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VOORWOORD 

 

 

Beste Lezers, 

 

Zó zit je achter het raam naar buiten te staren en te hopen dat de 

weergoden ons goed gezind zijn om weer het eerste motorritje te 

maken en zó is het motorseizoen plotseling weer in volle gang. 

En wat is het fijn om weer met de mannen en vrouwen van de stichting 

op pad te gaan. Rijden met een doel, rijden voor een doel: dat is wat 

ons bindt. En natuurlijk worden alle gereden kilometers ook dit jaar 

weer omgezet in euro’s en geschonken aan de gekozen goede doelen. 

  

Wat mij persoonlijk het meeste raakt, dat zijn de mensen waarvoor we 

ritjes organiseren. Personen die niet zo soepeltjes door het dagelijks 

leven gaan zoals de meesten van ons. Door een ziekte of handicap zijn 

zij vaak gebonden aan een rolstoel of wonen zij dientengevolge zelfs in 

een verzorgingstehuis. 

 

“En dan is het jouw dag, een dag die altijd begint met ongeloof in je 

ogen. Tegen de grote muur die veelal is opgebouwd in jouw leventje, 

kaatsen de geluiden van brullende motoren, gereden door in het leer 

gehulde mannen en vrouwen. Dit zijn de vrijwilligers die jou vandaag 

meenemen voor een echte ride out. 

Zodra de kilometers worden weggereden verander je en zien we jouw 

stenen muur onderweg afbrokkelen. Jouw vertrouwen groeit en de 

dagelijkse lasten verdwijnen voor even. Eventjes nergens aan denken, 

eventjes voel je je als een prins of prinses, eventjes ben je niet meer 

ziek of gehandicapt. On top of the world! Het ongeloof in jouw ogen 

maakt plaats voor een schittering. We zien je genieten. En ik zie de 

glimlach op de gezichten van onze vrijwilligers, hier en daar zelfs een 

traan.” 

Zeg zou zelf: dit is toch waar we het voor doen? 

 

 

         Rijden met een doel,  

                rijden voor een doel! 

 

 

 

           voorzitter 
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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/ 

Get your motor runnin’ 

Ons eigen KTMCO-evenement, in 

samenwerking met St. DaDa, vindt dit 

jaar wederom plaats in Moordrecht. 

De try-out in 2017 is zó goed ontvan-

gen, dat we besloten hebben er een 

jaarlijks terugkerend  evenement van 

te maken. 

 

Een dag vol plezier voor mensen met 

een verstandelijke beperking.  

Samen één zijn, niet in beperkingen 

denken, maar in mogelijkheden. Ge-

woon omdat iedereen een lach ver-

dient. 

 

Een dag vol dankbaarheid en een lach 

van oor tot oor. 

- 30 juni 2018 -  

ONBEPERKT OP WEG  

MOORDRECHT 

Op zijn bucketlist staat nog ‘een ritje 

achterop de motor’. Wij gaan deze 

Limburgse (ernstig zieke) Jos verras-

sen. 

- 16 september 2018 -  

RIT VOOR JOS  

IN LIMBURG 

Stichting Revief is een stichting die 

zich inzet voor mensen die op jeugdi-

ge leeftijd slachtoffer zijn geworden 

van seksueel misbruik.  

Als onderdeel hiervan organiseren zij 

jaarlijks een dag waarop lotgenoten 

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 

Een uitdaging die Gert-Jan zichzelf 

oplegt om op deze manier sponsorgeld 

bij elkaar te handbiken voor ‘My 

Breath my Music’. En natuurlijk zijn wij 

daar met onze motoren bij. 

 

We zullen met onze KTMCO-

vrijwilligers Gert-jan uitzwaaien in 

Hoek van Holland en dan stappen wij 

op onze motoren en rijden naar de 

eerste rustplek, de volgende, en zo de 

hele dag verder tot aan de eindstreep 

in Den Helder.  

 

‘Het moment dat zij de cheque in ont-

vangst nemen, moet tranenpinkend 

zijn’ aldus Gert-jan. 

- 1 september 2018 - 

‘MET DE WIND MEE’ 

HANDBIKE SPONSOR-

RIT VAN GERT-JAN 

 In de planning voor 2018 

OMDAT WIJ OOK ANDERE 

GOEDE DOELEN STICHTINGEN 

EEN WARM HART TOEDRAGEN: 
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We mogen dit seizoen weer twee 

hobbelmotoren vergeven!  

We houden jullie uiteraard op de 

hoogte via facebook en onze website 

over de locatie en de datum.  

HOBBELMOTOREN 

Op verzoek van Oxalis Deppei 4 Kids 

uit Friesland zullen vrijwilligers van 

KTMCO aanwezig zijn bij hun bene-

fiet weekend met bikers en trikers. 

- 1 juni 2018 - 

 

De Vechtgenotenrit 2018 wordt ge-

organiseerd door stichting Vechtge-

noten en is een jaarlijks terugkerend 

evenement (10 jaar in 2018). Tijdens 

deze rit rijden er kinderen mee met 

kanker of die herstellende zijn van 

kanker mee. 

- 2 juni 2018 -  
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                          Openingsrit   14 april 2018  

Na de veel te lange winter is het eindelijk tijd 

voor de openingsrit van KTMCO. Het is nog wel 

een beetje fris als ik rond 07.50 de Vulcan start 

om naar het verzamelpunt te rijden.  

Na een lekker stukje binnendoor kom ik aan in 

Woerden en zie in het voorbij rijden dat Fred en 

Sylvia bij de verkeerde pomp aan de andere 

kant van de weg staan. Na eerst getankt te 

hebben rij ik maar terug naar de pomp aan de 

andere kant waar Fred geenszins van plan is te 

verkassen, aangezien dat een paar keer straatje 

keren scheelt. Ondertussen hebben Huub en 

Sylvia zich ook bij ons gevoegd en stuur ik Fien 

maar een berichtje dat we bij de andere pomp 

staan. Bijna gelijk daarna word ik gebeld door 

haar, de Harley wil niet starten aangezien ze de hele week de navigatie 

erop heeft laten zitten. Voor de zekerheid neem ik Fred mee om te 

proberen de motor aan te duwen, met zo’n zware Harley gaat dat vast 

niet makkelijk denk ik. Gelukkig is het wel een moderne Harley en valt 

het allemaal reuze mee. Na de tweede poging en zonder al te veel 

moeite loopt de motor weer en gaan we terug naar de pomp. 

Zonder verdere problemen rijden we met een kleine groep naar het 

Wapen van Bunnik, vanzelfsprekend te Bunnik, om in deze Utrechtse 

gemeente de rest van het gezelschap te ontmoeten.   

 

Het is een gezellig weerzien en met 24 man/vrouw verdeeld over 19 

motoren kunnen we spreken van een mooie opkomst. Het is een gezel-

schap dat varieert van oud gedienden tot aan twee van onze nieuwste 

leden, Michiel en Radboud, die al vroeg uit Friesland zijn vertrokken om 

voor het eerst met ons mee te rijden. Laatst genoemde trekt wel iets de 

aandacht met het schattige roze hoesje om zijn telefoon. Als je het 

apparaat omdraait dwarrelen er aan de achterkant ook nog eens alle-

maal hartjes van boven naar beneden. Zelf beweert hij de telefoon van 

zijn dochter geleend te hebben, jaja dat zou ik ook zeggen! 

 

Grote afwezigen zijn echter oprichter Marcel en zijn vrouw Miralda, die 

er door persoonlijke omstandigheden helaas niet bij kunnen zijn. Dat is 

dan wel weer een geluk bij een ongeluk voor onze voorzitter Terence, 

die de Street Glide van Marcel mag lenen aangezien zijn eigen Harley 

stuk is. 

Na genoten te hebben van de koffie en thee is het de beurt aan Teren-

ce om ons toe te spreken en worden we bijgepraat over de recente 

ontwikkelingen bij de stichting. Ook wordt er aandacht besteed aan de 

manier van rijden in de groep teneinde alles zo georganiseerd en veilig 

mogelijk te laten verlopen. Als laatste wordt ons vriendelijk verzocht in 

het vervolg iets minder chaotisch te parkeren, wat na enig oefenen bij 

de laatste rookpauze in Amersfoort toch heel goed gelukt is. 

 

Het is redelijk weer, droog en de temperatuur wordt al iets beter, als 

we beginnen aan de eerste tocht van het jaar. Als eerste komen we 

door Utrecht en daarna gaan we richting Maarssen en Breukelen om 

een prachtig stukje langs de Vecht te rijden. Het is volop genieten van 

de omgeving met als één van de uitschieters het goed onderhouden 

kasteel Nijenrode. Verder rijden we door polders en langs grote plassen 

via Nederhorst Den Berg, ‘s Graveland en Bussum naar Laren om hier 

te lunchen. In dit van oorsprong boerendorp is tegenwoordig nauwe-

lijks meer een agrariër te vinden, bekende Nederlanders daarentegen 

des te meer en al snel heerst er onder sommigen van ons enige opwin-

ding over het feit dat Linda de Mol ook aanwezig is. Pete trekt zelfs de 

stoute schoenen aan en overhandigt haar een visitekaartje van 

KTMCO, waarna ze belooft op de website te zullen gaan kijken. 

 

Gaan eten in een luxe establishment in één van de rijkste gemeenten 

van het land heeft echter ook zo zijn nadeel. Met de kwaliteit van het 

voedsel, friet met bittergarnituur, was niks mis. Alleen de gerekende 

prijs ten opzichte van de geboden hoeveelheid zorgde bij velen van ons 

voor een kleine cultuurschok. Over een cultuurschok gesproken, dat 

kan gelukkig ook andersom bleek even later toen we weer bij de, overi-

gens redelijk ordentelijk, geparkeerde motoren stonden. Nadat Hanne-

ke haar helm op haar hoofd had geplaatst kon ze het gespje nergens 

vinden om de helm mee vast te maken. Al snel bleek waarom, het ver-

miste onderdeel stak door het vizier naar buiten. Hanneke krijgt de 

slappe lach en haar oprechte Amsterdamse geschater schalt luid door 

de straten van het chique Gooise dorp. De langslopende Larense dames 

fronzen de wenkbrauwen en kijken zo mogelijk nog zuiniger dan dat ze 

van nature al doen, prachtig! 

 

De motoren worden weer gestart en de route gaat verder door de 

Eempolder om uiteindelijk  Amersfoort binnen te rijden. Hier wordt 

voor de laatste keer gestopt en zoals reeds eerder vermeld zijn de mo-

toren deze keer perfect naast elkaar neergezet. Vanaf deze laatste stop 

rijden we via Zeist terug naar Bunnik om zodoende toch nog een klein 

stukje Utrechtse heuvelrug mee te pakken. Immers het motto van de 

rit, “je kan mijn rug op”, was hier wel op gebaseerd. Dat de titel de la-

ding niet volledig dekt mag de pret echter niet drukken, het was een 

prachtige rit en we hebben weer zeer genoten van elkaars gezelschap. 

We drinken nog wat op het zonnige terras van dezelfde horecagelegen-

heid waar de rit ook begon. Aangezien de meesten van ons met een 

hongerig gevoel de lunch in Laren hebben verlaten, besluit Pete ons te 

trakteren op bittergarnituur, waarvoor heel erg bedankt!  

Maar de grootste dank gaat natuurlijk uit naar Leo en Peter M. voor het 

organiseren van een fantastische openingsrit.  

 

Wat ook opviel is dat er door iedereen keurig is gereden, ondanks de 

vele stoplichten en rotondes is de groep nergens uit elkaar gevallen en 

we hebben ons voor het grootste gedeelte keurig aan de regeltjes ge-

houden. Of zou het er misschien toch iets mee te maken hebben gehad 

dat er in de persoon van Dirk ook een oud politieagent meereed? 

 

Het was een mooi begin van het nieuwe seizoen waar we met z’n allen 

geweldig veel zin in hebben!      

 

“Radboud trekt de aandacht met zijn 

schattige roze telefoonhoesje”  

“Hanneke krijgt de slappe lach en haar 

oprechte Amsterdamse geschater schalt 

luid door de straten van het chique Gooi-

se dorp” 

“Al snel heerst er onder sommigen van 

ons enige opwinding”  

Thom 
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Motoren, lekkere muziek en het goede doel! Een mooiere 

combinatie om over te schrijven kan ik me natuurlijk niet 

wensen. 

 

Onlangs verscheen de cd We Are Breaking The Chains van 

het project Breaking The Chains, een initiatief van bassist 

Kristoffer Gildenlöw (ex-Pain Of Salvation, Kayak e.a.) met 

als doel het werk van B.A.CA. te ondersteunen.   

Deze internationale non-profit organisatie, voluit Bikers 

Against Child Abuse, zet zich in voor kinderen die te maken 

hebben gehad met misbruik of mishandeling. Ze helpen deze 

kinderen weer op te krabbelen en van hun angsten af te ko-

men, en staan 24 uur per dag voor ze klaar. Hun motto is 

“breaking the chains of abuse” waar de naam van dit muzika-

le project dan ook op gebaseerd is. 

 

 

In eerste instantie was het de bedoeling om met wat Neder-

landse muzikanten een lekker rocknummer op te nemen, 

maar voor Kristoffer het wist hadden er zich 47 leden uit de 

vaderlandse rock- en metalscene aangemeld. 

Met Bart Hennephof (Textures) als producer en muzikaal 

leider heeft dit uiteindelijk geleid tot het schrijven en opne-

men van een compleet album met kindermisbruik als onder-

werp. Meewerkende artiesten komen van bands als Within 

Temptation,  Delain, Epica, Textures, Picture, Martyr, Kayak 

en vele anderen. 

 

En het resultaat mag er zijn, alle nummers zijn van even hoog 

niveau en het is zodoende moeilijk om uitschieters aan te 

wijzen. Muzikaal varieert het van lekkere stuwende (hard)

rock zoals in Valley Road, symfonische metal in Believe In 

Me (geschreven door Ruud Jolie van Within Temptation), 

meeslepende rocksongs zoals Angels On Wheels en mooie 

ballads zoals Breaking The Chains en Silent Wind. Ook de 

geweldige gitaarrif en bevlogen zang in Cold Hands Warm 

Heart mag hier niet onvermeld blijven.  

Kortom, met de aanschaf van deze cd steun je niet alleen 

een goed doel, maar doen rock en metal fans zichzelf ook 

een groot plezier!! 

 

Meer informatie en een shop waar je de cd en merchandise 

kan bestellen is te vinden op www.breakingthechains.nl 

 

Music by  

door: Thom Rebel 

Thom Rebel 

BREAKING THE CHAINS 
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Pastagerecht met zalm en spinazie 

de culinaire route 
van Peter 

door: Peter ten Cate 

 

 

 

Ingrediënten voor 4 pers.  

400 gr tagliatelle   

250 ml kookroom  

300 gr verse spinazie   

300 gr zalmfilet   

2 kleine uien  

Peper en zout 

1 bakje cherrytomaatjes a 250 gr   

30 gr pijnboompitten, geroosterd   

2 teentjes knoflook   

Bereiding: 

Kook de pasta volgens de verpakking beetgaar. 
Snipper ondertussen de uien en de teentjes 
knoflook fijn. Bak deze glazig in een grote hap-
jes- of wokpan. Voeg de zalm toe en bak een 
minuutje mee. Voeg dan in etappes de spinazie 
toe totdat deze wat geslonken is. Schenk de 
kookroom er bij en breng op smaak met flink 
wat peper en zout. Halveer de tomaatjes en 
meng deze met de zalm en spinazie. Bak een 
paar minuten door en voeg dan de tagliatelle 
toe. Mix alles door elkaar en schep op borden. 
Bestrooi met geroosterde pijnboompitten.  

Snel en makkelijk een 
heerlijk pastagerecht op 

tafel met zalm en 
spinazie in een  

romige saus  

 
GRATIS DONEREN aan KTMCO 
 
 

Shop je wel eens online?  
Als je dit voortaan via http://stichting-ktmco.doelshop.nl doet, kun je gratis doneren aan ons doel zon-
der dat het je iets extra’s kost! 
 
Je kunt alle producten zoeken en vergelijken van alle grote webshops (Bol.com, Wehkamp, Coolblue,  
Mediamarkt enz). Het product koop je uiteindelijk in de webshop zelf.   
Doordat je dit via deze pagina doet geef je een gratis donatie aan KTMCO.  
 
Hoe werkt dit? 
Je kunt dit doen door op doelshop.nl “KTMCO” te 
kiezen of door via http://stichting-ktmco.doelshop.nl 
te shoppen. Bij iedere aankoop doneert je dan auto-
matisch en gratis aan ons doel. 
 
Let op: voorheen kon gratis doneren aan KTMCO via 
4morgen.org. Deze organisatie stopt ermee, en in 
plaats hiervan kunt u nu gratis doneren via http://
stichitng-ktmco.doelshop.nl 
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En inderdaad, nadat Henk me heeft laten zien waar de Harley 

eruit gelaten wordt, moet ik concluderen dat het allemaal ‘nét 

aan’ is. Daartegenover staat dan wel weer dat Henk de tuindeur 

aanzienlijk verbreed heeft en voor zijn eigen gemak de schuur 

heeft voorzien van een roldeur over de gehele breedte. Want 

handig is hij! 

“Ik ben een man van de techniek, eigenlijk vooral van geluid en 

beeld. Voordat de grote Led-tv’s op de markt waren, had ik al 

een groot oprolbaar scherm en projector om tv te kijken. Het is 

nu een beetje onhandig, want het duurt even voordat de hele 

boel is opgestart, maar zo vaak kijk ik toch niet. En onlangs heb 

ik nog een nieuwerwetse pick-up gekocht en een uitgebreide 

collectie van Queen-platen. Heerlijk om dat te draaien. Ik hou 

van alle soorten muziek. Johnny Cash, Queen, ook de bekende 

hardrock en stevigere muziek vind ik leuk. Ik was in de tijd van 

de film Grease (en ben dat eigenlijk nog) fan van Olivia Newton-

John. Maar dat zeg je natuurlijk niet hardop.” Henk lacht bij die 

opmerking en kijkt me schalks aan. 

“Na motorrijden (en dan met name Harley Davidson) is muziek 

wel mijn grootste hobby. Ik probeer ook nog steeds om zelf een 

instrument te bespelen (gitaar). 

Daarnaast sport ik twee keer per week om het hoofd leeg te 

maken. Vroeger had ik een groot aquarium in huis, maar om dat 

te onderhouden is veel werk. Daar heb ik geen tijd meer voor 

sinds ik het motorrijden ontdekt heb, dus dat aquarium is opge-

doekt. 

 

Ik werk al bijna 25 jaar bij Miele, en doe de reparaties van huis-

houdelijke apparaten. Bijna mijn jubileum dus. Het zal wel een 

gouden horloge worden en een reisje naar één van de fabrieken 

in Duitsland. Ik ben daar al eens geweest, het hele dorp waar het 

staat zou Miele moeten heten, want echt: iedereen uit de omge-

ving werkt in deze fabriek. Maar het blijft altijd leuk en interes-

sant om het weer te bezoeken.” 

Intussen is er heerlijke koffie (uit de inbouw coffeemaker van 

Miele zag ik) en krijg ik een smakelijke chocoladebrownie aange-

boden. Oh, lekker, chocolade! “Ik vermoedde al zoiets” zegt 

Henk glimlachend. 

 

 “Ik rijd nu ongeveer 14 jaar motor. Mijn jongste zusje begon met 

motorrijlessen en dat wilde ik ook. Echter gingen de rijlessen niet 

soepel. Ook over het behalen van mijn autorijbewijs heb ik lang 

gedaan, dus ik besloot even een pauze in te lassen. Mijn zusje 

had inmiddels het motorrijbewijs gehaald en bij haar achterop 

De ganzenveer    
Dat Henk een Harley-Davidson fan is, wordt meteen al duidelijk zodra ik de eerste voet over de drempel zet. Het 

eerste dat ik zie is de enorme HD-mat waar men de voeten op mag vegen. In de huiskamer staan de koffers van zijn 

onlangs nieuw aangeschafte Harley Davidson pontificaal te pronken op de plek waar je een stereo en televisiemeu-

bel zou verwachten.  “Ja ach, die koffers…die staan hier omdat ik de schuur en de steeg niet uitkom als ze al op de 

motor bevestigd zijn” is de nuchtere uitleg van Henk.  
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“Ik ben fan van haar maar dat zeg je 

natuurlijk niet hardop” 
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door: Fien Okkerman 

zijn we nog eens naar een concert van de Rolling Stones in 

Rotterdam gereden. Daarna ben ik ook weer begonnen. En 

slaagde in één keer. Ik heb mijn Mini Cooper ingeruild en de 

eerste Harley Davidson was een feit. Dat was een Sportster 

1200cc. Daarna kwamen de Softail springer, Street glide en 

Fat bob. En dan nu de Road King Special. Deze motor was in 

eerste instantie een Limited Edition, maar het was zo’n succes 

dat ze weer gemaakt worden. Jammer? Ach nee, ik ben vrij 

nuchter. Zo snap ik bijvoorbeeld ook niet waarom mensen de 

uitlaten voor heel veel euro’s laten veranderen, terwijl ze deze 

dan steeds weer moeten wisselen naar de originele als ze naar 

een gebied rijden waar de herrie niet is toegestaan. 

Inmiddels heb ik met de motoren meer kilometers gemaakt 

dan met de Mini Cooper. En ja, ik moet hard werken voor de 

Harley Davidson en soms iets anders laten schieten en vooral 

keuzes maken hierin, maar het is het me allemaal meer dan 

waard. 

 

Dat mijn eerste motor al een Harley Davidson was, heb ik aan 

mijn opa te danken. Overigens ken ik mijn opa eigenlijk alleen 

maar als de opa met de Kever. Vooral de verhalen van mijn 

moeder over hem hebben indruk op mij gemaakt. Opa had 

een Harley en iedere winter werd deze gedemonteerd. In de 

kelder werden alle onderdelen schoongemaakt en geschuurd 

en opnieuw gespoten. Daarna werd de motor weer in elkaar 

gezet en kon opa hem weer aantrappen. Opa droeg zijn cor-

duroy pet altijd achterstevoren. Een helm was toen nog niet 

verplicht. Ik heb lang gezocht naar zo’n pet maar heb nooit 

zo’n zelfde kunnen vinden, ik zou erg graag zo’n pet willen 

hebben, gewoon voor de nostalgie. 

Naast de verhalen van mijn moeder heb ik ooit als klein kind 

in Weesp - daar ben ik geboren - een grote groep motorrij-

ders door de straat zien rijden. Zeer indrukwekkend. 

 

Ik ben bij KTMCO terecht gekomen via Itgar (Willemse, red.) 

en Ton (Jansen, red.). Zij vroegen mij mee te rijden met een 

charity-rit. Ik vind het initiatief om voor goede doelen te rij-

den mooi. En ik ben van plan om ook vaker ritten mee te rij-

den in de toekomst. Mijn wens voor de volgende ritten zou 

zijn dat er een nog iets strakkere planning is. De stop tijdens 

de openingsrit in Breukelen bijvoorbeeld, was niet zo’n suc-

ces. Dat was een te drukke straat om stil te staan en weer te 

moeten invoegen in het verkeer met zoveel motoren. Later 

hoorde ik dat er nog iemand moest tanken daar, maar eigen-

lijk zou iedere tank bij aanvang van de rit al vol moeten zijn. 

 

Vroeger heb ik nooit gereisd. Wij hadden het niet zo breed 

thuis. Ik ben dat nu dik aan het inhalen. Het blijft wel bij mo-
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“Ik word al knettergek van al die toeristen hier 

in Amsterdam, dan ga ik ook niet de toerist uit-

hangen in een ander land” 

“Bij mijn jongste zusje achterop 

naar een concert van de Rolling 

Stones in Rotterdam” 
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torreizen, geen ander soort reizen zoals stedentrips 

of een week lang met een boek ergens op een 

strand liggen. Daar hou ik niet van. Ik word al 

knettergek van al die toeristen hier in Amsterdam, 

dan ga ik ook niet de toerist uithangen in een ander 

land. 

Met motorrijden is dat anders. Dan heb je een doel 

om naar toe te rijden. Het gaat niet om het doel 

zelf, maar het gaat om het rijden. Zoals laatst met 

RCC (Rock City Chapter Amersfoort, red.) naar de 

SS Rotterdam. Het was leuk om het schip eens te 

zien maar de rit er naar toe vond ik leuker. 

Ik rij overigens veel met RCC. In de loop van de tijd 

leerde ik de mensen beter kennen en er is dan altijd 

wel iemand waar ik een praatje mee kan maken. Zo 

ben ik al drie keer naar Amerika geweest, en vol-

gend jaar wordt de vierde Amerika-reis. Ik kan me 

in Amerika prima verstaanbaar maken in het Engels, 

dus de taal is een voordeel en ik vind groepsreizen 

leuk. 

 

De eerste reis was een rondreis van Los Angeles 

richting Mexico via nationale parken en terug naar 

Los Angeles met USA-Motorreizen. 

De tweede reis was een aanpaste reis ook met USA

-motorreizen van Los Angeles naar Sturgis i.v.m. 

het 75 jarig bestaan. 

We hebben nationale parken bezocht, bizons ge-

zien, mount Rushmore en Crazy Horse. 

De derde reis was georganiseerd door Black Hills in 

overleg met het chapter RCC waarbij we oa naar de 

fabriek en het museum in Milwaukee zijn geweest 

en ook weer naar Sturgis en Yellowstone N park en 

zoveel mogelijk Harleydealers aandoen om een T-

shirt scoren. 

En volgend jaar maken we de ‘bikes and music’ mo-

torreis. We doen dan Graceland, Nashville, Wa-

shington, Tennessee aan. 

Het is heerlijk om in Amerika te rijden. De Amerika-

nen zijn vriendelijker in het verkeer, veel hoffelijker. 

Alles is groter en stiller dan in Nederland. Tja, ik heb 

me laten vertellen dat de gemiddelde Amerikaan 

met een wapen in zijn auto rondrijdt, dus daar wil je 

dan als medeweggebruiker geen ruzie mee krijgen. 

Misschien verklaart dat de hoffelijkheid in het ver-

keer.” 

 

Ik vraag waar Henk’s fascinatie voor Amerika van-

daan komt. “Vroeger, toen ik jong was, heb ik alle 

boeken van Arendsoog en Witte Veder gelezen. 

Het Wilde Westen heeft mij als kind bijzonder geïn-

trigeerd. De fantasieën en het gevoel dat ik als kind 

“De gemiddelde Amerikaan rijdt 

met een wapen in zijn auto 

rond” 

“Henk wordt zicht-

baar ongemakkelijk 

en begint te schuiven 

op zijn stoel” 
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had van alle films en boeken hierover, worden weer een beetje 

opgehaald in Amerika. Het sterkst had ik dit in Monument Val-

ley. Hier zijn ook een aantal films opgenomen. 

Hoewel dat erg toeristisch is en ondanks de vele souvenirwin-

keltjes, heb ik dat originele gevoel van vroeger enigszins weten 

te vangen.” 

 

Ik zie prachtige bloemen op tafel staan en concludeer hieruit 

dat Henk iemand is die goed voor zichzelf zorgt. “Vroeger nam 

ik vaak bloemen voor mijn moeder mee. Sinds zij overleden is, 

ruim 5 jaar geleden, begon ik met bloemen kopen als eerbetoon 

aan haar. 

Als ik dieper probeer te graven naar de inborst van Henk, 

wordt hij zichtbaar ongemakkelijk en begint te schuiven op zijn 

stoel. 

“Ik dacht: hoe interessant ben ik dan voor een interview? Later 

begreep ik dat het daar niet om gaat. Het is goed om elkaar 

beter te leren kennen door zo’n interview in het magazine. Ik 

vind het leuk om daaraan mee te werken. Ik kan mezelf niet zo 

goed omschrijven, maar ben wel een beetje voorbereid op deze 

vraag.” Henk haalt hierop een persoonlijkheidstest van zijn 

werkgever tevoorschijn. “Hier, dit mag je wel lezen. Als ik het 

zelf nalees, kan ik me in alles wat geschreven is goed vinden.” 

 

Er komen drie pagina’s met prachtige karaktereigenschappen 

van Henk voorbij, vele daarvan heb ik vanmiddag in ons ge-

sprek gezien: vriendelijk, realistisch en praktisch, slim, objectief, 

loyaal, beschouwend, analytisch en sterk in logische beredene-

ringen. 

Hij heeft een zakelijke nuchterheid en een grondige aanpak van 

hindernissen. Hij kan stil en verlegen zijn maar kan uitgebreid 

vertellen over onderwerpen waar hij veel vanaf weet en heeft 

een schat aan kennis in huis. Hij zal zijn persoonlijke emoties en 

gevoelens niet snel laten zien, maar ervaart wel degelijk een 

sterke innerlijke reactie op vele situaties en gebeurtenissen. Hij 

heeft plezier in het aanbrengen van verbeteringen in bestaande 

methoden en technieken. Volgens het rapport ziet Henk het 

leven als een intellectuele uitdaging. 

 

Heb je geen spijt dat we vandaag afgesproken hebben voor het 

interview? Het zou voorlopig weer de laatste mooie en warme 

dag zijn geweest. Had je niet liever willen motorrijden? “Oh nee 

hoor, ik heb al heel veel gereden en volgend weekend ben ik 

alweer met RCC op stap naar België.” 

 

Bedankt voor jouw gastvrijheid en de gezelligheid Henk! 

“Henk ziet het leven als een 

intellectuele uitdaging” 

I'm an easy rider, the wind is at my back 

I'm an easy rider, the white line is my track 

Met gehuurde Harley voor de Devils Tower, Wyoming 
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Het ultieme Wilde Westen gevoel  

Met collega’s van Miele een rondrit in Nederland vanaf 

hoofdkantoor in Vianen 



 

 

14      KTMCO zomer 2018 



 

 

KTMCO zomer 2018      15  
 

 



 

 

16      KTMCO zomer 2018 

 

16      KTMCO lente 2018 



 

 

KTMCO zomer 2018      17  

Rit voor Frank, Selma en Samaya 

Selma en Samaya zijn een tweeling van 13 jaar, geboren in 

Somalië en een paar jaar geleden naar Nederland gekomen. 

Via de Mytyl school De Brug heb ik deze twee meiden leren 

kennen als zeer positief en echte doorzetters ondanks hun 

beperking.  

Frank een Nederlandse jongen van 11 jaar, die ik al ken van-

af zijn vierde jaar, hij is een echte levensgenieter en zeer 

benieuwd waar je vandaan komt en waar je naar toe gaat. 

 
Alle drie de kinderen heb ik een aantal jaren in mijn klas ge-

had en zij vinden het ontzettend leuk dat ik op een motor 

rijd. Alleen een ritje bij mij achterop de motor is niet moge-

lijk…..maar voor de stichting KTMCO is dit wel mogelijk! En 

zo kwam het dat we met de stichting zaterdag 19 mei 2018 

een rit konden organiseren voor deze kinderen. En wat heb-

ben ze genoten!! 

 

Dat begon al met de voorpret op woensdagmiddag 16 mei 

toen Huub en ondergetekende  “even” langs gingen om ze 

kennis te laten maken met de motoren en om de laatste din-

gen door de spreken. Frank wilde wel even “proefzitten” bij 

Huub achterop, terwijl de meiden het liever nog even bij 

kijken hielden….Maar zin hadden ze allemaal! 

 

Zaterdag 19 mei om 

kwart voor één werden 

allen opgehaald door 

een klein gezelschap van 

KTMCO en verzamelden 

we bij van der Valk in 

Nieuwerkerk a/d IJssel, 

wat hadden ze er zin in 

(en dan heb ik het niet 

alleen over de kin-

deren!).  Allemaal blije 

gezichten en iedereen 

werd aan elkaar voorge-

steld. En dan was het tijd 

om te vertrekken, uitgezwaaid door de vader van Selma en 

Samaya. De moeder van Frank reed gezellig mee met de bus.  

 

We hebben een mooie route gereden en na een half uur 

stopten we even op een parkeerplaats voor een kleine pauze 

en een fotomomentje. Dit keer zonder iets te nuttigen, soli-

dair aan Selma en Samaya die net met de ramadan begonnen 

zijn. En nog steeds alleen maar blije gezichten…Toen ik Frank 

vroeg of hij de rest van de rit in de bus wilde zitten, kreeg ik 

een verontwaardigd gezicht als antwoord (nergens voor no-

dig dus, gelukkig, alles ging goed!). Onderweg kletste Frank 

er gezellig op los (handig hoor zo’n zijspan).  

 

Na een zeer geslaagde rit arriveerden we ruim een uur later 

weer bij Van der Valk, vanwaar een kleine delegatie Frank, 

Selma en Samaya weer thuis brachten. Met dankbare gezich-

ten en dankjewel, zeg ik, geslaagde dag! 

 

Iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt, super dankje-

wel! 

 

Jacqueline 
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Geen brug te ver - 19 mei 2018 
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Vanavond staat er een auto voor de verkeerslichten om de Maasboulevard op te rijden. Het licht 

staat nog op rood en de jongedame achter het stuur is druk bezig met haar telefoon. Ik sta met mijn 

best opvallende motorfiets in behoorlijk opvallende kleding naast haar auto en geef een kort signaal met de claxon. De 

dame kijkt even op, maar ziet kennelijk niets. Vervolgens komt bij het groene licht de auto in beweging en de dame pro-

beert de telefoon rijdend weg te 

stoppen. Uiteindelijk belandt deze 

tussen de benen op de stoel. Ik neem 

de dame mee naar de benzinepomp 

en vraag haar telefoon en autosleu-

tel. De dame is verrast door mijn 

vraag, maar geeft alles keurig af. Ik 

loop naar de achterzijde van de auto, 

open de kofferbak en leg de telefoon 

netjes achterin. Vervolgens overhan-

dig ik de sleutel weer aan de dame 

met de mededeling: ‘Als je thuis 

komt, dan ligt je telefoon rechts ach-

terin de kofferbak. Veilige reis ver-

der!’ Verbaasd maar lachend rijdt ze 

verder. De dame naast haar kan het 

niet laten om breed grijnzend twee 

dikke duimen op te steken. 

                  Van de motordiender                   

Met dank aan Politie Team Verkeer Rotterdam  

Tijdens onze motorsurveillance horen 

we van de meldkamer dat er een 

groep versierde auto’s alle rijstroken 

van de Willemsbrug blokkeert.  

Ze zouden luid toeteren en zwaaien 

met stokken met vlaggen er aan.  

 

Uit ervaring weten we dat dit wel eens 

een Turkse bruiloft zou kunnen zijn. 

Meestal met veel exclusieve auto's die 

speciaal voor de gelegenheid worden 

gehuurd. Dat kan een leuk feest zijn, 

als het overige verkeer maar niet 

wordt gehinderd of in gevaar wordt 

gebracht.  

 

Ter plaatse op de brug treffen we na-

tuurlijk niets meer aan. Als we even 

later op het Wilhelminaplein staan 

horen we dat er links voor ons luid 

geclaxonneerd wordt door verschillen-

de voertuigen. Nou ja!  

Er staan versierde auto’s en er hangen 

mensen uit de ramen die zwaaien met 

stokken met vlaggen er aan… Mis-

schien is dit wel dezelfde groep…  

 

Zolang de auto’s stil staan voor het 

verkeerslicht besluiten we het feest 

niet te verstoren. De mensen zijn uit-

bundig blij en hoewel er cultuurver-

schillen zijn, is er in onze maatschappij 

genoeg ruimte om op een gezellige 

manier feest te vieren.  

Dan trekken de auto’s op en rijden de 

Erasmusbrug op. Nog steeds wordt er 

langdurig en frequent geclaxonneerd, 

maar dan gebeurt waar we al bang 

voor waren. Tijdens het rijden gaan de 

ramen weer naar beneden en bij een 

aantal auto’s gaan mooi aangeklede 

dames uit de ramen hangen. Bij één 

auto zitten twee dames zelfs helemaal 

in de raamopening en ze houden zich 

ternauwernood vast aan de onderzijde 

van het dak. De voorste zwaait met 

één hand ook nog met een grote 

vlag…..  

De snelheid is daar 50 km per uur en 

ook de bocht naar het Vasteland 

wordt met een ‘sportieve’ snelheid 

genomen.  

 

Toch maar eens even een praatje ma-

ken en kijken hoe de feestgangers 

reageren. Dat valt toch minder goed 

en hoort niet bij de feestelijke stem-

ming. De bestuurder interesseert het 

niet, of is zich echt totaal niet bewust 

van de gevaren waaraan hij zijn passa-

giers heeft blootgesteld en dat uit hij 

verbaal door de opmerking dat het 

feest is en ‘dat dan nou eenmaal alles 

mag…’.  

We besluiten proces verbaal tegen 

hem op te maken.  

Ook de dames die uit het raam hingen 

krijgen ieder een bekeuring voor het 

niet dragen van de autogordel.  

 

Dan blijkt dat de bestuurder niets bij 

zich heeft waaruit kan blijken wie hij 

is…en dát is niet slim; want nu veran-

dert een simpele bekeuring in een 

aanhouding en moet hij mee naar het 

bureau, met het risico dat hij een leuk 

feestje mist. Hij vraagt ons of hij een 

telefoontje mag plegen om zijn ID-

bewijs naar hem toe te laten brengen 

en we spreken af dat als zijn ID-bewijs 

er eerder is dan ons busje dat hem 

naar het bureau brengt, hij niet met 

ons mee hoeft en hij zich weer bij de 

feestgangers mag voegen. Dat lukt en 

vervoer is gelukkig niet nodig.  

 

Met een aantal bekeuringen op zak 

(Artikel 5 Wegenverkeerswet voor het 

veroorzaken van gevaar en/of hinder 

voor het overige verkeer, waarin inbe-

grepen onnodig claxonneren en daar-

bij ook nog het niet tonen van een ID 

bewijs) mag hij - zij het wat later - als-

nog naar het feest. 

 

Politie Team Verkeer Rotterdam 
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Al voor het derde jaar besluiten enkele vrijwilligers van 

KTMCO met elkaar een weekend door te brengen.

(Uiteraard op eigen kosten, ik noem het maar even voor 

alle duidelijkheid). Meestal met Hemelvaart en meestal 

naar een gebied dat iets met Knights Templar te maken 

heeft. Dit jaar is gekozen voor Rochehaut, waar in het 

naastgelegen plaatsje Bouillon het kasteel staat van één 

van de leiders van de Eerste Kruistocht, Godfried van 

Bouillon.  

 

Motor schoon, tank vol, 7.45 uur vertrek naar Amsterdam 

noord om Peter Mantel op te halen bij de Zeeburgertunnel. 

Dan door naar Brian in Abcoude voor de koffie waar we 

worden begroet door twee maffe honden die om het hardst 

om aandacht vragen en alleen maar willen spelen. 

Na de koffie door naar IJsselstein om bij het BP station Fien 

en Thom op te pikken. Met ons vijven rijden we naar Ha-

zeldonk waar de rest van de wolfpack op ons wacht. Dus 

even doorkachelen zodat we niet te laat komen voor de 

koffie en ontbijt. Iedereen aftanken (ook diegenen die den-

ken ik red het wel). Een aantal hongerigen heeft de brood-

jeszaak gevonden en zit al lekker te smullen. 

Nog even een waarschuwing aan iedereen om vooral niet 

te gaan zingen voor de jarige die zo komt. Hij heeft ge-

dreigd rechtsomkeert te maken, bij deze alsnog gefeliciflap-

staart kerel. 

 

Terwijl een aantal grootgebruikers binnen nog enkele be-

stellingen plaatst, is er buiten een kleine uitleg van Terence 

over hoe te rijden in groepen: er wordt niet geblokt, inhalen 

ieder voor zich zelf. 

Even over elf uur vertrekken we met opa Leo op kop en 

Marcel en Terence in de achterhoede. Heeft het bestuur 

ons toch mooi in de tang nietwaar! De pack blijft netjes bij 

elkaar. Leo en Marcel hebben via MyRoute app de route 

gemaakt, moet zeggen het ziet er goed uit, is alleen een 

crime om het over te zetten naar de tomtommie. 

Na anderhalf uur is er een rookpauze, ja ook diegenen die 

gestopt waren met roken mogen pauze houden. Petje af lui, 

vind het knap van jullie dat je weerstand kan bieden aan de 

behoefte ondanks de rokenden om jullie heen. 

Na tien minuten gaat de reis verder, maar niet voor lang 

want er komt een gele helm voorbij flitsen die waarschijn-

lijk in Hazeldonk niet genoeg gegeten heeft. Dus werd er 

een half uur eerder dan gepland gestopt voor de lunch bij 

zo een giga drukke delicatesse tankstation waar John uiter-

aard probeerde voor te dringen in de rij wachtenden. 

Nadat iedereen gelaafd was konden we door voor de laat-

ste 285 km. Leo had zijn plaats ingeruild met Patrick en dat 

was direct te merken. Patje raketje was al direct aan de 

horizon verdwenen terwijl Terence zich (zoals gewoonlijk) 

nog aan het aankleden was, maar alles is toch nog goed 

gekomen. 

 

Onderweg troffen we wel erg veel wegwerkzaamheden 

wat ik eigenlijk niet goed begrijp. Als er zoveel aan de weg 

gewerkt wordt in België, waarom zijn die wegen dan zo 

verrekte slecht? Mijn tomtommie is het volkomen met mij 

eens wat blijkt uit het feit dat hij tot twee keer toe in het 

weekend uit zijn houder is gevallen. 

 

Het huis: volgens mij hebben we vorig jaar een terechte 

keuze gemaakt. Iedereen is vol waardering over de hoe-

veelheid aan luxe die er is. Elke kamer heeft een bubbelbad, 

een grote jacuzzi, sauna, sporttoestellen in de kelder, een 

pooltafel, luxe keuken, BBQ, eigen parkeerplaats voor de 

motoren en een gigantische tuin met 25 persoons eettafel.  

Gert-Jan en Linda hadden vooraf de boodschappen gedaan 

en in de auto meegenomen. Perfect luitjes, dat zal een heel 

gesjouw geweest zijn en een voortreffelijk ruimtelijk inzicht 

om dat inclusief twee rolstoelen allemaal in de auto te krij-

gen. 

Na een perfecte avond met een drankje en een hapje -

waarbij eenieder wel een keer op de hak genomen werd - 

als dagsluiting ging iedereen langzamerhand naar zijn of 

haar bed en werd de houtzagerij in de kamer naast ons 

gestart. 

 

 

KTMCO Travel               

“De reis gaat verder, maar niet voor 

lang want er komt een gele helm 

voorbij flitsen” 
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De volgende morgen al om 5 uur wakker, chips wat vroeg. 

Gelukkig was er iemand zo slim geweest de vorige avond 

alles in de afwasmachine te zetten en het koffie apparaat 

klaar te zetten. Dank Silvia en ?. Dus eerst maar alles oprui-

men en de rest in de wasboy te zetten, inmiddels is de 

koffie klaar en ga ik maar vast wat schrijven.  

 

Langzaam druppelen er slaperige gezichten de keuken in, 

ze pakken een bak koffie, zeggen niks en gaan zitten bijko-

men in de tuin. Om 7 uur samen met Linda naar de (warme) 

bakker om broodjes te halen. Inmiddels zijn de meesten uit 

hun bunker gekomen en wordt het ontbijt gestart.  

 

Planning voor vandaag: via een leuke route naar Chateau 

Fort de Bouillon van één van de eerste Tempeliers. Daar 

aangekomen vallen we met onze neuzen in de boter, een 

roofvogel show is net begonnen. Ons plannetje om Opa 

Peter in te schakelen als assistent valt in duigen, hij wil niet 

voor schut staan met een vergiet op zijn hoofd waar een 

vogel op gaat zitten. Jammer hoor opa. Enkelen gaan het 

kasteel bekijken terwijl de rest buiten bij de motoren wacht 

alwaar onze oppasser Brian goed voor onze ijzeren rossen 

gezorgd heeft. Na een kopje koffie in een lokale brasserie 

hebben we nog tijd over. Pete vindt op internet (ja ook in 

België) een Tempeliers evenement in een dorpje in de 

buurt, Sedan, alwaar het kasteelterrein is omgebouwd tot 

een tempeliers kampement met varkens aan het spit en 

allerlei stalletjes waar je helmen, zwaarden en kledij kan 

kopen. Ondanks de hitte lopen er mensen met dikke die-

renhuiden rond, pfffff. Ondanks dat het hele gebied was 

afgezet voor verkeer mochten we onze motoren op het 

terrein zetten vlakbij de ingang. Toch wel handig zo’n Tem-

peliers patch.  

Na twee uur had iedereen het wel gezien en gingen we op 

Rochehaut aan waar Thom zich chinees vrijwillig had aan-

gemeld om de BBQ te besturen. Nou dat heeft hij geweten, 

voor 21 hongerige Tempeliers eten klaarmaken is geen 

sinecure, gelukkig kreeg hij hulp van een kratje bier. 

De dames Linda en Fien hadden de twee opa’s uitgedaagd 

voor een spelletje pingpong (durven ze wel tegen twee 

oude mannen, jullie huppelen langs de tafel en wij hebben 

krukken nodig). Het resultaat mag er zijn, de dames won-

nen met 75 tegen 13. Er werd nog lang door getafeld wat 

de volgende ochtend duidelijk te zien was. Het ontbijt werd 

verlaat tot 10 uur. 

Inmiddels was er een nieuwe rit uitgezet op MyRoute app 

en gingen we onderweg met onbekende bestemming, in 

ieder geval bestemmingen waar we met de zware motoren 

echt niet door konden. 350 kilo uit een modderpoel trek-

ken is geen optie, dus maar weer omkeren en een andere 

weg proberen. Diverse routes door een wel heel mooie 

omgeving, veel slingerwegen en af en toe even iets door 

trekken op een wat grotere weg. 

Een aantal had besloten niet mee te gaan vandaag en een 

rustdag te houden in de jacuzzi, de zonnestoelen of een 

terrasje. Brian was om 10 uur al richting Nederland ver-

trokken. Halverwege de middag was iedereen weer terug 

in het huis en werd er gesteggeld over het eten. Er werd 

besloten de BBQ weer aan te steken. Dit keer nam Patrick 

het voortouw en heeft zich uitgesloofd om voor eenieder 

vlees op tafel te krijgen. Halverwege begon hij toch wel erg 

hongerig uit zijn ogen te kijken want iedereen zat te eten 

behalve hij dus heb ik hem afgelost en mijn kookkunsten 

kunnen uitoefenen op het vuur. Er was genoeg, er bleven 

nog een paar stukjes over zelfs. Om half elf kon ik mijn 

ogen niet meer open houden en ben naar bed gegaan. 

 

De volgende ochtend weer vroeg op, Hé ik ben niet de 

eerste. Silvia zit al aan de koffie en even later komen er nog 

een paar slaperige koppen naar buiten. Niet lullen, ik moet 

eerst wakker worden KOFFIE, dan douchen, tas inpakken 

en aankleden voor de reis, Iedereen is inmiddels wakker en 

we zitten weer aan het ontbijt. 

Huis opruimen, auto van Gert-Jan en Linda inladen en ie-

dereen is klaar voor de thuisreis. 10 uur vertrek, dag huis 

dag tuin het was mooi en gezellig maar nu nog even 400 

km naar Marken rijden. Met diverse rook- en tankstops en 

de nodige voorzieningen voor de inwendige mens komen 

we in Hazeldonk aan waar de groep voor een deel uit el-

kaar gaat. 

 

Het was mooi en het was gaaf, ik heb ontzettend genoten 

van dit weekend. Voor mij is dit zeker voor herhaling vat-

baar. 

   Rochehaut  -  België                                            25 t/m 28 mei 2018 

Opa Jo 
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                       Mededelingen van het bestuur  

 

PRIVACY WETGEVING 
 

Stichting Knights Templar MCO Stichting Knights Templar MCO, gevestigd 

aan Snip 25, 2831 XE Gouderak, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. M.M. 

Hagen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Knights Tem-

plar MCO. Hij is te bereiken via marcel@ktmco.nl 

Stichting Knights Templar MCO verwerkt je persoonsgegevens doordat je 

gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan 

ons verstrekt. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-

mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld 

door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en tele-

fonisch. 

Gegevens over jouw activiteiten op onze website, gegevens over jouw 

surfgedrag over verschillende websites heen (zie Geautomatiseerde besluit-

vorming). 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen 

over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming 

hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een 

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn 

bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 

gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 

gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 

ons op via info@ktmco.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwer-

ken: 

– Het afhandelen van jouw betaling 

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverle-

ning uit te kunnen voeren 

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

– Om goederen bij je af te leveren 

– Facturering voeren wij uit via een externe website (e-boekhouden.nl), 

deze facturen bevatten (beveiligde) betaallinks van https://www.pay.nl 

Geautomatiseerde besluitvorming: 

Stichting Knights Templar MCO neemt wel op basis van geautomatiseerde 

verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen heb-

ben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 

(bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Knights Templar MCO) tussen 

zit. Stichting Knights Templar MCO gebruikt de volgende computerpro-

gramma’s of -systemen: 

Wij gebruiken https://www.e-boekhouden.nl voor onze boekhouding en 

facturering 

Wij gebruiken https://www.pay.nl voor betalingen van de facturen (zowel 

iDeal als Overboeken) 

Wij gebruiken https://www.mollie.nl voor donaties via onze website 

Wij gebruiken https://www.editoo.nl voor het drukken en versturen van 

ons magazine 

Wij gebruiken https://www.greetz.nl voor het versturen van onder andere 

verjaardagskaarten 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 

Stichting Knights Templar MCO bewaart je persoonsgegevens niet langer 

dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 

verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 

(categorieën) van persoonsgegevens: 

Knight en Ambassadeurs: zolang je vrijwilliger bent bij onze stichting 

Adverteerders: zolang je blijft adverteren in ons magazine 

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Stichting Knights Templar MCO verkoopt jouw gegevens niet aan derden 

en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke ver-

plichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, 

sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde ni-

veau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting 

Knights Templar MCO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Stichting Knights Templar MCO gebruikt functionele, analytische en trac-

king cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 

aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet 

of smartphone. Stichting Knights Templar MCO gebruikt cookies met een 

technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en 

deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw 

surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties 

kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd 

over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaat-

sen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen 

dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie 

die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie 

voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-

wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

verwijderen. 

Iedere vrijwilliger (Knight en Ambassadeur) heeft een eigen profiel op de 

website, de voornaam/achternaam en functie/betrokken sinds en provincie 

is openbaar in te zien (Basisgegevens) door iedere bezoeker van de website. 

Je adresgegevens, email adres en telefoonnummer zijn beschermd en zijn 

alleen zichtbaar voor de andere vrijwilligers van stichting Knights Templar 

MCO. De opgegeven kilometers en je geboortedatum is alleen zichtbaar 

voor jezelf en voor de beheerder(s) van de website. 

CONTRIBUTIE: 

In de notulen van de laatste bestuursvergadering is het reeds 

bekend gemaakt, hieronder nogmaals ter herinnering: 

Om alle vaste kosten van de stichting te dekken, is per 2018 een 

jaarlijkse vaste bijdrage voor alle vrijwilligers vastgesteld op:  

Knights: € 50,- per jaar /  Ambassadeurs: € 25,- per jaar 

BELANGRIJK: 

KTMCO is geen Motorclub (MC), KTMCO is een stichting die zich 

inzet voor goede doelen! KTMCO wil absoluut niet geassocieerd 

worden met een MC. 

 

We zien teveel dingen op facebook voorbij komen met meningen 

daarop waarvan we denken ‘moet daar nu echt op gereageerd 

worden…?’ We verbieden niks, maar pas op met wat je liked en 

waar je een mening op geeft. 

 

We hopen dat je begrijpt dat we niet kunnen tolereren dat het 

KTMCO-logo of bewerking hiervan of herkenbare KTMCO-items 

in jouw facebookprofiel gebruikt wordt indien je MC-gerelateerde 

zaken deelt, liked of daarop bepaalde reacties geeft. 
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      adverteerder   

seizoen van het 

Frank Lemstra Motoren in Wormerveer, waar de Japanse vlag wap-

pert. Voor reparatie en onderhoud van Honda, Suzuki, Kawasaki en 

Yamaha, waarbij Honda nogal hoog in het vaandel staat. 

 

Op mijn 16e werkte ik op zaterdag bij een bromfietszaak, een Hon-

da-dealer. Mijn belangstelling lag toen al bij 4-takt motoren. 

In 1970 heb ik mijn motorrijbewijs gehaald en ik ben in datzelfde 

jaar bij een Honda– en Suzuki-, en helaas ook BMW-dealer in 

Zaandam gaan werken. 

Daar werkte ik met plezier aan Honda’s en Suzuki’s en met geen 

plezier aan BMW’s (daar werk ik dus niet meer aan!). 

 

Omdat ik bij de TT van 1964 zo genoten had van het racen, ben ik 

dat ook gaan doen. In 1972 heb ik mijn startbewijs gehaald en op 

een Honda CB450 aan races voor standaard motoren meegedaan, 

later ook andere klassen. 

Favoriete circuit was Zandvoort, Nederland is vlak, maar daar heb 

je heuvels. Tegenwoordig race ik nog bij de Classics met een Honda 

500F en dat gaat lekker.  

 

Na 19 jaar bij de Honda– en Suzukidealer gewerkt te hebben, ben 

ik Frank Lemstra Motoren begonnen en werk samen met mijn 

vrouw Ria en monteur Jeffrey, die ook al weer 15 jaar bij ons werk-

zaam is. 

 

Omdat ik reparatie en onderhoud leuk werk vind, hoop ik dat nog 

een tijdje vol te kunnen houden. Mijn AOW heb ik inmiddels al. 

Motorfietsen verkopen doe ik niet, want ik ben een verkoper van 

niks! Zolang ik motorblokken van o.a. 188 Goldwing 4 cilinder en 

CB500F en CB750F blokken mag repareren voor Classics races, 

vermaak ik mij wel. 

Samen met Jeffrey werken onder toeziend oog van Ria gaat Frank 

Lemstra Motoren nog wel even door! 

 

Tip: wil je minder carburateurproblemen, tank dan de duurdere 

benzine’s, liefst BP Ultimate of Firezone Competition. 

 

Veel rijplezier! 

Frank 

 

 

Motoren verkopen, nee dat doet hij niet. 

Sleutelen aan motoren is de ware passie van 

Frank Lemstra, een man die tot de grootste 

Honda-specialisten van Nederland mag 

worden gerekend. 
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 Rit voor Stef en familie  - 20 mei  

Stef uit Schijndel is 10 jaar en is vanaf zijn derde levensjaar ziek. Via een oproep 

van triker Rob zijn wij benaderd om mee te rijden met een rit voor Stef. Doel is 

om het gehele gezin mee op stap te nemen zodat ze in alle vrijheid kunnen genie-

ten van het motor en triker gevoel d.m.v. een rondrit door de omgeving aldaar.  

 

Nadat wij uit alle windrichtingen verzameld hadden bij een verzamelplaats op de 

A2, zijn wij - vrijwilligers van KTMCO - richting Schijndel gereden alwaar wij op-

gewacht werden door Rob met zijn vrouw en trike, Arie en drie andere trikes en 

een toffe zijspan. 

 

Vandaar uit  reden we met 13 motoren naar het huisadres van Stef waar wij wer-

den verwelkomd door Stef, zijn twee zusjes, ouders en heleboel familie, vrienden 

en bekenden. 

 

Nadat Stef en de familie hun keus hadden ge-

maakt bij wie ze achterop wilden of mee wil-

den rijden - Stef koos voor het zijspan - zijn wij 

onder begeleiding van de politie, die voor deze 

gelegenheid ook aanwezig was, op weg gegaan 

om door het mooie Brabantse land te toeren. 

Onderweg genoten Stef en de familie zicht-

baar aangezien de handjes veelvuldig de lucht in gingen naar mensen die langs de 

kant stonden te zwaaien. 

Ook tijdens de door Rob ingeplande stop werden we weer hartelijk onthaald door 

vele mensen. 

Na de inwendige mens verwend te hebben, zijn drie knights hun eigen weg ge-

gaan wegens verplichtingen elders en de rest is verder gegaan het Brabantse land 

te verkennen en Stef een hele mooie dag te geven, wat zeker gelukt is. 

 

Na terugkomst was de dankbaarheid en vreugde van alle gezichten af te lezen en 

dat is nu precies waarvoor wij - vrijwilligers van KTMCO  - voor rijden! Een prach-

tige dag waar we velen blij hebben kunnen maken. 

“Onderweg 
genoten Stef 
en familie 
zichtbaar” 

“Dankbaarheid en 
vreugde was van de 
gezichten af te lezen” 
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 Terugblik: hoe is het nu met...           

De Kleine Kapitein is een verpleegkundig kinderdagverblijf in het pand 

“Pallieterburght”. Zij hadden een verzoek gedaan aan onze stichting of wij 

voor aangepast speelgoed konden zorgen, speelgoed dat voor een goede 

stimulans zorgt voor de kinderen.  

 

Wij kregen een verlanglijstje en zijn meteen een donatie actie begonnen om 

zoveel mogelijk geld op te halen. Dit aangepaste speelgoed is best wel 

prijzig.   

 

En dan komt de kracht van KTMCO naar boven: binnen no time hadden wij 

het bedrag bij elkaar en zelfs nog iets meer, zodat wij flink wat extra 

speelgoed hebben kunnen aanschaffen. 

 

11 December 2014…., rond die datum hoor je eigenlijk niet meer op de mo-

tor te zitten, zeker gezien de weersvoorspellingen, regen, hagel en kans op 

windstoten. 

 

De bedoeling was om met meerdere motoren richting Capelle a/d IJssel te 

rijden, maar het was onverantwoord om lange stukken te rijden.  

 

We hadden een arrenslee (de toenmalige auto van Gert-jan, een Ford F150) 

en een heuse kerstman (Stanley, hij heeft de stichting inmiddels helaas ver-

laten) en twee motoren voorop. Eerst vanuit Gouderak naar Krimpen a/d 

IJssel, de auto van Gert-jan volgeladen met speelgoed en ik heel veel laagjes 

kleren aan. Bij Ramon aangekomen nog even snel een bakkie koffie en 

vervolgens op naar Capelle. Het was niet zo heel erg ver.., maar door de kou 

en het natte vocht dat in de vorm van zowel regen als hagel naar beneden 

kwam, leek het toch wel een hele afstand. 

 

Aangekomen in de straat stapte de kerstman dan ook maar uit de auto om vanaf de treeplank 

op de auto de kinderen toe te zwaaien en Ramon en ik voorop met onze motoren als heuse 

Rudolfjes…inclusief echte rode (loop)neuzen. 

 

Wat een geweldige ontvangst, zowel het personeel als een aantal kinderen stond ons buiten al 

op te wachten en we konden meteen beginnen met het uitdelen van de welbekende DaDa 

giraf knuffels. 

 

Eenmaal alle kadootjes naar binnen gesjouwd, mochten de kinderen beginnen met uitpakken. Die blik in de ogen van die 

zieke kindjes, zoiets vergeet je nooit meer en dan weet je meteen waarvoor wij zoiets doen! Het speelgoed werd meteen 

volop gebruikt en de aanwezige leiding (Miranda en Laura) waren blij verrast dat wij veel 

meer hadden meegenomen dan er op de verlanglijst stond. 

 

De oprichter van de Pallieterburght, de helaas onlangs 

overleden Rein Lander, heeft ons een rondleiding gegeven, 

naast de Kleine Kapitein bevindt zich ook nog een speciale 

kinderafdeling van het Sofia Ziekenhuis. Sinds die tijd heb-

ben wij vaker samengewerkt met Rein en zijn stichting 

Pallieterhelpt, die verhalen zullen hier terzijnertijd ook nog 

wel verschijnen. 

 

Op dat moment vergeet je meteen de barre weersomstandigheden waar wij met de motor 

doorheen moesten en ik zou het meteen weer doen. 

 

Van deze dag is een filmpje gemaakt door Freakrunner Media, deze is terug te vinden op 

YouTube (https://youtu.be/EzWc6Fptt6M). 

SANTA’S TOY RUN  11 DECEMBER  2014 

De Kleine  

Kapitein 
DONATIE AANGEPAST SPEELGOED 

“Voorop met 
onze 
motoren als 
heuse  
Rudolfjes” 

“Blij verrast 
dat wij veel 
meer speel-
goed hadden 
meegenomen” 
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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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NIEUWE VRIJWILLIGERS 

 

Per april drie nieuwe vrijwilligers bij de stichting:  

Goos Koopman,  Dirk Tijmes en Ramon van Rijthoven 

 

 

Goos Dirk Ramon 

       Kort nieuws 
W

ELK
O

M
 

WAAROM GROETEN WE?  

  

Beginnende motorrijders nemen zonder blikken of blozen het vriendelijke 

groetgebaar van andere motorrijders over. Zou het echt zo simpel zijn als 

gewoon ‘hallo’? Of zit er een geheime boodschap achter?  

 

De historische oorsprong is een beetje wazig, maar een leuk verhaal gaat de 

ronde over gewapende ridders te paard die met dezelfde uitrusting elkaar 

onderweg tegenkwamen. Ze openden hun vizier zodat ze hun identiteit ont-

hulden. Als deze ridders niet gewapend rondreden en ze elkaar kruisten, 

staken ze hun hand op als een groetgebaar bij wijze van herkenbaarheid.  

 

Deze ‘riddergroet’ werd ook toegepast door de eerste motorrijders - die 

toen nog heel zeldzaam waren - als zij elkaar tegenkwamen. Het was dan 

een teken van samenhorigheid en wellicht speelde ook mee dat de eerste 

motorrijders meestal excentrieke rijkelui waren die hun elitair tintje wilden 

uitstallen.  

Hedendaags kunnen we al deze heroïsche verhalen achter ons laten en ge-

woon lustig elkaar blijven begroeten als teken van gelijkheid en samenhorig-

heid. 

 

H
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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 
 

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 


