MZ
Het verhaal van MZ start in 1907. In dat jaar kocht de
Deen Jørgen Skafte Rasmussen (1878-1964) in
Duitsland een fabriekspand en ging daar stoommachines
maken. Een van zijn projecten was het bouwen van een
door stoom aangedreven auto, de ‘Dampf-Kraft-Wagen’
ofwel ‘DKW’. Toen dat project mislukte bouwde hij samen
met constructeur Hugo Ruppe in 1918 een kleine benzine
tweetaktmotor om speelgoed mee aan te drijven: ‘Des
Knaben Wunsch’. Toen zij deze motor in een iets
aangepaste vorm in 1919 achter op een fiets
monteerden, was ‘Das Kleine Wunder’ geboren. Dat was
het begin van de DKW-motorfietsproductie.
Tot in de Tweede Wereldoorlog was DKW de grootste
motorfietsproducent ter wereld.
Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld in
west- en Oost-Duitsland. In West-Duitsland ging men
weer motorfietsen produceren onder de naam DKW. In
Oost-Duitsland kon men geen aanspraak maken op deze
merknaam. Via een aantal merknamen is men gaan
produceren onder de naam ‘Motorradwerk Zschopau’ en
gebruikte men de afkorting MZ als merknaam. De
motorfietsen van MZ verkochten wereldwijd erg goed.

Heinz Rosner bij de TT van Isle of Man in 1966

MZ Club Holland

MZ was tot de val van de Berlijnse Muur de grootste
motorfietsfabrikant van Europa!
Ook op sportief gebied ging het MZ voor de wind.

Op zowel het circuit als in het terrein werden vele
overwinningen geboekt. Met als hoogtepunt de jaren
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969 en 1987. In
deze jaren won MZ de prestigieuze ‘Six Days
Trophy’. De Nederlandse coureur Jan Huberts reed in
1968 zichzelf naar de derde plaats op de TT van
Assen op een MZ!

Harold Sturm, 4-voudig wereldkampioen off-road op
MZ
Na de val van de Berlijnse Muur kwam het bedrijf in
moeilijkheden en in juli 1993 veranderde de naam in
MuZ. De tweetaktproductie werd verkocht aan het
Turkse bedrijf Kombassan Kanuni, dat ze onder de
naam Kanuni-MZ verder bouwde.
In 2000 veranderde men de naam MuZ weer terug in
MZ. In dat jaar werd weer een nieuwe motor met
eigen (viertakt!-) blok gepresenteerd, de RT 125, een
naam die verwees naar de beroemde DKW RT 125.
Later volgde ook nog een zware paralleltwin, de MZ
1000 S.
In 2008 trok geldschieter Hong Leong zich terug uit
het bedrijf en op 1 januari 2009 eindigde het bestaan
van de MZ-fabriek. Toen waren daar al een half jaar
geen motorfietsen meer geproduceerd.

en de MZ in het bijzonder. De technische commissie
is via telefoon of mail bereikbaar.
Technische hulp is dus nooit ver weg!
Zij streven ernaar om ieder jaar een sleutelweekend
te organiseren met steeds een ander
hoofdonderwerp.

MZ Club Holland
Een club voor motorliefhebbers met een speciale
voorkeur voor de MZ tweetakt motorfiets uit Zschopau.

Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met één
van de bestuursleden, die u met hun telefoonnummer
en mailadres kunt vinden op onze website

MZ Club Holland is opgericht in 1979. In 2017 telde de
club ruim 200 leden. Die leden komen uit heel
Nederland, maar ook diverse buitenlandse leden staan
op onze ledenlijst. Er is regelmatig contact met de
buitenlandse MZ-clubs in België, Denemarken,
Duitsland, Engeland, Finland en Frankrijk.
Jaarlijks zijn er een aantal evenementen zoals tourritten
en sleuteldagen, enz. Deze evenementen zijn veelal
met een kampeerweekend. Je eigen eten koken, een
kampvuur en een goed gesprek laten je even het
"drukke" leven vergeten. Bij deze gelegenheden
worden uiteraard allerlei wetenswaardigheden
aangaande de MZ’ten uitgewisseld en vriendschappen
gesloten.
Het motto van de club is dat iedereen -jong en oudzich op zijn gemak voelt. De MZ Club Holland is een
club waar “niks moet, alles mag”.

www.mzch.nl
MZ: voor jong en oud!

Hier vindt u ook het aanmeldingsformulier voor
lidmaatschap van onze club.
Verder vindt u in onze agenda op de aankondiging
van komende evenementen.
Kom gerust eens langs op een van onze treffens voor
een kennismaking. Vraag wat u weten wilt en wij
zullen uw vragen met plezier beantwoorden.
U bent van harte welkom bij MZ Club Holland!

Voor de echte avonturiers is de zandpadentoertocht een
jaarlijks terugkerend evenement

Even warm worden tijdens een wintertreffen

Ons clubblad de Pruttelpot ploft zes keer per jaar op de
deurmat. Dit blad staat vol reis- en sleutelverhalen,
evenementen en niet-commerciële advertenties van
vraag en aanbod.
De club heeft een technische commissie en voldoende
leden met veel kennis van motoren in het algemeen

MZ: kampvuur en genieten!

