PERSBERICHT
MZ Club Holland eert oud importeur in lustrumjaar
Tijdens de 40ste algemene ledenvergadering van de MZ Club Holland is oud importeur van
MZ Nico van de Kuinder geëerd met de titel 'erelid'. In het 40 jarig bestaan is dit pas één keer
eerder voorgekomen. Een erelidmaatschap is dus niet zo maar een titel!
Ondanks de slechte weersvoorspellingen, welke helaas in de vorm van sneeuw de waarheid
bleken te worden, vonden vele MZ Clubleden de weg naar Zelhem voor de jaarlijkse
algemene ledenvergadering en voorjaarstreffen. Het overgrote deel op hun Oost-Duitse tweeof driewieler. De echte bikkels waren de avond daar voor al gekomen en hebben in de
vrieskou gekampeerd. Iets wat de MZ club niet geheel vreemd is, gezien het druk bezochte
wintertreffen.
Nico van de Kuinder heeft zich volgens de leden in de jaren dat hij het importeurschap van
MZ had bovenmatig voor het merk en de club in het bijzonder heeft ingespannen. Zo kwamen
er door zijn toedoen vele motorfietsen van achter het IJzeren Gordijn op de Nederlandse
wegen, zorgde voor de eerste impulsen voor de opstartende club (folders, stickers, drukwerk,
etc.), had bovengemiddeld goed contact met de MZ fabriek in de DDR en met de
sportafdeling in het bijzonder. Hij zorgde voor moderne westerse onderdelen en kleding voor
de fabrieksrijders, iets wat in de toenmalige koude Oost-West verhoudingen als bijzonder
ervaren mag worden. Als goed importeur betaamt zorgde Nico ervoor dat MZ Clubleden op
treffens proef konden rijden met de nieuwste modellen en leende zelfs twee
spiksplinternieuwe ETZ 250's een jaar lang aan de club uit om te testen.
40 jaar MZ Club Holland. Een motorclub die nog springlevend is! Met vele treffens en
bijeenkomsten door het jaar heen, een superdik clubblad "de Pruttelpot", een vernieuwde
website met speciaal ledenarchief (met meer dan 50.000 pagina's aan technische informatie en
tests van alle typen) en zeer actief op de socialmedia kanalen Facebook en Instagram.

