren bij elkaar te brengen.
Uiteraard zijn niet alleen de eigenaren, maar ook de liefhebbers van deze mooie motorfietsen meer
dan welkom.
Café/lunchroom Sabor, op de Markt (naast de kerk) te Grave, is de locatie van het treffen.
Het treffen begint rondt 13.00 uur en zal tot +/- 16.00 uur duren.
Koffietreffen; uiteraard is er ook iets anders te bestellen. Voor informatie evenementen@mzch.nl

22 september 2018
Nationaal Veteranen Treffen
De MZCH staat zaterdag 22 september weer met een kraam op Exercitieveld te Woerden tijdens het
Nationaal Veranen Treffen. Voor info zie de website van het NVT www.nationaalveteraantreffen.com

21, 22 en 23 september 2018
Het Ameland treffen op de waddendiamant Ameland.
Een unieke gelegenheid om met de motor Ameland te verkennen.
Het is namelijk erg las g, zo niet onmogelijk om als motorclub op Ameland een camping te vinden.
Maar door goede connecties aldaar is het gelukt !
We zijn welkom op camping Kiekduun, hier kun je je tentje opzetten, maar er zijn ook trekkershutten
en stacaravans te huur. Er worden dan nog wat leuke dingen georganiseerd, maar dat is deels ook
afhankelijk van het weer. Denk aan een kampvuur op het strand, een strandrit met een tractor, het
beklimmen van de vuurtoren en nog veel meer leuke dingen die Ameland te bieden heeft.
Voor informatie: evenementen@mzch.nl

28 – 29 – 30 september
Linietreffen
Waar:

Fort Everdingen bij Everdingen.

Wat:
Kamperen op een waterliniefort en een tourrit op de zaterdag om half twee. Voor de
bierliefhebbers kent het fort zijn eigen brouwerij met proeflokaal. Het is zeer goed bier gebrouwen
uit het water dat uit de waterkelder van het fort komt.
Camping:
Kleinschalige natuurcamping voor tentkampeerders met een aantal camperplaatsen
(aan de andere kant van het fortterrein); We staan met meer tentjes op een reguliere plaats.
Faciliteiten:
Kampvuur, sanitairgebouw met douches; geen stroom op camping, wel voor
campers; gratis wifi aanwezig in (de nabije omgeving van) het proeflokaal
Rit:
Iedereen rijdt de rit voor zichzelf. Als we toevallig samen rijden, dan komt dat zo uit. De route
wordt versterkt op een kaartblad. Indien iemand deze wil digitaliseren: graag.
Kampeertarieven
Basistarief tent per nacht (1 tent, 2 volwassenen): €17,50 (auto/motor op de parkeerplaats). 1 kleine
tent met een persoon: 8,75. Extra tarief per persoon/kind vanaf 3 jaar €4 per nacht. Camper €10 per
nacht (2 volwassenen). Elektra € 2,95 per nacht. Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting.
Voor informatie; Niels van den Berg, Guzzi7@gmail.com

