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VOORWOORD

Het seizoen is nu echt ten einde en ik kan wel zeggen dat we
met tevredenheid kunnen terugkijken.
We hebben mooie ritjes gereden voor mooie mensen,
hobbelmotoren geplaatst en daarnaast hebben we een aantal
nieuwe Knights welkom mogen heten.
Natuurlijk hopen wij dat zij snel hun plekje vinden binnen
onze mooie stichting.
Daar waar het allemaal draait om "Rijden met een doel, rijden
voor een doel" hebben we de gereden kilometers van 2017 bij
elkaar opgeteld, en deze zullen in euro’s worden verdeeld
over de door ons gekozen goede doelen van 2017.
Ook benieuwd naar het resultaat, of de nieuwe gekozen
goede doelen voor 2018?
Je kunt het allemaal lezen in dit magazine.
Voordat we aan de druppellader gaan, wil ik iedereen
bedanken die zich ingezet heeft voor KTMCO.
Hele fijne dagen en een goed uiteinde, op naar een geweldig
seizoen 2018!
Veel leesplezier.
Rijden met een doel,
rijden voor een doel!

Terence

VORMGEVING
Fien Okkerman
FOTOGRAFIE
Miralda Hagen
PR&SPONSORING
Marcel Hagen, Daan Oostrum,
Fien Okkerman
REDACTIE
Bianca Veenstra, Fien Okkerman,
Thom Rebel, Terence Schenkhuysen,
Peter ten Cate, Daan Oostrum,
Marcel Hagen
REDACTIEADRES
Stichting KTMCO
Snip 25
2831 XE Gouderak
www.ktmco.nl

●

info@ktmco.nl

voorzitter

KTMCO winter 2017

3

4

KTMCO winter 2017

Music by
Thom Rebel
door: Thom Rebel

KERSTLIEDJES

lastiger. Mijn persoonlijke favorieten
Het is niet echt een tijd waar ik naar uitkijk, de periode tussen Sinterklaas en stammen nog uit mijn pubertijd,
Kerst. Door mijn werk bij verschillende bedrijven en bouwprojecten door het toen ik me tijdens de kerstdagen af
en toe terugtrok op mijn kamer om
hele land zit ik vaak met muziek van verschillende radiozenders opgeeven bij te komen van de verplichte
scheept. De Goedheiligman heeft zijn hielen nog niet gelicht en daar komen
gezelligheid. Dan draaide ik Heavy
ze, de kerstliedjes.
Christmas van het Zweedse
Het is al ruim 10 jaar geleden dat ik
tocht op YouTube levert een onein220Volt, gevolgd door Black Christin die tijd bij een bedrijf liep waar
dige lijst op aan verschillende vermas van Venom en als uitsmijter het
standaard Sky Radio uit de geluidssies van bestaande kerstliedjes. Van
geweldige No Presents For Christinstallatie schalde, maar ik ben er
metal en punk, tot aan reggea en
mas van King Diamond. Later was
nog steeds door getraumatiseerd. Ik
zelfs hardstyle(house).
daar natuurlijk ook het onvolprezen
heb toen echt voor de rest van mijn
In elk genre zijn er wel bewerkingen
Mistress For Christmas van AC/DC.
leven genoeg gekweel van Maria
te vinden van liedjes als Jingle Bells,
Oh, en laat ik vooral niet vergeten
Carey gehoord, en ook het gejank
Winter Wonderland en White
het superleuke Merry Christmas (I
van de jongens van Wham over de
Christmas.
Don’t Want To Fight Tonight) van
afgelopen kerst komt me mijn neus
The Ramones onder de aandacht te
uit. En dan hebben we Chris Rea
Wie mij een beetje kent, weet dat ik
brengen.
nog, die is maar liefst zo’n 20 dagen
de rock’n’roll versie van Run Rudolf
lang naar huis aan het rijden voor
Run uitgevoerd door Lemmy
Mocht het toch allemaal te veel
het kerstfeest. Had die prutser niet
(Motörhead), Billy Gibbons (ZZ Top)
worden en voel je de behoefte om
gewoon beter met het vliegtuig kunen Dave Grohl (Foo Fighters, Nirje even comfortabel rond te wentenen gaan.
vana) niet onvermeld kan laten.
len in een kerstdepressie, dan is het
Twisted Sister heeft zelfs een hele
zwartgallige doch wonderschone
Ik heb dan ook meerdere malen de
cd vol aan kerstliedjes uitgebracht,
Red Water (Christmas Mourning)
neiging moeten onderdrukken om
leuk gedaan maar een hele cd lang is
van Type O Negative hier uitermate
met de hoogwerker richting speamij toch iets te veel van het goede.
geschikt voor.
kers te gaan teneinde de draadjes
Het blijven tenslotte kerstliedjes.
door te knippen.
Fijne feestdagen/veel sterkte*
y
Toen ik ging zoeken naar originele,
homm
T
Maar gelukkig zijn er ook zat alterdus door artiesten zelf gecompo*doorhalen wat niet van toepassing is
natieven te vinden, een kleine zoekneerde nummers, werd het een stuk
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de culinaire route

van Peter

Oosterse stamppot
door: Peter ten Cate

Ingrediënten:
500 gram kruimige aardappelen
200 gram paksoi
1 ui
1 rode peper
1 teentje knoflook
125 gram kastanje champignons
75 gram taugé
2 eetlepels teriyakisaus
30 gram cashewnoten
kokosmelk
olie om in te bakken
Kook de aardappelen gaar.
Snipper ondertussen de ui en de knoflook en fruit deze aan in de olie.
Snijd de helft van de rode peper fijn en fruit deze ook even mee, voeg de champignons toe en bak dit ongeveer 5 minuten. Giet dan de teriyakisaus erbij.
Schep vervolgens de paksoi en de taugé er doorheen en bak dit 2 minuten.
Giet de aardappelen af en stamp dit samen met een scheut kokosolie en een flinke snuif peper en wat zout
en schep daarna de groenten er doorheen.
Serveer de oosterse stamppot met wat cashewnoten, en snijd de rest van de rode peper in ringen en serveer dit op de stamppot.
Deze stamppot kan met vlees of vis geserveerd worden.

Bron: Het Wapen van Marion
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8e KTMCO Hobbelmotor

Vrijdag 22 september 2017 was het dan zo ver, vanuit het westen zou de verre reis naar Friesland gemaakt gaan worden om op zaterdag 23 september de
8e KTMCO hobbelmotor te onthullen bij de Ronald
McDonald hoeve in Beetsterzwaag.

informatie want onderweg was het niet geheel droog
en naarmate wij dichterbij ons hotel in Hardegarijp
kwamen nam de regen ook toe. Maar goed, echte
Knights kijken niet op een buitje regen meer of minder dus hup rijden met die rossen.

Door de inzet van Knight Willem-Jan en Ambassadeur
Bianca, en de sponsor Bouwgroep Dijkstra Draisma is
deze tot stand gekomen waarvoor dank namens de
gasten van de hoeve en KTMCO!
De hulp bij het ingraven van
deze hobbelmotor van Knight
Dennis en Ambassadeur Jennifer mogen we zeker niet vergeten.

Daar eenmaal aangekomen en welkom geheten door
Willem-Jan en Bianca werden de rossen voor de
nacht neergezet, een heerlijk diner gegeten en gingen
we voldaan ons bedje in want de volgende dag zou de
haan weer vroeg kraaien.

“ 5 of 6 lagen
bovenkleding, we
waren de tel kwijt…“

Na een bakkie bij Leo in het
zonnetje gingen ik zei de gek
en Terence (met 5 of 6 lagen boven kleding, we waren de tel snel kwijt, en aan de benen lange onderbroek, broek en regenbroek) als soort van 3 musketiers op weg naar De Meern alwaar Huub met Sylvia
en John zich bij ons zouden voegen. Na wat welbekende gesprekken op hoog niveau gingen wij op weg
met in ons hoofd droog weer. Helaas bleek dat valse
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Gelukkig waren de weergoden
ons de volgende morgen wel
goed gezind en was het een
wekker die ons wekte en geen
irritante haan. Tijdens het
voortreffelijke ontbijt was Leo
goed op weg om een rauw ei zijn kop eraf te tikken.
Helaas werd hij gered door Sylvia en weg leuke anekdote. Maar evengoed toch dankjewel Sylvia anders
had Leo waarschijnlijk heerlijk naar ei geroken gedurende de dag…
Na het ontbijt was het tijd om de motoren aan te slin-

23 september 2017
geren en gingen wij op weg met Willem-Jan en Bianca voorop richting Drachten alwaar Opa Peter, Opa
Johan, Thommy en Henk zich bij ons zouden voegen.
Daar aangekomen had Leo een probleem met een
remblok dat geen zin had om op zijn plek te blijven
zitten. Alles werd uit de kast gehaald om dit euvel
met vereende krachten te repareren wat binnen de
gestelde tijd lukte. Leo - zoals velen van ons weten geeft graag een beetje af op Harley Davidsons. Immers... een Japanner mankeert nooit wat! Helaas Leo,
ook een japanner kan onderweg een sleutelmotor zijn
en het excuus dat het niet aan de motor ligt maar aan
de monteur gaat ook niet op: een Harley is namelijk
ook door een monteur in elkaar gezet in de fabriek.
Trouwens Leo, volgende keer als ik een verhaaltje
mag maken, hoef je echt niet te zorgen dat je iets
doet om prominent vernoemd te worden..

“ iets onbetaalbaars
terug krijgen, een vette
dikke lach…“
In Beetsterzwaag aangekomen werden wij enthousiast onthaald door een vaste medewerker, vrijwilligers en Thomas, één van de gasten die in de hoeve
van een vakantie aan het genieten was, die door het
geluid van de ronkende motoren nog maar meer enthousiast werd. Thomas was zó enthousiast dat hij
onmiddellijk bij ons allen een grote lach naar voren
toverde en hij vond in John meteen een maatje.
Het werd eens te meer duidelijk waarom wij doen
wat we doen. Het onbezoldigd inzetten voor mensen
die niet zoveel geluk hebben als wij en iets onbetaalbaars terug krijgen, een dikke vette lach en enorme
dankbaarheid, dat is rijkdom!

door: Patrick Duijzers

Na een heerlijke bak koffie met versnapering was het
eindelijk tijd om samen met de medewerker, vrijwilligers, aanwezige Knights en Ambassadeur en niet te
vergeten de belangrijkste mensen, de enthousiaste
en aanwezige gasten van de hoeve de hobbelmotor
te onthullen. Helaas zonder onze enthousiaste Thomas die moest van alle spanning even bijkomen, al
weet ik zeker hij de hobbelmotor inmiddels heeft getest.
Nadat Bianca het praatje had gehouden en het certificaat overhandigde, werd samen met één van de
gasten de hobbelmotor feestelijk onthuld en de foto`s voor het nageslacht gemaakt. Na de onthulling
kregen wij een rondleiding door de hoeve die over 4
appartementen beschikt waar kinderen met de benodigde zorg van een vakantie kunnen genieten en
waarbij de ouders een beetje ontlast worden door 2
vaste medewerkers en ca. 70 vrijwilligers. Ook zijn er
2 kamers waar kinderen terecht kunnen die intensieve behandeling ondergaan, samen met hun ouders.
De hoeve is voor kinderen van alle leeftijden, er is
een heuse snoezelruimte, inpandige glijbanen en voor
de tieners een mooie zolder.
Aansluitend kregen wij een goed verzorgde lunch
aangeboden waarbij de dankbaarheid nogmaals aan
ons werd kenbaar gemaakt.
Met een blij en dankbaar gevoel en de blije gezichten
van eenieder die op de hoeve aanwezig was op ons
netvlies, zijn wij erna weer de weg op gegaan.
Rijden met een doel, Rijden voor een doel: dat is
waar het bij KTMCO om gaat, hopelijk volgen er nog
vele hobbelmotors!
Groeten, Patrick.
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De ganzenveer
“Oh, ik heb nog wat lekkers voor bij de koffie gehaald.”
Ik: “Jij bent toch niet van de zoetigheid?” “Nee, eigenlijk
niet, maar ik had geen zin in een boterham met kaas.”
Het is rond lunchtijd als ik bij Gert-jan binnenstap. Een
grote moorkop met slagroom staart me aan. Ik had het
niet beter kunnen treffen.

Gert-jan is een echte Gouwerakker. Dat wil zeggen: in Gouda geboren en van kinds af aan in
Gouderak opgegroeid en gewoond. “En ik ga
hier nooit meer weg. Ik woon sinds juni in dit
huis en heb het hier geweldig naar mijn zin.”
En dat is te zien. Een sfeervolle woonkamer (“ja,
het is helemaal opgeknapt en geverfd”) en een
georganiseerde keuken. Muziekje op de achtergrond én we mogen roken in de woonkamer.
“Geïntegreerd ventilatiesysteem in het huis, ideaal.”
Net als Fred, is Gert-jan één van de eersten die
zich bij KTMCO aansloot. “Destijds bedrukte
ik t-shirts en truien, als hobby. Ik ben bevriend met Fred en via hem kwam Marcel
bij me langs voor het bedrukken van
shirts voor de stichting. Toen was het
nog een ‘twee-mans-club’, met
Marcel en Ramon. En eigenlijk
wás het toen ook een club, met
avondjes bij mij in de keuken. Mandy, Marcels dochter kwam dan wel eens
zingen. Ik printte bonnen met een scheurrandje uit op mijn
printer, en zo
verkochten
we bier en
sterke
drank
om
aan
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kapitaal voor de stichting te komen. Iedereen
kon binnen lopen.
Ik ben eigenwijs, en Marcel ook, we hadden dan
vaak bonje samen. Dan vlogen de bierflesjes
door de keuken, maar de volgende dag was het
altijd weer goed.
Dat is lang geleden, mooi om te zien hoe
KTMCO zo volwassen is geworden.”

“ dan vlogen de bierflesjes door de keuken “
En je bent ook geridderd door Marcel? “Ja, maar
over het ritueel kan ik niets zeggen. Deze traditie zou ik, hetzij selectief, er zeker in houden.
Het heeft voor mij persoonlijk veel betekenis.
Het geeft een verbondenheid en onvoorwaardelijkheid voor de stichting waar ik veel waarde
aan hecht en serieus in ben. En ja, soms denk ik
wel eens: wat doe ik nog bij de stichting, ik kan
niet meer meerijden, wat ik heel erg jammer
vind, waar ik echt van baal. Met een auto er
achteraan rijden tijdens een rit, is niet hetzelfde,
daar heb ik geen plezier in. Maar toch zou ik
nooit weggaan bij de stichting, deels door de
belofte die ik gedaan heb, maar ook door mijn
karakter. Ik zou best meer voor de stichting willen betekenen, bijvoorbeeld omgaan met klachten, of het meehelpen uitdenken van een evenement.
Financieel zit het er niet in om weer te gaan rijden. De trike zou helemaal aangepast moeten
worden. Erg jammer, want ik voelde me even
niet gehandicapt als ik op die trike zat. Dat mis
ik echt heel erg.”
Wil je er iets over vertellen, over jouw handicap? Of ligt dat gevoelig? “Nee hoor, iedereen
mag alles weten. Ik was 28 jaar en van beroep
kraanmachinist. Toen werd mijn zoon Ravi geboren. Ik kon wel wat extra inkomen gebruiken,
en kon nachtdiensten draaien in een steenfabriek. Ik werkte er net twee weken en had nog
niet eens mijn eerste salaris binnen, en raakte
betrokken bij een ongeval bij de lopende
band waar de stenen door een grijparm
opgestapeld en bij elkaar geknepen worden. Ik heb 3 uur lang bekneld gezeten, waardoor bepaalde zenuwen ‘in
coma’ geraakt zijn, en waardoor

10

KTMCO winter 2017

door: Fien Okkerman

wervels verbrijzeld zijn. In het ziekenhuis heb ik twee maanden in coma gelegen. Mijn familie is wel drie keer opgeroepen omdat men dacht dat ik het niet
zou redden. Na de operatie was ik na een
half jaar wel klaar in het revalidatiecentrum
Rijndam. Echter kon ik niet naar huis omdat het
huis niet aangepast kon worden. In totaal heb ik
1½ jaar in het revalidatiecentrum gewoond, en
daarna nog eens een ½ jaar in een hotel in Rotterdam.

“ ongezond eten, veel te
veel drinken, het nachtleven in “
Een jaar voor mijn ongeluk overleed mijn moeder
en twee jaar na mijn ongeluk, mijn vader. Dat was
een moeilijke en verdrietige tijd waar ik slecht mee
kon omgaan. Ik zorgde niet goed voor mezelf en ging
ongezond eten, veel te veel drinken, het nachtleven
in.
Totdat de fysiotherapeut van Rijndam mij belde met
een voorstel om in teamverband de Kaunertaler Gletsjerstrasse in Oostenrijk per fiets te beklimmen. 20
km lang naar een hoogte van 1000 meter, een helling
van 13% omhoog. In het revalidatiecentrum was ik
sportief, maar na zo’n slechte levensstijl was daar
weinig meer van over. Dit was een prachtige kans om
mijn leven te beteren. Ik heb teruggebeld en gezegd
dat ik die uitdaging aan wilde gaan. Rijndam had om
12:00 uur gebeld, en om 13:00 uur had ik alles weer
op de rit: ik heb meteen alle drank door de gootsteen
gekieperd, groenten en fruit gekocht…mijn levensstijl
aangepast. In vier maanden tijd was ik 30 kilo afgevallen. Ik trainde drie à vier uur per dag, 60 km fietsen. Dit evenement heeft echt mijn leven gebeterd.
Ik ben anders, veel gezonder, gaan leven.
Volgend jaar op 18 juni wil ik weer meedoen. Ik zoek
nog sponsors om mijn verblijf in Oostenrijk te kunnen
bekostigen.
Op het moment ben ik op zoek naar betaald werk. Ik
werk nu als vrijwilliger op een geitenboerderij, maar
ik heb meer regelmaat nodig en wil mijn eigen geld
verdienen en niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.
Ik was - tot het ongeluk - kraanmachinist, en zou dat
graag weer doen. Maar ik ben wel flexibeler geworden in het zoeken van werk. Doordat mijn trike niet

zo
“ ik durf het bijna niet te vragen, maar
lekuhh..
ker
die kilt…“
liep,
ben ik
terecht
gekomen bij
een Harleygarage in Gouda.
Daar heb ik drie
jaar meegeholpen
in het éénmansbedrijf, ik runde het af
en toe in mijn eentje.
Dat was een leuke tijd.
Helaas werd de eigenaar
ernstig ziek en overleed.
Daarna heb ik als magazijnbeheerder bij een autobedrijf gewerkt, maar dat werk ligt mij
niet.”
Heb je wel hobby’s Gert-jan? Lachend:
“Nee, heb ik ook nooit gehad, ik vind
niks leuk, ik hou niet van breien, borduren
en punniken. Ik vond het ontwerpen van
opdrukken voor t-shirts wel leuk. Helaas heb
ik alle apparatuur weggedaan. Van de zomer ga
ik weer fietsen, en ik ga eens kijken of ik in de
winter kan gaan rolstoel-tennissen. En sinds ik
gezonder ben gaan leven, vind ik het ook leuk om te
koken. Ik zocht alles zelf uit, zo koolhydraat-arm mogelijk. Op een moment sloeg ik daarin wel door.
Voordat ik de berg in Oostenrijk opging, heb ik bijvoorbeeld een bietensapkuur gedaan omdat ik ergens
gelezen had dat dat de aderen verwijdt en je bloed
dus meer zuurstof kan opnemen.” Gert-jan schiet zelf
hard in de lach. “Ja, dat was wel extreem.”
KTMCO winter 2017
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En dan de moeilijkste vraag: Wie is Gert-jan?
“Pffff….. dat vind ik zó moeilijk te beantwoorden.
Nou ja, ik kan voor mensen misschien stoer en
zelfverzekerd overkomen, maar ik ben best onzeker en heb maar een klein hartje hoor. Zo heb ik
me ooit ontfermd over een katje van één week
oud. Die moest ik om de drie uur de fles geven,
ook ’s nachts. Ik heb weken op de bank geslapen
met de wekker onder handbereik en daar zat ik
dan: stoere biker met tattoos met een babykatje
en een melkflesje op schoot. Ik ben dus vooral
een gevoelsmens. Verder ben ik recht door zee, ik
maak van mijn hart geen moordkuil. Ik hou niet
van oneerlijkheid, en als ik ergens voor ga, ga ik
er helemaal voor, ik hou niet van halfbakken. Ik
ben een teamman en heb vaak een stok achter de
deur nodig om tot iets te komen.
Als ik terugkijk op mijn leven, vind ik dat ik vroeger best een klootzak was. Door alles wat ik
meegemaakt heb, ben ik veranderd. En ik wil iedereen meegeven: ga nooit met ruzie uit elkaar,
spreek het uit. En vooral: maak van elke dag iets
leuks, op een goede manier. Je weet maar
nooit…. “
De moorkop is al uren geleden opgegeten, en
de theeglazen zijn leeg. De laatste sigaret wordt
uitgemaakt en het is tijd om op te stappen. Ik
heb een mooi verhaal en vooral…heb ik er bewondering voor hoe Gert-jan zich heeft vermand en een mooi en gezond leven heeft weten te creëren voor zichzelf.
Gert-jan, dank voor jouw openhartigheid en
gastvrijheid!
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Van de motordiender
Op de A13 rij ik op de dienstmotor achter een auto die niet helemaal netjes binnen de belijning van de rijstrook blijft. Het is donker en vrij rustig en gezien het rijgedrag
denk ik dat de bestuurder met andere dingen bezig is.
Ik verwacht dan ook een telefoon in de handen te zien als ik gas geef en naast de auto ga rijden. Ik zie
echter dat de bestuurder beide handen aan het stuur heeft, dus is er - in ieder geval op dit moment - geen
sprake van een mobieltje. Als ik beter kijk zie ik dat er nog een passagier naast zit, die “kennelijk iets kwijt
is” en dit zoekt in de schoot van de bestuurder. Ze ligt zijdelings in de auto en kijkt me na een paar seconden verschrikt aan. Ze heeft voor haar “zoektocht” de gordel afgedaan en ik geef de bestuurder een volgteken en neem ze mee naar de carpoolplaats aan de Doenkade.
Daar ontstaat een beetje vreemd gesprek, waarbij we alle drie de ware aard van de staandehouding proberen te vermijden. “Mevrouw”, zeg ik: “Ik zag zojuist dat u iets aan het zoeken was op de grond bij de bestuurder en dat u hiervoor de gordel had afgedaan. Wilt u daar nog iets over verklaren?” Inmiddels heeft
het hoofd van de blonde vrouw een gevaarlijk rode kleur gekregen en kan ze niet veel meer uitbrengen
dan dat ze “inderdaad iets aan het zoeken was”. Als ik haar adresgegevens wil invullen vraagt ze of het
mogelijk is een ander adres dan haar eigen adres in te
vullen. Kennelijk wil ze niet dat iemand anders weet
dat ze zonder gordel bij iemand in de auto “iets aan het
zoeken was”. Dat kan en ik handel de bekeuring af.
Als ik weer op de motor stap kan ik het niet laten om
het stel erop te wijzen dat ze op een carpoolplaats
staan en dat dat een goede plek is om “iets te zoeken”.
Ik wacht het niet af en rij naar het bureau, met een
mooi verhaal voor de de-briefing…….

Aangezien de meeste motoren inmiddels in eigen
– of andermans – winterstalling staan, ook maar
eens een ‘story’ vanuit de dienstauto. Jaja, Team
Verkeer rijdt niet alleen op motoren, maar ook
met regelmaat in vierwielig blik.
Bij aanvang van de dienst vertrekken we vanaf de
Boezembocht en komen al snel achter een niet al
te nieuw model auto van Duitse makelij te rijden.
Gelet op het aantal deuken, pitjes en butsen heeft
deze auto al heel veel meegemaakt in zijn bestaan.
Het kenteken wordt door het ANPR-systeem gelezen en dan blijkt dat de tenaamgestelde nog wat
boetes heeft openstaan. We gaan voor deze auto
rijden, doen het bordje “Politie-volgen” aan. Al
direct zien we dat de bestuurder gas mindert en
we sukkelen met een snelheid van amper 60 de
snelweg af. Bovenaan tweemaal naar rechts geeft
al helemaal problemen met het rijgedrag maar we
komen veilig tot stilstand.
De tenaamgestelde blijkt overigens niet de bestuurder. Even het rijbewijs vragen voor de controle op de verkeerswetgeving. Direct geeft de
vrouw aan dat zij dit niet heeft. Als we dan op de

achterbank ook nog eens twee hele kleine kindjes
zien zitten worden we toch wel ernstig –ambtelijk
- boos tegen mevrouw en vragen of zij haar ouderlijke verantwoordelijkheid wel op zich wil nemen. We geven haar het advies om iemand te bellen die haar met haar kindjes op komt halen. Zij
belt haar vriend, de eigenaar van de auto. Wij geven als advies mee dat hij een x-bedrag moet
meenemen, dan kan hij direct die openstaande
boetes voldoen. Na een tijdje wachten komt er
een auto aanrijden, stapt er een man uit die de
kindjes vanuit de ene naar de andere auto overbrengt.
We spreken de man aan en vragen naar zijn rijbewijs. Als de man vertelt dat hij dit in een andere
jas heeft voelen we eigenlijk al aan dat we door
moeten vragen. En wat blijkt, ook deze meneer
beschikt niet over een geldig rijbewijs. Hij was dus
gebeld door die vrouw die hem had verteld dat hij
hen moest ophalen. Tja...........
Met dank aan Politie Team Verkeer Rotterdam

KTMCO winter 2017

17

Ride out Albertha
door: Albertha Alexandera Fennema

In een zijspan van een motor
Vandaag was het dan zover en kwam er weer een wens van mijn bucketlist uit. Een
wens waarvan ik dacht dat deze nooit uit zou kunnen komen omdat ik bang was dat het
te ingewikkeld was, maar het ging dus makkelijker dan ik had verwacht. Lang leven de
social media. Ik had een berichtje op facebook geplaatst dat ik heel graag nog eens in
een zijspan van een motor zou willen. Ik had al vrij snel een reactie van mijn lieve facebook vriendin Klaske, zij kende een organisatie die dit soort dingen doet en zou voor
mij navragen of ze mij konden helpen.
Zo gezegd zo gedaan, ik had dezelfde dag al een
mailtje dat ze me graag wilden helpen en kreeg ook
gelijk een datum door. Vol verbazing las ik het mailtje en dacht: het gaat echt gebeuren, hoe is het mogelijk.
Vandaag rond kwart over 1 waren ze bij mij. Ik was
eigenlijk vanaf half 12 toch wel een beetje zenuwachtig, maar toen ze er eenmaal waren was het vrij
snel goed.
Mijn moeder was zo lief om mij naar beneden te
brengen. We hebben eerst gekletst en daarna
mocht ik mijn lenige kant laten zien, om in de zijspan te komen met wat ondersteuning en behulp
van het opstapje was dit nog wel redelijk te doen.
Toen de gordel om en de helm op, mijn hoofd was
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gelijk heel wat kilo’s zwaarder. Dit moest wel even
wennen. En daarna konden we los.
Wat was het gaaf ik heb zo genoten, en als je door
de bochten heen ging was het net alsof je zweeft.
Het was wel een pijnlijk ritje door de hobbels, maar
dit mocht de pret echt niet drukken, dit was zo gaaf
om mee te maken.
Toen we weer terug kwamen, moest ik natuurlijk
weer mijn lenige kunsten vertonen maar uit zo’n
zijspan komen is toch iets lastiger. Maar toen ik met
het eerste stukje werd geholpen door 2 stoere sterke mannen, ging de rest wat makkelijker gelukkig.
Daarna hebben we nog lekker wat gedronken, en
omdat het zulk prachtig weer was hebben we dit

23 september 2017
buiten gedaan, en hebben we gezellig gekletst.
Mijn ouders waren er ook nog even bij, dit was ook
wel even leuk voor hen. Zij waren ook super blij voor
mij dat er weer een wens uit kwam.
Als klap op de vuurpijl kreeg ik ook nog een leuk cadeautje: een mooie tas met een mok, en een pen, en
een kompas. Een leuk aandenken, en die tas ga ik
zeker veel gebruiken. Als mensen vragen wat dat betekent, ga ik vertellen wat voor prachtig werk deze
stichting verricht. Als afsluiter werd er heel veel geknuffeld, zoveel dat ik er wel weken op kan teren.
Dank je wel Klaske en iedereen die mee was van
KTMCO en paps en mams bedankt voor jullie hulp.
Dit is een dag om nooit te vergeten.
-xxx-Albertha-xxx-
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Naast Opa & Opa hebben we nu ook
Buurman @ Buurman onder de vrijwilligers.

Om onze eigen brochure te kunnen laten drukken, zijn we op zoek naar nieuwe adverteerders.
4 x per jaar een advertentie in het KTMCO-magazine
plus een advertentie in de brochure die in grote oplage verspreid zal worden. Alle uitgaven van het magazine staan ook online op de website en delen wij via social media.

Per augustus 2017 is ons team versterkt met
Nancy Winderickx en Pete Moolenaar

“Hey toppertjes, ik heb onwijs genoten, dit was de mooiste dag van
mijn leven, en ben dankbaar dat ik dit heb mogen mee maken”

Onze jongste Ambassadeur Julian komt zijn -deze
zomer gemaakte - belofte
na: hij heeft alle gereden
kilometers op zijn scooter
opgegeven én betaald.
Chapeau Julian!

KTMCO winter 2017
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Ride with Pride met Johan

1 oktober 2017
door: Johan Bolk

T.b.v. Zeehondencentrum Pieterburen
De zon schijnt, maar voor de zekerheid toch maar een regenbroek in de koffer.
Half tien bij restaurant Het Wagenwiel in Lambertschaag, een paar rijders zijn al aanwezig en aan de koffie, eerst
maar even inschrijven à € 10,00 per motor, duo rijders € 15,00.
Het goede doel is dit keer Zeehondencentrum Pieterburen, bij veel mensen nog bekend onder de oude naam Zeehondencrèche Pieterburen. Leuk om ook eens iets te kunnen doen voor schepsels die niet op twee benen lopen. De
koffie was trouwens behoorlijk aan de prijs, € 2,00 voor een bekertje van dit edele vocht, hoop dat een deel hiervan ook voor het goede doel bestemd is.
Het loopt tegen half elf en er zijn
nog wat meer motoren bijgekomen,
geen grote aantallen echter.
Rond de 60 motoren staan op het
parkeerterrein opgesteld, vorige
keer waren het er meer dan 100.
Denk dat de weersvoorspellingen
van de afgelopen dagen - die ons op
zo’n uitmuntende wijze zijn voorgeschoteld - behoorlijk invloed hebben
gehad op de inschrijvingen vandaag.
Nou ja niet getreurd, het is een
prachtige dag en het ziet er niet naar
uit dat het nog gaat regenen.

“nou ja, niet getreurd, het
is een prachtige dag”
Elly “Lady Precious” verzamelt de
meute en geeft na een korte inleiding het woord aan Road Captain
Fred, hij wijst wederom op de juiste
manier van rijden, blokken en het
belang van op elkaar letten tijdens
het rijden.
Ik vind het nog steeds een prima
manier van een rit rijden: twee motoren vooraan, één voor de route en
één voor het plaatsen van de motoren die afzetten.
Nadat iedereen gepasseerd is, sluiten de blokkers achteraan voor de
laatste rijder weer in de groep aan.
Zij hoeven dus niet iedereen weer in
te halen om bij de volgende kruising
of rotonde weer te blokken.
Degene die achter de tweede man
rijdt, is de volgende die blokt, zo
komt iedereen aan de beurt.
10:45 uur vertrek, mooi al die motoren die zo netjes baksteensgewijs
achter elkaar rijden.
Via Abbekerk, Oostwoud komen we

in Hauwert voor de eerste korte
stop.
Langs Nibbixwoud, Wijzend, Wognum, Noordermeer, Wogmeer naar
Rustenburg voor de lunch.
Zoals gewoonlijk is er weer een ruime keuze uit diverse belegde broodjes, croissants, koeken, fruit en dranken, het smaakt weer voortreffelijk.

heads uitgelegd dat Pieterburen niet
op Texel ligt en ook niet in Friesland
maar toch echt in Groningen wat bij
een aantal toch wel hard aankwam.

Road Captain Fred heeft nog een
laatste minder leuke bericht: hij
stopt met het organiseren van de
ritten voor Ride with Pride.
Gezien de drukte met alle andere
Nadat iedereen gelaafd is en gebruik ritten en organisaties is het voor
heeft kunnen maken van de toiletten hem niet meer te bolwerken om de
in het aanwezige zwembad kunnen
ritten voor Ride with Pride te blijven
we na 45 minuten verder met de rit. doen, wel blijft hij af en toe meerijVia Haringhuizen, via Heerhugoden wanneer hij de kans heeft.
waard, Oudkarspel, Dirkshorn,
Fred van harte dank voor je tomeloTjallewal en Schagen komen we in
ze inzet, je fantastisch gevoel voor
Haringhuizen voor een korte stop
humor en voor je kundige organisaterecht. Vanuit Haringhuizen kunnen tie.
we niet verder naar Blokhuizen, dan
maar een stukje terug en via Barsin- Ride safe.
gerhorn, Wierenwaard naar Slootdorp voor de laatste korte stop en
een groepsfoto.



“de koffie was trouwens
behoorlijk aan de prijs”
Het laatste traject gaat binnendoor
via het Robbenbos en langs het laatste stukje IJsselmeerdijk naar einddoel Den Oever.
Bij een restaurant aan de Havenkade
(kon geen naam ontdekken) wordt
de rit afgesloten met nog meer
broodjes, soep en koffie of wat men
dan ook wilde drinken waar geen
alcohol in zat.
Marcel van Zeehondencentrum Pieterburen dankt op een ludieke manier eenieder voor de opbrengst van
deze rit. Totaal bedrag € 628,80.
Hij heeft ook enkelen van de motor-
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adverteerder

seizoen van het

Het uiterlijk van het badstrand 1e-Slag in het zeedorp Rockanje wordt voor een groot deel bepaald door twee adverteerders in ons onvolprezen magazine. Anja ‘Frietvilla’ Pothof en Patrick ‘JaS’ van den Blink.
Patrick van den Blink is een bekende ondernemer in het
stranddorp ! Niet alleen heeft hij als ‘Bob de
Bouwer’ (uitvoerend aannemer) meerdere bedrijven, woningen en strandtenten helpen opbouwen, ook is hij verantwoordelijk voor de promotie van het badstrand op heel andere manieren. Jarenlang beheerde Patrick – en familie – de
parkeerterreinen aan zee en het parkeren op afstand gelegen aan de rand van het dorp. Ook het vervoer van – en
naar – het strand werd geregeld door Patrick. Een aantal jaar
bestond dit vervoer uit huifkarren, opstapwagens en een
heus toeristentreintje. De laatste twee jaar van beheer huurde hij voor de verbinding ‘Parkeren op afstand – Badstrand’
zelfs touringcars in. Waar nu onpersoonlijke parkeerpalen de
euro’s van parkerende badgasten verslinden, stonden vroeger van loketten voorziene parkeerhokken, van waaruit personeel van Patrick de gasten begroette en waar men ook terecht kon voor wandeladvies, fietspomp, ehbo-koffer, brandblusser, startkabels, een toiletbezoek, een strandrolstoel of
gewoon een bakkie koffie. Jumping at Sea (JaS) kan op een
mooie zomerdag altijd rekenen op voldoende belangstelling.
Natuurlijk springt vooral de jeugd graag ‘hoger dan de golven’, maar ook volwassenen maken gebruik van de trampolines. Dit laatste vaak in combinatie met een afdelings- of bedrijfsuitje.
Anja Pothof – Patrick’s wederhelft – is samen met haar moeder de drijvende en altijd aanwezige factor in de Frietvilla.
Wie op weg is naar JaS, of juist net boven de golven heeft
gesprongen, kan hier terecht voor heerlijke snacks en alles
wat daarbij hoort. Milkshakes, heerlijk softijs en zelfs complete maaltijden zijn hier ook verkrijgbaar. Gastvrijheid, kwaliteit en service zijn de sleutelwoorden in deze luxe snackbar.
Op het Frietvilla-terras is het altijd goed toeven. Genieten
van een prima hap en lekker mensen kijken ! Het woord
‘villa’ staat niet voor niets in de naam ! Keihard werken is
voor de familie Van den Blink / Pothof het levensmotto en
als dat dan wordt beloond met veel waardering uit de gemeenschap is dat natuurlijk prachtig. De Frietvilla en JaS zijn
belangrijke factoren op het met een Blauwe Vlag en het certificaat Quality Coast bekroonde – en beloonde – Rockanese
Noordzeestrand !
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In 2018 doneren wij onze kilometers aan:

Stichting DaDa
Hoe goed de medische zorg in Nederland ook is, soms is het normale zorgpakket gewoon niet voldoende. Stichting DaDa zet zich in voor kinderen in
ziekenhuizen en zorginstellingen die extra zorg en voorzieningen nodig hebben.
Toen wij ruim 15 jaar geleden begonnen met Stichting DaDa hadden wij niet
kunnen vermoeden dat het zo ‘uit de hand’ zou lopen. De lijst van de projecten die wij inmiddels hebben kunnen realiseren is aanzienlijk. Daar zijn
wij ook trots op. De steun van bedrijven en personen is daarbij natuurlijk onmisbaar. Wij kunnen al die mensen
dan ook niet genoeg bedanken voor hun inzet en bijdrage. Wij blijven door gaan. Regelmatig benadert USP
Marketing namens Stichting DaDa de zorginstellingen in Nederland met het verzoek om toch vooral projecten
in te blijven dienen bij Stichting DaDa. Sleutelwoorden voor deze projecten zijn: kind vriendelijkheid, (visuele)
communicatie en ouder-kindrelatie.
Stichting DaDa blijft keihard werken aan die ene droom: Zorg voor een goede Kinderzorg in heel Nederland.

Stichting SKKIN
Stichting Kansarme Kinderen In Nederland is opgericht om kinderen in Nederland die onder de armoede grens leven ondersteuning en een fijner leven te bieden. Zij hebben net als ieder ander kind recht op een onbezorgde
jeugd, met uitzicht op een kansrijke toekomst. Geen kind hoeft zich als buitenstaander of alleen te voelen. Wij zien het als ons missie, om middels hulp
van andere welwillende, de kinderen van Nederland deze kans te bieden
middels gebruikmaking van deze Stichting.

My Breath My Music
Mensen met een zware lichamelijke handicap bieden wij de mogelijkheid tot
het maken van muziek, onder andere door middel van zelf ontwikkelde elektronische instrumenten.
Kinderen uit onze doelgroep kunnen een elektronisch instrument in bruikleen krijgen. Dit gebeurt laagdrempelig. Hierbij richten wij ons op Nederland. Wij hebben een kleine hoeveelheid instrumenten op voorraad die wij
zelf aanpassen.
Een ander doel is het ontwikkelen en aanpassen van elektronische muziekinstrumenten. Wij verzinnen zelf tal
van oplossingen. Wij passen elektronische muziekinstrumenten zo aan dat ze bespeelbaar worden voor onze
doelgroep. Met hulp van een wereldwijd netwerk maken wij indien nodig zelf nieuwe instrumenten, zoals de
Magic Flute. Wij ontwikkelen ook lesmethodes speciaal gericht op de doelgroep.
Denk hierbij aan de door ons zelf ontwikkelde makkelijk leesbare bladmuziek. Wij onderzoeken ook welke
(blad)muziek goed bespeelbaar is voor onze doelgroep. Voor zeer jonge kinderen en deelnemers met een lage
cognitie ontwikkelen wij een improvisatie methode.
Mensen met een handicap kunnen advies krijgen over welk elektronisch instrument zij zouden kunnen bespelen. Mensen met een handicap kunnen waar ook ter wereld lokaal deelnemen. Om te laten zien wie wij zijn
verzorgen wij workshops en geven demonstraties. Dit wordt niet alleen gezien als inspiratie voor de toeschouwers maar ook voor onze deelnemers. Zij hebben zo een platvorm waar zij hun verworven muzikale vaardigheden kunnen laten zien aan een breed publiek en hebben zij zo een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Muzikaliteit zit in ons allen en dat laten onze deelnemers zien en horen.
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Voor plaatsing van uw advertentie,
neemt u contact met ons op via:
( 06 - 838 004 74
* info@ktmco.nl
KTMCO winter 2017
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Aan het einde van dit jaar, willen wij iedereen die geholpen heeft om de doelen van
KTMCO in 2017 waar te maken, nogmaals bedanken.
Alle Knights en Ambassadeurs van KTMCO: bedankt voor jullie enthousiaste inzet en
jullie financiële bijdrage naar aanleiding van de gereden kilometers (en anderszins).
Gereden kilometers in 2017 voor de goede doelen:

182.351
Alle sponsors en adverteerders: bedankt voor jullie financiële steun en het vertrouwen
in onze stichting.
En u als lezer: dank voor uw interesse in onze stichting door onze website,
facebookpagina en twitter te volgen en te liken. We zijn blij met uw betrokkenheid.
En natuurlijk eenieder die KTMCO, op welke manier dan ook, tot steun is
geweest.

Namens het Bestuur
Terence – Leo – Marcel

26

KTMCO winter 2017

KTMCO winter 2017

27

Agenda:
14 januari KTMCO Nieuwjaarsreceptie
25 mei

KTMCO Travel - motorweekend

16 juni

Onbeperkt Samen Genieten - Heerenveen

30 juni

KTMCO—DaDa ‘Onbeperkt Op Weg’ - Moordrecht

22 sept

stg Revief - Driebergen

b s it e
e
w
e
nz
Ho u o at e n v o or
g
in de
ws !
u
e
i
n
l
atst e
h et l a w w . kt m c o . n
w

Disclaimer:
KTMCO heeft geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van producten en/of diensten van adverteerders, van/door leden –en derden- in het
KTMCO magazine en op haar website aangeboden zaken en/of diensten. De eventuele afnemer van producten en/of diensten moet zelf de kwaliteit
van de te leveren producten en/of diensten nagaan ingeval hij/zij enige overeenkomst wil sluiten met de hiervoor vermelde aanbieders. KTMCO is
op geen enkele wijze partij bij enige overeenkomst tussen de hiervoor vermelde aanbieders en is derhalve niet gebonden aan enige bepaling bij een
dergelijke overeenkomst, dan wel aan een daaruit voortvloeiend geschil c.q. gevolg. Hetzelfde geldt bij overeenkomsten tussen leden onderling,
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