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VOORWOORD 

 

 

Beste Lezers, 

 

Langzaam begint het zonnetje weer te schijnen en de temperatuur 

begint op te lopen. Het is tijd voor een nieuw seizoen, een nieuw 

seizoen waarin we een aantal nieuwe leden verwelkomen. Natuurlijk 

hopen we dat zij hun plekje binnen de stichting snel zullen vinden. 

 

Op de agenda staan alweer een aantal leuke evenementen zoals een 

openingsrit en ons eigen evenement "Onbeperkt op Weg", wat ook 

dit jaar weer in samenwerking met stichting DaDa tot stand komt. 

We gaan dit seizoen ook de heuvels van Limburg opzoeken, en - 

uiteraard voor eigen rekening - hebben we het altijd gezellige 

jaarlijkse KTMCO motorweekend: ditmaal gaan we naar het Bouillon 

(B) gebied. Ook zijn we weer uitgenodigd voor het evenement van 

onze Noordelijke vrienden "Onbeperkt Samen Genieten". En leest u 

verderop ook even over het bijzondere initiatief van één van onze 

Knights.  

Enfin, er staat nog veel meer op het programma voor dit seizoen. 

Hou de agenda in de gaten, zou ik zeggen! 

 

Vaak richt ik me tot de vrijwilligers die deze stichting maken tot wat 

zij nu is. Echter dit keer wil ik ook onze adverteerders onder de 

aandacht brengen. Want zonder hen, is er geen KTMCO magazine. En 

dit jaar mogen wij rekenen op de steun van een aantal nieuwe 

adverteerders. Welkom! 

Dus, bent u in de gelegenheid: bezoek en koop bij de adverteerders in 

ons magazine, want stuk voor stuk zijn het geweldige bedrijven.  

Bij deze aan alle adverteerders: hartelijk dank! 

 

We zijn klaar voor het nieuwe seizoen! 

 

         Rijden met een doel,  

                rijden voor een doel! 
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    Uitreiking cheques aan goede doelen 2017  

Vrijdag 16 februari 2018 

 

….en wel bij Stichting Dada en Stichting Het Vergeten 

Kind. 

 
Hoewel de zon schijnt, is het een koude dag vandaag. 
Dat weerhoudt enkele Knights onder ons er niet van 
om toch op de motor te komen. Bikkels. 
 
Annemarie en Aat van Stichting DaDa in Moordrecht 
heten ons hartelijk welkom. 
Voor de gelegenheid is Rosanne, dochter van Dennis 
meegekomen, om de cheque van € 1478,00 officieel 
te overhandigen. 
Willem van Meurs, bestuurslid van Stichting DaDa 
neemt de cheque in ontvangst.  “Het is weer een 
mooi bedrag geworden dit jaar, waarvoor natuurlijk 
onze hartelijke dank. Het bedrag zal een goede be-
stemming krijgen.” 
 
Na het fotomomentje mogen we in de vergaderruim-
te van Stichting DaDa aan de heerlijk warme koffie en 
thee waar we napraten over de plannen voor dit jaar 
van Stichting DaDa en KTMCO. 
 

“ onze gereden kilometers 

in 2017 hebben hun 

bestemming gevonden”  

Ook in 2018: 

Rijden met een doel,  

rijden voor een doel 



 

 

KTMCO lente 2018      5  

In de loop van het seizoen zullen er wellicht 

meer aanvragen binnenkomen voor ritjes. 

Hou de agenda op de website in de gaten:  

http://ktmco.nl/wp/agenda/ 

Gelukkig! Het is weer zover, we 

kunnen weer rijden! 

Leo en (opa) Peter nemen ons 

mee naar het centrum van het 

land om ons seizoen te openen 

met een prachtige rit door de 

Utrechtse Heuvelrug, een stukje 

prachtig Nederland. 
- 14 april 2018 - 

OPENINGSRIT 

Het is inmiddels traditie gewor-

den: een paar dagen (meestal het 

Hemelvaartsweekend) op pad 

met vrijwilligers van KTMCO. Dit 

jaar ontdekken we een prachtige 

streek in België. Meer laten we er 

nog niet over los, niets zo leuk om 

onze eigen kanjers ook eens te 

verrassen.  
- 25 t/m 28 mei 2018 - 

MOTORWEEKEND 

Voor het vierde jaar alweer zullen  

onze KTMCO-vrijwilligers acte de 

présence geven op deze dag in 

Heerenveen. 

Onbeperkt samen genieten is zóó 

ontzettend leuk!   

Mars 22 - Heerenveen 
- 16 juni 2018 -  

ONBEPERKT  

SAMEN GENIETEN  

HEERENVEEN 

Ons eigen KTMCO-evenement, in 

samenwerking met St. DaDa, 

vindt dit jaar wederom plaats in 

Moordrecht. De try-out in 2017 is 

zó goed ontvangen, dat we beslo-

ten hebben er een jaarlijks terug-

kerend  evenement van te maken. 

 

Een dag vol plezier voor mensen 

met een verstandelijke beperking.  

Samen één zijn, niet in beperkin-

gen denken, maar in mogelijkhe-

den. Gewoon omdat iedereen een 

lach verdient. 

 

Een dag vol dankbaarheid en een 

lach van oor tot oor. 
- 30 juni 2018 -  

ONBEPERKT OP WEG  

MOORDRECHT 

Get your motor runnin’ 

Stichting Revief is een stichting 

die zich inzet voor mensen die op 

jeugdige leeftijd slachtoffer zijn 

geworden van seksueel misbruik.  

Als onderdeel hiervan organiseren 

zij jaarlijks een dag waarop lotge-

noten elkaar kunnen ontmoeten 

en deel kunnen deelnemen aan 

verschillende activiteiten en 

workshops. Ook dit jaar behoort 

een ritje achterop de motor tot de 

mogelijkheden en daar werken wij 

van KTMCO natuurlijk graag aan 

mee. 
- 15 september 2018 -  

ST. REVIEF  

DRIEBERGEN 

Op zijn bucketlist staat nog ‘een 

ritje achterop de motor’. Wij gaan 

deze Limburgse (ernstig zieke) Jos 

verrassen. 
- 15/16 september 2018 -  

RIT VOOR JOS  

IN LIMBURG 

Een uitdaging die Gert-Jan zichzelf 

oplegt om op deze manier spon-

sorgeld bij elkaar te handbiken 

voor ‘My Breath my Music’. En 

natuurlijk zijn wij daar met onze 

motoren bij. 
- 1 september 2018 - 

‘MET DE WIND MEE’ 

HANDBIKE SPONSOR-

RIT VAN GERT-JAN 
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 In de planning voor 2018 
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Om maar gelijk te beginnen met de 

nummer 1, daar staan The Bee Gees 

met het mooie maar tegelijk mierzoete 

Words.  

Aangezien ik op mijn leeftijd nogal zui-

nig ben op mijn gebit besluit ik hier niet 

te lang naar te blijven luisteren, om het 

risico te vermijden dat het glazuur van 

mijn kiezen springt. 

 

Op nummer 5 vind ik een zeer bekende 

naam, Status Quo met Pictures of 

Matchstick Men. Wat opvalt is dat de 

band in die tijd klonk als The Beatles 

en ook de kapsels waren daaraan aan-

gepast. 

 

Nummer 6 biedt plaats aan een echte 

klassieker, Nights in White Satin van 

The Moody Blues. Het nummer stond 

afgelopen jaar op plaats 124 in de Top 

2000.  

Wat verder opvalt bij de bovenste 10 

noteringen is dat er maar liefst 2 Ne-

derlandse cabaretiers bij zitten. Op 

nummer 8 De Kat van Ome Willem van 

Wim Sonneveld en Mien Waar is M’n 

Feestneus? van Toon Hermans heeft 

het zelfs tot nummer 3 geschopt. Daar-

naast staan op nummer 13 ook nog 

eens Johnny&Rijk met De Fanfare (A 

Banda). Qua Nederlandstalige muziek 

is het daarmee nog niet gedaan, num-

mer 21 is voor Heintje met Mama Ver-

tel Me en nummer 28 is gereserveerd 

voor Meester Prikkebeen van Boude-

wijn de Groot, afgelopen jaar ook te 

vinden in de Top 2000 op nummer 

1639.  Als laatste vinden we op num-

mer 39 nog Lou Lou van Eddy Christi-

ani. 

 

Verder staat er nog best wel wat in wat 

me bekend voor komt, zoals Unchained 

Melody van David Garrick (16), Chain 

of Fools van Aretha Franklin (19) en 

Tin Soldier van Small Faces (22) dat in 

2017 op nummer 1822 van de Top 

2000 was te vinden. Ook Bend Me, 

Shape Me van American Breed (10) 

klinkt erg bekend. En dat terwijl de 

naam me in eerste instantie niks zegt.  

 

Dat is nou het mooie van muziek: van 

de nummers die ik op erg jonge leeftijd 

hoorde, weet ik vaak niet hoe ze heten 

of wie de artiest is, maar als ik ze hoor 

herken ik ze meteen.  

Dat gaat zeker ook op voor The Equals 

met het lekker rockende I Get So Exci-

ted (17) en het van dezelfde band 

afkomstige Baby Come Back (15). 

Op nummer 14 ook een heel bekend 

nummer, Everlasting Love, hier in de 

uitvoering van The Love Affair. Dat de 

uitvoerend artiest me nu weer niet 

zoveel zegt, is niet zo heel verwonder-

lijk. Het schijnt het nummer te zijn met 

de meeste hitnoteringen in de Top 40, 

telkens weer uitgevoerd door een an-

dere artiest. En dat varieert van Robert 

Knight (mooie naam natuurlijk) die het 

nummer in 1967 bekendheid gaf, tot 

aan Patricia Paay, U2 en Gloria Estefan. 

Maar mijn persoonlijke voorkeur gaat 

uit naar nummer 27 waar het lekker 

stevige Sunshine of Your Love van 

Cream zich bevindt. Ook dit nummer 

was terug te vinden in de laatste versie 

van de Top 2000 en wel op nummer 

1632.  

Deze Engelse rockband werd in 1966 

opgericht door de virtuoze drummer 

Ginger Baker en samen met Jack Bruce 

op bas en Eric Clapton als gitarist 

vormden zij de basis voor de latere 

zogenaamde powertrio’s. Hun bekend-

ste nummer blijft natuurlijk het even-

eens uit 1968 afkomstige White Room, 

dat ook steevast terug te vinden is in 

de Top 2000, recent op nummer 623. 

Music by  

door: Thom Rebel 

Thom Rebel 

DE MUZIEK VAN 50 JAAR GELEDEN 

 

Op het moment van schrijven ben ik nog maar een paar weken van mijn 50ste 

verjaardag verwijderd. Hierdoor werd ik plotseling nieuwsgierig naar wat er rond 

mijn geboorte zoal op de radio werd gedraaid. Hoeveel zou ik ervan kennen en 

welke nummers zouden de tand des tijds hebben doorstaan. Enthousiast gewor-

den onderwerp ik de Top 40 van week 10 uit het jaar 1968 aan een uitgebreid 

onderzoek. 
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Citroen-knoflook kip en witlofsalade 

de culinaire route 
van Peter 

door: Peter ten Cate 

 

 

 
Voor 4 porties - Voorbereiding: 6 uur,  bereiding ca. 20 min.  

 
4 kipfilets     

225 ml extra vergine olijfolie  
1 geperste citroen 

    2 teentjes geperste knoflook 
1 theelepel zout 

  vers gemalen zwarte peper 
½ theelepel paprikapoeder 

 
Bereidingswijze  

 
In elke kipfilet drie sneetjes maken zodat de marinade er straks lekker kan intrekken. Doe de olijf-
olie, citroensap, geperste knoflookteentjes, zout, peper en de paprikapoeder in een kommetje en 

klop deze 30 seconden op. 
De kip in een grote schaal leggen en de opgeklopte marinade er overheen schenken. Met de hand 
de marinade nog eens extra in het vlees inwrijven. Daarna het geheel afdekken en het minstens 6 

uur in de koelkast laten staan. 
 

Het vlees kan na  6 uur bereid worden op de BBQ, in de koekenpan of grill. 
 

 
Voor 4 personen - Calorieën ongeveer 650  

 
2 stronken witlof 

½  ananas 
3 mandarijnen 

1 fuji appel 
1 rode paprika 

170 gram zoetzure augurken  
340 gram zilveruitjes (potje) 

3 eetlepels mayonaise 
 

Snijd de onderkant van de witlofstronken. Halveer de stronken in de lengte en snijd deze in 
reepjes, doe deze in een grote schaal. Halveer de geschilde ananas en snijd deze in stukjes en 

voeg deze toe aan de schaal. 
 

Pel de mandarijnen en verdeel de partjes. Verwijder het klokhuis van de appel, halveer deze en 
snijd hem dan in stukjes, snijd ook de paprika in stukjes en voeg alles samen in een schaal. 

 
Laat de zilveruitjes uitlekken maar vang het vocht op. Voeg de uitjes toe aan de schaal en meng 
het vocht van de uitjes met de mayonaise en maak hiervan de dressing. Voeg naar smaak peper 

en zout toe en schep de dressing door de salade. Serveer het samen met de citroen-knoflook kip. 
 

Deze twee recepten zijn low calorie (op verzoek van Miralda).  Eet smakelijk! 

Citroen-knoflook kip 

Witlof salade 
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Tijdens een heerlijke kop koffie (“uuuh, 

hoe drink jij je koffie, ik heb geen melk 

in huis”), begint Robert te vertellen 

over zijn enthousiasme voor het mo-

torrijden en voor KTMCO. “De ride-

out voor Jonah heeft zoveel indruk 

op mij gemaakt. Super mooi om te 

zien hoeveel mensen voor deze 

jongen op de been waren. En om 

al die mannen te zien met tranen 

in hun ogen was heel emotioneel. 

Weet je, sommige mensen 

kunnen het niet in woorden 

doen, maar zij drukken het 

uit in daden. Heel mooi. 

Wij werden vrij onverwachts 

gevraagd om roadcaptain te zijn 

die dag. Ik vond het zeer respectvol 

dat wij hierin een keuze kregen, 

niet iedereen kan dit of durft dit 

denk ik. Ik heb zelden zo fel gere-

den, het was spannend om te 

doen. We kregen bijvoorbeeld 

van de politie toestemming om 

met 60 km p/uur in te halen op 

plekken waar maar 30 gereden 

mocht worden. Ik was nét 26 

jaar geworden, één van de 

jongsten bij KTMO, en de 

Blacksheeps (mc) gingen voor 

mij opzij. Dat was echt kicken. 

 

Ook de rondleiding in Villa 

Pardoes heeft mij erg aange-

grepen. Het besef dat je als 

ouders moet accepteren dat je 

kind doodgaat, en dan nog een 

weekje in Villa Pardoes kunnen 

verblijven, een soort afscheidsva-

kantie. Ja, heel indrukwekkend. 

 

Ik ben bij KTMCO terecht geko-

men via John (Boere). Ik stapte 

bij hem in de bus en hij begon 

gewoon tegen me te praten, op de leukste manier die je 

je maar kunt voorstellen, namelijk over het delen van 

de passie: motorrijden. Eigenlijk was de busrit veel te 

kort, maar we bleven maar praten. Een week later ging 

ik met hem mee naar de eindejaarsvergadering. En 

sindsdien ben ik Knight van KTMCO. 

 

Voor veel mensen is vrijwilligerswerk niet vanzelfspre-

kend, maar ik ben ermee opgegroeid dat dit heel nor-

maal is, mijn moeder deed altijd veel vrijwilligerswerk. 

Als kind was ik al behulpzaam voor oudere mensen en 

ik stond er altijd van te kijken dat zij dan zo blij en ver-

baasd waren. Ik vond overigens het concept ‘werken’ 

altijd al heel cool, op mijn 8e jaar tussen al die grote 

mensen. Op mijn 14e wilde ik voor de Zonnebloem 

werken, maar dat mocht nog niet, dat werd toen gezien 

als kinderarbeid. Een maand later werd ik 15 en ben 

begonnen, wat wel problemen gaf op school. Daar 

werd geen vrije dag voor gegeven, dus mijn moeder 

heeft regelmatig briefjes meegegeven met de notitie: 

ziek of tandarts en dergelijke. De Zonnebloem heb ik 

13 jaar gedaan. Daarnaast heb ik ook voor oudere en 

eenzame mensen in het buurthuis in Nieuwegein vrij-

willigerswerk gedaan. 

 

Maar niks is zo cool als KTMCO, vind ik nu. Er is een 

mooie balans tussen de evenementen van KTMCO. De 

één op één ritjes voor iemand die het even nodig heeft. 

Zolang we de spirit van een kleine organisatie blijven 

houden, kunnen we dit blijven doen. Aan de andere 

kant schenken we geld (n.a.v. de gereden kilometers, 

red.) aan grotere stichtingen.   

Ik hoop snel weer mee te kunnen rijden. Het stoort me 

wel dat ik niet genoeg heb kunnen doen de laatste tijd. 

Maar ik ben wel blij dat ik mijn kilometers heb kunnen 

opgeven en op die manier toch heb kunnen bijdragen. 

Het was fijn om in het forum een bericht van Marcel te 

lezen dat we allemaal gewaardeerd worden, ook al kun-

De ganzenveer    
Ik stap de auto uit en zie dat Robert achter het raam naar me zwaait. Op het moment dat 

ik aanbel, gaat de voordeur al open. Robert heet mij welkom en verontschuldigt zich dat 

ik niet in een woonhuis terecht kom, maar in een studentenhuis. Ik snap niet zo goed 

waarom hij dit zegt, maar opeens doemt mij een beeld op van stereotype studentenhui-

zen met rondslingerend afval, vieze keuken en ranzige koelkasten, nog smeriger toilet, 

lege drankflessen, aangekoekt serviesgoed op iedere denkbare en ondenkbare plek en 

uitpuilende afvalbakken. Maar niets is minder waar! Werkelijk een keurige ruimte, groot 

zelfs voor een studentenwoning, schoon en opgeruimd. En even onder ons: ik had eigenlijk 

niet anders verwacht. 
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“Het besef dat je als ouders 

moet accepteren dat je kind 

dood gaat....” 
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door: Fien Okkerman 

nen we niet overal bij zijn. Ik werk op vrijdag, zaterdag en 

zondag bij Ikea (Logistiek) en moet dan een maand van te 

voren vrij vragen. Ik hou ervan om mijn handen te laten 

wapperen, meewerken, gedachten op nul. Ik zie dit als een 

bijbaantje. Ik heb altijd veel gewerkt naast studie. Zoals in 

de afwasploeg van het Antonius ziekenhuis. Geweldig 

werk. Ook daar komt logistiek bij kijken. Daarom kan ik het 

me veroorloven een paar jaar langer door te studeren. 

Maar 20 tot 30 uur werken naast zo’n pittige studie lukte 

niet meer. Nu werk ik 12 uur. “Dus je offert een vrije dag 

op om met KTMCO mee te kunnen rijden?” “Ja, eigenlijk 

wel.” 

 

“Tot december heb ik sowieso weinig tijd. Ik werk drie da-

gen bij Ikea en de andere dagen ga ik naar de Universiteit 

in Utrecht. Daar studeer ik wiskunde. Ik heb mijn bachelor 

inmiddels en als ik in december klaar ben, ben ik ‘Master of 

Science’, getaltheorist. Naast motorrijden is wiskunde echt 

mijn passie. Het is zo creatief en interessant. 

 

Na de Havo dacht ik het theater in te gaan, want ik was 

hier altijd veel mee bezig. Daarna heb ik een lerarenoplei-

ding gedaan, en nét niet afgemaakt. Ik ontdekte hoeveel 

wiskunde er nog voor mij was weggehouden, en ben hier-

aan verslaafd geraakt. Toen ben ik gestart op de Universi-

teit. Wiskunde heeft me wel veranderd, ik ben verstand-

iger geworden. En meer introvert. Ik hoef niet meer zo in 

the picture, zoals in het theater. Toch vind ik mezelf rede-

lijk sociaal voor een wiskundige. Dit kan ik straks na mijn 

studie ook gebruiken in een werkkring.  

 

Om al dat denkwerk in balans te houden, fiets ik veel (naar 

de Universiteit, want ik heb geen autorijbewijs) en squash 

ik. Een felle sport waar je snelle reflexen nodig hebt. Hoe-

wel ik van scoren en winst boeken houd, en ik heb een 

doel nodig, ben ik spelenderwijs met sport bezig. En skiën 

vind ik leuk. Ik geef normaliter één maand per jaar skiles 

aan kinderen (daar komt theater weer goed van pas). Door 

les te geven, kost het verblijf daar niet veel. Ik zou graag 

nog een diploma halen om gehandicapte kinderen les te 

mogen geven. En natuurlijk zou ik graag met het motor-

weekend van KTMCO meegaan. Maar dat komt wel in een 

andere fase in mijn leven, als ik een vaste, doordeweekse 

baan heb.  

Sinds een paar maanden denk ik te weten welke baan ik 

zou willen: in een klein, hecht team op een wiskundige 

manier problemen oplossen. En dan weer een nieuw pro-

bleem te lijf gaan, ik wil geprikkeld worden met steeds 

weer nieuwe uitdagingen. 
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“Toch vind ik mezelf redelijk 

sociaal voor een wiskundige” 

“Ik wil geprikkeld worden met 

steeds weer nieuwe uitdagingen” 
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Ik ben in deze straat opgegroeid en de buurman 

had een Harley Davidson. Telkens als ik het geluid 

van de motor hoorde, rende ik naar het raam. Ik 

mocht op mijn 9e verjaardag één keertje bij hem 

achterop, een rondje van 5 of 10 minuten. Daar is 

mijn liefde voor motorrijden begonnen: ik wist het 

zeker, ik zou later ook mijn motorrijbewijs halen.  

Mijn eerste motor was een Kawasaki 500cc uit 

1991. Een fijn jaar voor een motor, weinig elektra 

erop, ik had geen benzinemeter en geen waarschu-

wingslamp voor 

als de benzine 

bijna op was. 

Ondanks het 

lage vermogen kwamen we overal.  

Mijn huidige motor Honda 1100cc, heeft ook wei-

nig lampjes erop, en ook analoge meters. Geweldig, 

hierdoor krijgt de motor karakter, je moet echt luis-

terend naar de motor rijden, want hij heeft geen 

toerentalmeter. Daar hou ik van. En deze komt uit 

1992, hetzelfde bouwjaar als mijn vriendin Louise, 

dus altijd goed. 

 

Elk jaar gaan Louise en ik naar het buitenland op de 

motor, en elke twee jaar maken we dan een grote 

reis. Ik zoek graag uitersten op, zoals in 3 weken 12 

landen aandoen. En ik hou van gekke weggetjes. 

Louise vond het in het begin spannend, dus ik com-

municeerde veel met haar via de oortjes. Nu heeft 

ze alle vertrouwen in mijn stuurkunsten en vindt zij 

het heel relaxed en veilig om achterop te zitten. 

Zelf gaat zij niet rijden, want ze vindt het al leuk 

genoeg achterop.  

We zijn gewoon een superteam samen en hebben 

allebei een taak in het organiseren van de motorva-

kanties. We houden allebei van cultuur, dus we 

mijden de grote steden en zoeken de dorpjes op 

waar we écht contact met de mensen hebben. Zo-

als die keer in Tsjechië bijvoorbeeld. We kwamen 

bij een terrasje aan, niemand te bekennen. Alleen 

de broer van de eigenaar was er. Nee, hij kon geen 

koffie zetten, maar hij kon wel thee maken. We 

hoefden niets te betalen, hij vond het al geweldig 

dat er überhaupt iemand langskwam. Of de keer 

dat we om 9 uur ’s morgens in een supermarkt 

mensen bier zagen drinken (zoals wij een kop koffie 

bij AH kunnen nuttigen). Er zijn geen kroegen 

daar, dus is dit een heel normaal beeld. Op 

een monitor wordt bijgehouden hoeveel 

iemand drinkt, en deze rekent dit af bij de 

kassa.  

 

Omdat we ook wandelen tijdens onze 

motorvakanties, kwamen we in 

Polen tussen de cultuur van 

bergwandelaars terecht. We 

werden wel wat vreemd aan-

gekeken vanwege onze outfit 

“We werden wel wat 

vreemd aangekeken 

vanwege onze outfit 

en simpele wandel-

schoentjes” 

“Ik houd van abstract, dat er geen speld tussen te krijgen is”
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en simpele wandelschoentjes. 

Ik maak mijn routes van tevoren in Gar-

min en plan zelfs de tankstops. Op 

Google Earth check ik ook de kwaliteit 

van de wegen. Ik ben daar wel perfecti-

onistisch in (als ik weet dat het meer-

waarde heeft), wil niet voor verrassin-

gen komen te staan, maar wil wel mijn 

spontaniteit en flexibiliteit behouden.  

Hoewel ik het gevaar niet opzoek en ik 

geen racer ben en geen onnodige risi-

co’s neem (zeker niet met Louise ach-

terop), zoek ik wel graag de spanning 

op. Moeilijke wegen vind ik kicken en 

ben er dan trots op dat ik het toch ge-

haald heb. Zoals de Stelviopas, die is 

heel spannend met veel moeilijke boch-

ten. Doordat we die dag veel regen 

onderweg hadden, kwamen we daar 

pas om 10 uur ’s avonds aan. Het was 

erg koud en donker. We hebben er 

anderhalf uur over gedaan om de Stel-

vio te beklimmen. We waren die dag al 

nat geregend, en aangekomen bij het 

hotel op 2,9 km hoogte vroor het. Maar 

hoe alive voel je je dan op dat moment!  

 

Of die keer op de oude Brennerpas. 

Italië is erg duur om te tanken, dus ik 

had berekend ná Italië een tankstop te 

kunnen houden. Door de verminderde 

druk in de benzinetank verbruikte de 

motor meer, daar had ik me in vergist. 

Met de Kawasaki 500cc had ik op de 

Brennerpas nog een halve liter benzine. 

Geen noodstrook langs de weg. Ja, dat 

was een miscalculatie en wel even 

spannend.  

 

Van één van mijn motorreizen, met mijn 

oudoom Thomas (toen 78 jaar) heb ik 

een filmpje gemaakt. Als je interesse 

hebt, kun je deze bekijken op 

www.youtube.com/watch?

v=JFqsYl0BADI (of type ‘Robert motor-

vakantie oudoom’ in de zoekopdracht, 

red.). 

 

 

Tsjechië en Italië zijn mijn favoriete 

motorgebieden. Ik zou nog graag via de 

Pyreneeën naar de bloemenkust in Ita-

lië gaan en de ‘Koudepotenroute’ in 

Noorwegen rijden. Van motorrijden 

krijg ik energie, ik kan er de hele dag 

mee bezig zijn. En de balans tussen 

spanning en avontuur is te evenaren 

met het motorrijden.  

En ja, ik zal het niet nalaten om alles tot 

in de perfectie te plannen en ik houd 

graag de controle, maar niet in de zin 

van autistische controlefreak. En ik 

houd van abstract, dat er geen speld 

tussen te krijgen is (hier komt de wis-

kunde weer om de hoek kijken). Er blijft 

echter áltijd ruimte voor verrassingen 

en spontaniteit.“ 

 

 

We kijken allebei tegelijkertijd uit het 

raam als we motorgeluiden horen. Nee, 

het is geen chopper, maar een off the 

road motor. Een man met een kindje 

voorop. Ik herinner Robert eraan dat 

hij nog eens een bezoekje brengt aan 

zijn voormalige buurman, om hem te 

bedanken dat door hem Roberts passie 

voor motorrijden ontstaan is. 

 

Al puzzelend over Roberts karakter en 

aangestoken door het wiskunde-

element, loop ik langzaam terug naar 

de auto. Controle, abstract, spontaan, 

planmatig, denker, verrassingen, be-

hulpzaam, integer, compassie voor 

eenieder..…mijn hoofd duizelt door al 

deze woorden. Mijn gebrekkige wis-

kundekennis geeft daar geen abstract 

antwoord op, dus ik laat mijn gevoel 

spreken: prachtig in evenwicht.  

 

 

De wiskunde is een verborgen muziek, gespeeld door iemand,  

die onbewust tonen der ziel samenvoegt. 

William Thierry Preyer  

(Engels-Duits fysioloog 1841-1897) 

Ik word steeds afgeleid door het t-shirt dat 

Robert draagt, want ik kan de tekst erop niet 

goed lezen. Robert: “Dit shirt maakt mijn passie 

voor motorrijden in één zinnetje duidelijk. Het 

leek me toepasselijk voor deze gelegenheid.” 

“Er blijft áltijd ruim-

te voor verrassingen 

en spontaniteit” 

“Hoe alive voel je je 

dan op dat moment!” 

“Ik houd van abstract, dat er geen speld tussen te krijgen is” 
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Een bijzonder initiatief 

van onze vrijwilliger Gert-jan 

Zoals jullie hebben kunnen lezen in het vorige magazine, was ik 

van plan om in juni 2018 weer mee te doen met de handbike-

battle in Oostenrijk. 

Daarvoor deed ik oproep om sponsorgeld te werven om dat 

evenement te bekostigen.  

 

Echter, naarmate ik er meer en meer over nadacht, ben ik toch 

van gedachten veranderd. Waarom zou ik geld inzamelen voor 

mijn eigen gewin? Mensen om geld vragen om mijn moment 

van geluk - als ik de zware tocht heb gehaald - te laten betalen? 

Maakt dat mij een goede Knight? Ik hoefde daar niet zo heel 

lang over na te denken. 

Mijn idee is daarom nu veranderd.  

 

Aangezien ik toch graag het sporten weer wil oppakken, en ik 

daar wel een doel voor nodig heb, heb ik het volgende 

bedacht: 

De planning is om begin september van Hoek van Hol-

land naar Den Helder te gaan handbiken. Een route langs 

de westkust van ons mooie kikkerlandje. De route is 153 

km en ik verwacht daar toch een uur of 7 á 8 over te 

moeten gaan doen. DA’S EEN MOOIE UITDAGING 

DACHT IK ZO ! 

 

En, zoals het zich een goede Knight betaamt: uiteraard 

voor een goed doel. 

Na ook daar over nagedacht te hebben en even kort 

overleg gehad te hebben met een collega Knight, heb ik 

besloten dat te willen gaan doen voor de mooie stichting 

‘My Breath, My Music’. 

Nu kun je je afvragen, waarom niet het gesponsorde geld 

verdelen onder de andere stichtingen waar we voor rijden? 

Om de simpele reden dat ik graag echt een heel mooi bedrag wil kunnen 

weggeven waar deze mensen écht iets mee kunnen. Het moment dat ze 

deze cheque bij aankomst (ik hoop dat ze erbij kunnen zijn) in ontvangst 

nemen, moet tranen pinkend zijn. 

 

Ik hoop ook dat er veel sponsors zullen komen, dus ik ben druk bezig met 

bedenken van een soort flyer die ik graag wil gaan uitdelen op drukke 

plaatsen. 

Alle ideeën en hulp van collega Knights is heel erg welkom. Er komt na-

melijk wel wat bij kijken, zoals vervoer van rolstoel  

naar rustplaatsen, fotomomenten, sponsorwerving, enz.  

Alle hulp en ideeën zijn van harte welkom. 

 

FIETSEN MET EEN DOEL, FIETSEN VOOR EEN DOEL  

 

Gert-Jan van Leeuwen 

 

“Da’s een mooie uitdaging, dacht ik zo” 

“Het moment dat zij de cheque  

in ontvangst nemen,  

moet tranenpinkend zijn” 

Team Rijndam Racers Handbike Battle 2015 

Een zware battle,  
aanmoediging van teamgenoten 

Gert-Jan en trotse zoon Ravi 
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Als team verkeer (voorheen de motordienst) van de eenheid Rotterdam zijn we uiteraard vooral be-

kend als motordienders. Bij veel mensen is verder wel bekend dat we ook wat snelle 4-wielige motor-

voertuigen tot onze beschikking hebben. Altijd makkelijk en ook in de winter natuurlijk wat comfortabeler  

dan met de neus in de vrieskou te rijden.  

         

Bijna niet bekend is dat we ook een afdeling Opsporing hebben binnen het team Verkeer. Deze rechercheafdeling doet 

samen met collega’s van de forensische opsporing onderzoek naar de toedracht van ernstige aanrijdingen. Een mooi voor-

beeld van zo’n aanrijding en het daarna gedane onderzoek is de aanrijding aan de Haringvlietweg in Hellevoetsluis van 30 

mei 2014, waar recentelijk in januari  2018 een uitspraak door de Rechtbank over is gedaan.        

Twee jonge Poolse staatburgers werden op die 30ste mei op de Haringvlietweg geschept door een auto bestuurd door een 

52 jarige vrouw uit Rockanje. Een Poolse vrouw van 23 overleed ter plaatse, een Poolse man van 29 later in het zieken-

huis. Een fietser kwam met wat schaafwonden en heel veel schrik nog nét goed weg. De vrouw bleek al jaren met epilep-

tische aanvallen achter het stuur te zitten en had al meerdere ongevallen veroorzaakt. Onder valse voorwendsels had ze 

zelfs haar eerder ingenomen rijbewijs weer in haar bezit weten te krijgen (medische gronden). Voor de plaatselijke politie 

was de vrouw geen onbekende. 

 

Ondanks dat iedereen in haar sociale leefmilieu er bij haar op aan had gedrongen niet meer achter het stuur plaats te ne-

men, had zij dit toch weer gedaan. Mede door de inzet van de afdeling Opsporing van het team Verkeer had het Open-

baar Ministerie een sterke zaak. Zo sterk zelfs dat de rechter de eis van het OM van ½ jaar celstraf verviervoudigde tot 2 

jaar cel !  

 
 
https://nos.nl/artikel/2213733-twee-jaar-cel-voor-epileptische-vrouw-die-twintigers-doodreed.html 

                  Van de motordiender                   

Met dank aan Politie Team Verkeer Rotterdam  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig is dat alleen nog op BMW 

motoren en wel de BMW R1200-RT en de 

BMW K-1600.  

 

Hier mag je als diender niet zomaar met je motorrijbewijs op 

stappen. Eerst moet je daarvoor de basis rijopleiding motor-

surveillant volgen. Dan volgen er jaarlijks applicatiedagen, 

welke ook elk jaar anders worden ingevuld. Techniek, sturen, 

hoge snelheid, anticiperen, ruw terrein en ga zo maar even 

door. Alles komt daarbij onder de wielen! 

Snel door het verkeer bewegen met en zon-

der gebruik van de optische en geluidsigna-

len, maar ook het gewoon met je motor een 

trap oprijden en dergelijke zaken. Henk Sep-

penwolde en Alex van de Broek (red: beken-

de off-road en trail-kampioenen) verzorgen 

onder andere deze gedegen trainingen en 

opleiding. Aan dit alles gaat uiteraard eerst de 

voortgezette politierijopleiding vooraf. 

 

Foto afkomstig van Team Verkeer en VOA 

(Verkeers Ongevallen Analyse) 

 

Op welke motoren 

rijdt het Team  

Verkeer Rotterdam  

nu eigenlijk? 
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Nieuwjaarsreceptie             

Om 13:00 uur arriveer ik bij Peter Mantel in Zaan-

dam, bij de meesten beter bekend als Opa Muppet. 

Eerst even een bakkie met Jenny en Peter en dan 

door naar verderop in de straat om Peter en Hanne-

ke op te halen. Verwarrend hoor, al die Peters. De 

heer P. ten Cate heet vanaf nu Kokkie. 

Kokkie komt met een tent aanzetten, hij denkt zeker 

dat we daar blijven slapen. Nee joh, je mag ook weer 

mee terug hoor. 

 

Na een dik uur komen we in Stolwijk aan en zoals ik 

had kunnen weten, rijden we onder auspiciën van 

Kokkie naar het verkeerde adres: de geitenboerderij. 

Nee Kokkie we moeten bij de schaapjes zijn.  

Dus een kilometer verderop alsnog FEEST. 

 

Iedereen had iets lekkers meegenomen, drank en 

hapjes waren volop aanwezig (salades, kippenpoot-

jes, gehaktballetjes, gevulde eieren, vegetarische 

snacks, diverse soorten kaas en worst en taarten). 

Nancy had duidelijk haar uiterste best gedaan op 

een prachtige taart met KTMCO en minimotoren er 

op en lekkerrrrrrrrr! Chapeau meid. 

Van heinde en verre was iedereen weer komen op-

dagen, van het diepe zuiden tot het wilde westen, 

het verre oosten en het hoge noorden. Mooie op-

komst: vierendertig prachtige mensen met een hart 

voor een goed doel. 

Zelfs twee nieuwe happy faces uit het noorden wa-

ren met Wi en Bi meegereisd, Radboud (met twee 

d’s) en Joukje, die er over nadenken om lid te wor-

den van deze mooie stichting. Nou Radboud en 

Joukje, niet denken, maar doen. Alvast een warm 

welkom bij deze maffe club fantastische zielen. 

 

Na de nodige versnaperingen nam onze nuchtere 

voorzitter, bij gebrek aan een podium staande op 

een stoel, het woord en verwelkomde eenieder en 

sprak de gevleugelde woorden uit dat 2018 weer 

een mooi motorjaar mag worden met heeeeel 

veeeeel motorkilometers. 

Na zijn openingswoord vond hij dat hij beter zou 

spreken ná twee glazen Hoegaarden. Da’s nou jam-

mer want die hebben we niet. Wat hij wel gedron-

ken heeft weet ik niet maar tijdens de Ridderorde 

voor Huub, waarbij hij wederom op een stoel ging 
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 14 januari 2018 

GRATIS  
DONEREN  
aan KTMCO 

 

Shop je wel eens on-
line?  
Als je dit voortaan 
via http://stichting-

ktmco.doelshop.nl doet, 
kun je gratis doneren 
aan ons doel zonder dat 
het je iets extra’s kost! 
 
Je kunt alle producten 
zoeken en vergelijken van 
alle grote webshops 
(Bol.com, Wehkamp, Cool-
blue, Mediamarkt enz). Het 
product koop je uiteindelijk 
in de webshop zelf.  
Doordat je dit via deze pagi-
na doet geef je een gratis 
donatie aan KTMCO. 
 
Hoe werkt dit? 
Je kunt dit doen door op doel-
shop.nl “KTMCO” te kiezen of 
door via http://stichting-
ktmco.doelshop.nl te shoppen. 
Bij iedere aankoop doneert je 
dan automatisch en gratis aan 
ons doel. 
 
Let op: voorheen kon gratis done-
ren aan KTMCO via 4morgen.org. 
Deze organisatie stopt ermee, en 
in plaats hiervan kunt u nu gratis 
doneren via http://stichitng-
ktmco.doelshop.nl 
 

Opa Johan 

staan, had hij mazzel dat Huub naast hem stond anders had hij er ach-

ter gelegen….adoe zeg! 

 

Nog even terugkomend op Huub, de Ridderorde heeft hij niet gekre-

gen maar VERDIEND. 

Voor zijn tomeloze inzet voor de stichting, zowel voor, tijdens en na 

evenementen en zelfs buiten deze perioden heeft hij steeds weer be-

wezen een grote aanwinst voor de stichting te zijn. 

Huub: nogmaals van harte kerel, je hebt hem werkelijk verdiend. 

 

Marcel en Miralda hadden diverse hoodies, shirts en jassen meegeno-

men met nieuwe opdruk. 

Volgende keer neemt hij ook pen en papier mee om de bestellingen te 

noteren. Gelukkig had iemand nog een stukje kladpapier en een pen 

dus konden we alsnog het een en ander opgeven bij Marcel. 

Nu maar hopen dat hij de verschillende handschriften kan ontcijferen. 

 

Al met al weer een perfect feest georganiseerd door perfecte  

mensen. Ook al zijn er een paar malloten bij, ik voel me er  

thuis en zou niet anders willen. 

Allemaal bedankt voor de lekkere hapjes en drankjes en  

voor de onnoemelijke gezelligheid. 

Voor alle dames een dikke kus en de mannen a big hug. 
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                       Kort nieuws 

 
Natuurlijk vergen onze activiteiten achter de schermen 

veel meer actie dan u en ik kunnen vermoeden.  

Daarom wil het Bestuur van KTMCO de Knights en Ambassa-

deurs die zich extra of uitzonderlijk inzetten voor de Stichting, een 

blijk van waardering geven door hen toe te laten treden tot “De 

Ridderorde”.  

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie was het de eer aan voorzitter Terence om 

Huub tot Knight van de Ridderorde uit te roepen. 

 

“Huub is een voorbeeld voor elke vrijwilliger binnen KTMCO. Huub kríjgt 

deze positie niet, maar verdiént deze, en wel voor zijn buitengewone 

inzet, zowel tijdens KTMCO-evenementen als daarbuiten.” 

Uit handen van oprichter Marcel kreeg Huub de speciale patch, 

speld en siderocker aangeboden. 

“Het is voor mij ten eerste al een grote eer om de naam 

KTMCO te mogen dragen. Daarom vind ik deze Ridderorde 

dan ook voor mij een hele bijzondere onderscheiding.  

 Ik ben zeer vereerd”, aldus Huub. 

 

DE  RIDDERORDE 

Gespot:welkomsttekst van Radboud aan Michiel: 

 

“Geweldig dat je er bijgekomen bent. Ik moet 

zeggen dat deze club warme mensen met het 

hart op de juiste plek zelfs een diepFries doen 

dooien. Samen met Bianca en Willem-jan gaan 

we het Noorden vertegenwoordigen en mooie 

ritten uitzetten en activiteiten organiseren/

bijwonen mocht er belangstelling zijn. We spre-

ken elkaar op school. En we gaan d’r voor!!!” 

NIEUWE  VRIJWILLIGERS 

 

Per 2018 hebben wij vijf nieuwe 

vrijwilligers mogen verwelkomen 

in onze stichting: Jacqueline Bor,  

Radboud Burgsma, Joukje 

Burgsma-Zwaagstra, Michiel 

Frankot en Marcel van Schaik. 

Radboud Joukje 

Jacqueline Michiel 

 
VOOR ONZE LIMBURGSE  

VRIJWILLIGERS 

Houd de agenda in de gaten!  

Deze na-zomer komen we naar 

Limburg voor een speciale ride-out. 

De voorbereidingen hiervoor door 

Daan zijn al in volle gang. 
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Gespot: forumtekst van Michiel aan alle vrijwilligers: 

“Iedereen bedankt voor het welkom. Het is direct duide-
lijk wat een betrokken en open groep mensen hier actief 
is! Ik kan niet wachten op de eerste rit waaraan ik kan 
meedoen.  

Huub neemt de Ridderorde-patches in ontvangst 

Marcel 

W
E
L
K
O
M
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      adverteerder   

seizoen van het 

 

 

Walbo Dienstverlening is op 17 februari 2006 opgericht door Rick 

Walraven. In 12 jaar tijd is Walbo uitgegroeid van zzp-er naar een 

bedrijf met 7 man personeel en ontelbare opdrachtgevers. 

 

Rick: “Mijn motivatie om een eigen bedrijf te starten heb ik eigen-

lijk te danken aan mijn laatste werkgever. Ik werkte als monteur in 

de autobranche. Er was sprake van een reorganisatie en ik was als 

laatste erbij gekomen. Dan kan je afwachten of het heft in eigen 

handen nemen. Ik heb gekozen voor het laatste. Dit heeft inmid-

dels zijn vruchten afgeworpen.” 

 

Maar voor een bedrijf moet je ook een pakkende naam verzinnen. 

De naam Walbo is ontstaan uit mijn achternaam WALraven en de 

achternaam van mijn vrouw: Bolk. 

Het sloopwerk zit blijkbaar in de genen want mijn vader heeft jaren 

bij een aannemer sloopwerkzaamheden uitgevoerd.  Als kind ging 

ik in de vakanties altijd mee om te helpen. En mijn broer heeft voor 

dezelfde aannemer gewerkt. 

 

In 2006 ben ik begonnen met een bezem en een emmertje om voor 

bedrijven schoonmaakwerkzaamheden te gaan doen. Al snel kwa-

men er aanvragen binnen voor sloopwerkzaamheden. Eerst begint 

het klein met een toilet slopen. Dan komt er een keuken bij. En 

vervolgens een hele badkamer. Op een gegeven moment kreeg ik 

te veel aanbod en dan komt de eerste grote stap: ga je iemand aan-

nemen of niet. Ik heb gekozen om wel iemand aan te nemen. Dit 

was iemand waar ik vroeger mee gewerkt heb, dus ik was bekend 

met zijn kwaliteiten. Het bleek een geniale stap geweest te zijn, 

Tot op heden is hij nog altijd bij mij in dienst. En vanaf dat moment 

zijn we gaan groeien. En eerlijk is eerlijk: ik bof enorm met mijn 

personeel. Ze zijn loyaal en trouw. Zonder hen had ik het nooit zo-

ver kunnen schoppen. 

 

Nu 12 jaar later zijn onze werkzaamheden enorm uitgegroeid. 

Een kleine opsomming: 

Schoonmaak, renovaties sloop, postmortale reiniging, gaten boren 

in muren en zagen van sleuven d.m.v. diamanttechniek, waterover-

last verhelpen, schoonmaak na brand, verwijderen van groen, her-

stelwerkzaamheden aan straatwerk en tenslotte onkruid verwijde-

ren van het dak van de Tweede Kamer. 

 

Nu heb ik samen met mijn broer een pand in Den Haag. Hij met 

zijn onderhoudsbedrijf Walraven en ik met mijn bedrijf Walbo 

dienstverlening. Deze plek is strategisch gekozen omdat het werk-

gebied Den Haag, Rotterdam en Amsterdam betreft. Maar buiten 

deze regio verrichten wij ook zeer regelmatig werkzaamheden 

Het is tenslotte een kwestie van vraag en aanbod. 
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 Rijden in groepen  

H e t  w e g z e t s y s t e e m  o f t e w e l  F i r s t  M a n  D r o p   
 

Vanaf de start van de rit worden de deelnemers ‘weggezet’ op locaties waar van richting wordt veranderd.  

Er wordt niet weggezet bij rechtdoor gaan op rotondes, kruisingen, T-splitsingen etc. Geen wegwijzer, dan rechtdoor! 

 

Bij het wegzetsysteem bestaat de groep uit: 

    De voorrijder die de groep leidt. 

Eventueel wegzetter die achter de voorrijder rijdt en de deelnemers (wegwijzers) wegzet. 

De wegwijzers die de achterblijvers de juiste richting wijzen zodat ze weer kunnen aansluiten bij de groep.  

     Als wegwijzer zorg je ervoor dat het verkeer je veilig kan passeren en je altijd goed zichtbaar bent. 

De achterrijder die als laatste rijder de wegwijzer het teken geeft dat er weer ingevoegd kan worden. 

 

Hoe slaagt het wegzet systeem:  

De deelnemer die als eerste achter de wegzetter rijdt, voegt zich - nadat de wegzetter zijn linkerarm heeft opgestoken - 

     naar rechts uit de groep. Hij of zij stelt zich op een veilige en goed zichtbare plek langs de weg op om de achterblijvers  

     de richting te wijzen. 

De wegwijzer blijft net zolang wachten tot de achterrijder arriveert.  

Als de achterrijder in zicht komt, maakt de wegwijzer zich klaar om rustig voor de achterrijder te kunnen invoegen en aan     

     te sluiten bij de groep. De wegwijzer mag niet zomaar ergens in de groep invoegen, maar sluit altijd achteraan aan, voor de    

     achterrijder! 

Op een geschikte plek kan de voorrijder/wegzetter de groep stil zetten zodat de achterblijvers kunnen aansluiten. Hierdoor  

      wordt voorkomen dat er een groot, moeizaam te dichten gat tussen de groep en de achterblijvers ontstaat. 

 

Het wegzetsysteem geïllustreerd: 

Hou te allen tijde onderling een veilige afstand en waar mogelijk rij je in baksteenformatie. 

 

Afslaan naar rechts: 

De voorrijder/wegzetter kan de wegwijzer voor of na de afslag plaatsen. De wegwijzer stelt zich altijd goed zichtbaar op en 

houdt rekening met geparkeerde auto’s, bomen, struiken e.d. die hem of haar aan het zicht kunnen onttrekken. Een bocht 

naar rechts vraagt meer aandacht om de achterblijvers tijdig de juiste richting te laten kiezen. Stap desnoods af om een goed 

zichtbare positie in te nemen. 

 

Afslaan naar links:  

Hier geldt hetzelfde als bij het afslaan naar rechts. Een bocht naar links geeft veelal meer zicht en er is meer tijd voor de ach-

terblijvers om de richting te kunnen bepalen. 

 

Voor iedere rit zal kenbaar gemaakt worden op welke manier wij gaan rijden met een korte uitleg.  

Uiteraard doen wij onze uiterste best om iedere rit zo veilig en zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Stichting KTMCO kan 

niet aansprakelijk gesteld worden bij ongevallen, pechgevallen en gebreken. 

 

Kijk ook op onze website voor de andere instructies over groepsrijden. http://ktmco.nl/wp/rijden -in-groepen/ 
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 Terugblik: hoe is het nu met...           

Met veel lawaai rijden we de straat in waar Stef woont. Hij had zojuist nog tegen 

zijn vader Hans gezegd: “Wat een herrie zeg”. Maar als we voor de deur stop-

pen, verandert de blik in zijn ogen. “Komen die allemaal voor mij?” 

Wij, vrijwilligers van KTMCO, zijn gevraagd Stef naar het Spoorwegmuseum in 

Utrecht te brengen. Stef is namelijk gek van treinen en dit is een grote verras-

sing voor hem, geregeld door ome John (Knight KTMCO). Nét 13 jaar, stapt hij 

stoer achterop de trike die voor hem geregeld is. “Toch wel een beetje span-

nend”, bekent Stef nu. “Maar het mooiste moment dat ik gezien heb”, aldus papa 

Hans, “was die big smile toen je bij die trike stond, geweldig.” 

 

Bijna 3 ½ jaar geleden alweer, en we zijn benieuwd hoe het Stef nu vergaat. 

Stef is gediagnosticeerd met MCDD-PTSS en heeft moeite met focussen en 

emoties. 

Papa Hans: “Hij heeft de afgelopen drie jaar hele grote stappen gemaakt, het 

gaat goed met hem. Hij leert hoe hij met zijn gedragsprobleempjes om moet 

gaan en wij zijn dan ook supertrots op hem. Hij woont doordeweeks nu zelfs in 

een gastgezin in Zoetermeer, dat gaat heel goed. Voorheen woonde hij in een 

groepsverband met 8 andere kinderen in Zeist. We hebben in deze drie jaar veel 

veranderingen ten goede gezien bij Stef.” 

 

Zijn passie voor treinen is inmiddels ingeruild voor vliegtuigen. Hoewel Stef nog 

graag eens met een Thalys zou reizen, is zijn grootste wens nu om met een Air-

bus A380 mee te vliegen. (het grootste vliegtuig 

ooit, voor de niet-vliegtuigen-kenners onder ons, 

red.). 

Maar Stef heeft meer interesses gekregen: s 

’zomers vist hij graag. In maart gaat hij samen met 

zijn vader naar de Visma, de grootste hengelsportbeurs in Rotterdam.  En twee keer per jaar gaat hij in Cothen forelvissen. 

Daar heeft hij eens uitleg en advies gekregen van de Nederlands kampioen forelvissen en mocht hij met diens hengel een vis 

naar boven halen.  Ook is Stef een heuse voetbalfan geworden, en gaat af en toe met zijn vader naar Feyenoord. Tijdens een 

vakantie (zijn eerste vliegreis) in Turkije is hij dikke maatjes geworden met de kok van het hotel, waar zijn interesse voor ko-

ken werd aangewakkerd. Sindsdien kookt hij regelmatig thuis. En daarnaast, een echte tiener natuurlijk, luister Stef graag 

naar muziek. Vooral als het even druk in zijn hoofd wordt. Dan trekt hij zich terug op zijn kamer en knalt de hardcore muziek 

uit de speakers. Die speakers moet ik trouwens even met eigen ogen komen zien, Stef is daar echt trots op. Hij demonstreert 

hoever de bas opengedraaid kan worden. “Onlangs is er nog bijna een raam kapot getrild door deze boxen”, zegt hij glunde-

rend.  

Haaks op al dat muziekgeweld, staan zijn regelmatige be-

zoekjes aan zijn oma in het verzorgingstehuis. “Ik ben daar 

graag”, zegt Stef.  

 

“16 jaar is hij nu, onze Stef. Hij heeft inmiddels veel hobby’s, 

en net als alle tieners, komt er soms niet zoveel uit, maar als hij ergens voor gaat, pluist hij 

alles tot in detail uit”, zegt moeder Gea. 

En net als andere tieners moet hij ook leren omgaan met geld. Dus sinds kort heeft hij een 

baantje, folders rondbrengen.” 

 

We kijken nog een keer het fotoboekje van de dag in 2014 door en ik hoor dat het cadeau-

tje (een motortje) nog steeds in de verpakking staat, dan blijft hij het mooist. “Het was een 

prachtige dag.” 

Vet cool dat ik jouw verhaal mag vertellen in dit magazine Stef! 

RIT VOOR STEF  5 OKTOBER  2014 

Hoe is het nu 

met Stef uit 

Oudewater 

“Onlangs is er 
bijna nog een ruit  
kapot getrild” 

“Vet cool dat ik 
jouw verhaal mag 
vertellen Stef!” 
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Voor plaatsing van uw advertentie,  

neemt u contact met ons op via: 

(   06 -  838 004 74  

*   info@ktmco.n l  

 

Om onze eigen  

brochure te 

kunnen laten 

drukken, zijn 

wij nog steeds 

op zoek naar 

adverteerders 
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Alle foto’s van 2017 zijn nog terug te zien op:  

http://ktmco.nl/wp/album/9september2017/ 

30 juni 2018 dus,  
en mis het niet ! 

Forse regenbuien, hagel en storm zijn zeker 

in de zomer meestal funest voor een in de 

buitenlucht georganiseerd evenement. De 

première van het door de Knights Templar 

Motorcyclist Charity Organization in sa-

menwerking met Stichting DaDa georgani-

seerde evenement ‘Onbeperkt Op Weg’ 

leek op 9 september 2017 in Moordrecht 

slachtoffer te worden van dit soort extre-

me weersomstandigheden.  

 

Het feit dat het een geweldige dag is ge-

worden, zegt dan eigenlijk genoeg. Het 

vreselijke weer ten spijt was de eerste edi-

tie van ‘Onbeperkt Op Weg’ supergeslaagd 

te noemen. De dag, georganiseerd voor 

kinderen en jongvolwassenen met een be-

perking, leverde alleen maar breed lachen-

de gezichten op en zichtbaar genietende deelnemers en vrijwil-

ligers. Er konden ritjes worden gemaakt achterop de motor of 

trike, maar ook in supersnelle sportauto’s, lesauto’s, een brand-

weerauto of ambulance en in een grote truck. In kraampjes kon-

den t-shirts worden versierd, of een glittertattoo worden aange-

schaft. Ook van de meer traditionele vormen van vermaak; teke-

nen en schminken werd goed gebruik gemaakt. Voor de smaak-

zintuigen stonden patat, poffertjes en ijs op het menu, terwijl het gehoor aangenaam werd verrast door live-muziek van My 

Breathe – My Music / De Bridge – band.  

Houthandel Alblas gaf de organisatie de gewaar-

deerde kans om voor dit evenement gebruik te 

maken hun terrein.   

Na afloop was de vraag m.b.t. een jaarlijks vervolg 

dan ook niet ‘of (?)’ maar ‘wanneer (?)’:    

 

 

 

 

Onbeperkt op Weg 
30 juni zijn we weer in Moordrecht 

“De eerste 

editie van 

Onbeperkt 

op Weg 

was super-

geslaagd 

te noe-

men!” 

Foto: Rob Hauer 
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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, 
leden en derden en derden onderling. 

Agenda 
 

14 april Openingsrit 

25 mei KTMCO Travel -  motorweekend  

2 juni  Vechtgenotenrit 2018 

16 juni Onbeperkt Samen Genieten - Heerenveen 

30 juni KTMCO – DaDa ‘Onbeperkt Op Weg’ - Moordrecht 

1-2 sept ‘Met de wind mee’ : handbike sponsorrit van Gert-jan 

15-16 sept Rit voor Jos - Limburg 

15 sept stg Revief - Driebergen  

Of kijk in de agenda op onze website: www.ktmco.nl/wp/agenda/  

Hou onze website 

 in de gaten voor 
 

het la
atste n

ieuws ! 

www.ktmco.nl 


