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VOORWOORD 
 

We kunnen wel zeggen dat we een heerlijke zomer hebben gehad,  
voor de meesten een tikkeltje te warm en voor sommigen was het 
heerlijk vertoeven, een prachtig motorseizoen in ieder geval.  
 
Maar genoeg over het weer. Rijden met een doel rijden voor een  
doel, dat is wat ons bindt. En ik kan wel zeggen dat we dat weer  
gedaan hebben. 
Door de inzet van sponsors en onze Knights hebben wij dit seizoen  
twee hobbelmotoren geplaatst. En er zal nóg een hobbelmotor 
komen….. Natuurlijk! 
 
We hebben weer vele ritjes mogen rijden.  
Zo waren we onder andere te gast in Limburg bij het mooie  
evenement van Airwish. De organisatie was zeer blij met onze 
aanwezigheid. We zijn volgend jaar weer van de partij, iets om alvast 
naar uit te kijken dus. 
 
Daarnaast zal onze kleine front patch een metamorfose ondergaan,  
hoe of was zal ik nu nog niet verklappen, laat je verrassen.  
 
Genoeg redenen dus om het mooie KTMCO te blijven volgen.  
Voor nu: veel leesplezier. 
 
         Rijden met een doel,  
                rijden voor een doel! 
 
 
 
           voorzitter 
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Fien 

  Meer kort nieuws ...   

  Kort nieuws ... 
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12 juli 2018 was het moment daar om Selma, Samaya en Frank het fotoalbum van 

de gereden rit op 19 mei te overhandigen. Huub en ik (Jacqueline, red.) reden 

eerst naar Selma en Samaya. Zij waren erg blij om ons weer te zien en met een 

grote glimlach namen ze het boekje in ontvangst. Daarna zijn we buiten gezamen-

lijk op de foto gegaan en na een grote knuffel doorgereden naar Frank. 

Frank was deze middag bij de mantelzorger en hij was ook weer heel blij om ons 

te zien en had de mensen daar al over ons verteld. Ook Frank heeft genoten van 

het gekregen fotoalbum en wilde graag nog even bij Huub achterop. Wat we na-

tuurlijk even voor hem regelde. #blije en dankbare kinderen. 

27 juni is ook aan Stef het fotoboek overhandigd. 

Rob stapte speciaal voor hem vandaag weer op zijn trike en kon Stef blij maken 

met een mooie herinnering aan de ride out afgelopen 20 mei, waar Stef zo van 

heeft genoten. 
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Het verhaal van de 9e hobbelmotor kunt u lezen op pagina 17. 

Alle ins en outs over de 10e hobbelmotor die KTMCO dit seizoen heeft vergeven, hou-

den we nog even achter voor de volgende uitgave. Iets om naar uit te kijken: het volgen-

de magazine, de wintereditie ! 
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KTMCO was 1 juli jl. aanwezig op de Vlotterbak Bikeshow in Steenwijk. 

Lees in ons volgende magazine hoe het  onze Friese Knights Willem-jan, Bianca, Jacky, 

Goos, Tineke, Radboud, Joukje, Marcel en Hilda vergaan is. 

Lieve mensen, 

 

Als jullie dit lezen, heb ik inmiddels de stichting verlaten. 

 

Weet dat ik altijd met veel plezier voor jullie het magazine heb gemaakt, en met veel enthousias-

me en volledige inzet alle andere werkzaamheden voor de stichting gedaan heb. Ik heb tot medio 

dit jaar een prachtige tijd bij KTMCO gehad. Bedankt voor alle gezelligheid, het vertrouwen in 

mij en de fijne vriendschappen die hieruit ontstaan zijn. Ik hoop jullie in de toekomst zeker nog 

tegen te komen! 

De stichting wens ik uiteraard heel veel succes met haar doelstellingen.  

  

Hartelijke groet en ride safe! 
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OSG 

                          Onbeperkt Samen Genieten Heerenveen   16 juni 2018 

Het was voor de KTMCO al weer het vierde jaar op rij, voor 
ons nieuwe Friese leden Marcel, Michiel, Hilda, Joukje, Mi-
chiel, Goos, Jacky, Tineke en ondergetekende was het de eer-
ste keer. Op de laatste verzamelplaats bij de McDonald’s Hee-
renveen stond al een groepje Knights en Ambassadeurs een 
ieder enthousiast op te wachten. Zo ook een dame in een op-
vallend witte outfit; hierover later meer. Na de gebruikelijke 
'Hugs & Kisses' werden de motoren op commando gestart en 
reden we in een ietwat luidruchtige feestelijke 'optocht' naar 
het evenemententerrein. Met sierlijke zwaaien en al wuivend 
werden de motoren naast de Trikes van Oxalis Deppei gestald, 
die daar al reeds kwartier gemaakt hadden. Na een korte brie-
fing van Marcel was het tijd om het terrein te verkennen en de 
opening mee te maken.  
  
Tijdens de opening van het evenement door de presentator 
Willem Waldpyk en de Heerenveense wethouder huppelde er 
een vrolijk KTMCO-konijntje door het publiek. Was dat niet 
die dame in het wit, die we bij de McDonald’s zagen? Jazeker! 
Jacky had voor de gelegenheid een konijnenpak aangetrokken 
en stal gedurende de gehele dag de show getuige de vele fo-
to's op Facebook waar het KTMCO-konijntje op de voor- of 
achtergrond te zien was. 

 Ik had al eens via Facebook een foto voorbij zien komen van 
Willem-jan op een politiemotor. Die moet ook tijdens een 
evenement als deze genomen zijn. Een jaloersmakende foto 
weliswaar, zodat ik mijn huidige baan meteen wil inruilen, met 
behoud van het huidig salaris, voor een carrière als motor-
agent. De motoragenten bij dit evenement waren even in ge-
sprek, maar zagen me wel aan hun motoren verlekkeren. Ik 
had dit wel in de gaten en maakte met een draaiend handge-
baar van het starten van de motor met een sleuteltje duidelijk 
dat ik wel even rijden wil. “Ja , pak maar!! Toe maar”. Ik keek 
de motoragent aan met een blik van meent ie dat nou? “Ja toe, 

maar!! Sleutel zit er wel in”. 
En daar ging een lang ge-
koesterde droomwens in 
vervulling. “Wacht even 
dan haal ik mijn helm, want 
veiligheid gaat voor alles. 
Eenmaal terug bij de poli-
tiemotor, zag ik dat ook de 
agent de helm had opgezet. 
“Hey, ik rijd even met je 
mee. Voor de andere weg-
gebruikers is het een beetje 
merkwaardig wanneer er 
een gast met een zwart 
vestje en patches op één 
van onze motoren rond-

rijdt.” En daar had hij natuurlijk gelijk in. Welke multi-
orgastische momenten daarna volgden, houd ik wel voor me-
zelf. Laat ik het zo zeggen ik heb onbeperkt alleen genoten! 
  
"Meneer, deze dame wil graag met u op de motor. Kan dat?", 
vraagt een begeleidster al tikkend op mijn schouder. Naast de 
begeleidster stond een klein dametje me lief aan te kijken. 
"Ik wil wel op de motor. Mag dat?", vraagt ze.  

"Maar natuurlijk mag dat. Is er al een helm voor je geregeld?", 
vroeg ik hen.  
"Ja hoor, kijk maar" en zonder enig beleid en check van een 
maat of iets dergelijks werd de helm op het hoofdje van het 
dametje geduwd, gevolgd door een: "Zit ie goed?" 
Het dametje in kwestie knikt en zegt: "Ja!" Gelukkig de helm 
was precies op maat. Maar iedere motor- en bijrijder kent wel 
de 'pijn der dubbelgevouwen oren' in een te krappe helm. 
Maar ze gaf geen krimp, dus dat zat hopelijk wel goed. Ge-
steund door begeleidster en omstanders werd aan de klim van 
de motor begonnen.  
Eenmaal op de motor, bemerkte ik enige lichte spanning bij 
het dametje. "Zullen we gaan rijden? Hou je goed vast meid!”, 
riep ik naar achteren. Haar handen om mijn middel was het 
teken om de koppeling in te knijpen en met de linkervoet iets 
stoerder dan normaal, je bent immers een stoere biker of niet, 
de pedaal van neutraal in de één te trappen. Nog voor ik gas 
kon geven sprong de begeleidster voor de motor en riep: "Ho!! 
Eerst nog even een foto!". Oh ja, tuurlijk, een foto kan altijd. 
Na het fotomoment volgde een straal gas en daar gingen we. 
Op de vraag of het snel genoeg ging, antwoordde ze dat het 
wel wat sneller mocht. Ik vroeg: "Weet je het zeker?" Die 
vraag werd lachend en bevestigend beantwoord. Tijdens het 
accelereren zochten de handjes naar zoveel houvast, dat het 
door mij eerder genuttigde broodje hamburger ergens de pas 
werd afgesneden en een andere weg dreigde te zoeken. 
"Mooi!", hoorde ik vanuit de leenhelm klinken. Ze vond het 
geweldig. Eenmaal terug op de verzamelplaats bedankte ze 
me. En liep voldaan van ons weg. Prachtig. Met een boost 
energie ga je op zoek naar de volgende kandidaat. Twee jon-
gens staan al klaar met helm. Knight Michiel helpt één van de 
jongens in de zijspan en rijdt lachend weg. "Zo en jij wilt zeker 
wel met mij op deze motor? Dan rijden we achter ze aan." De 
jongen kijkt me aan alsof ik de meest onlogische vraag ooit 
gesteld had. "Ik wil niet op zo'n motor. Ik wil in een zijspan." en 
loopt daarop meteen richting Knight Willem-jan. Oké, das een 
klein deukje in mijn bikersego, maar wat was dit heerlijk eer-
lijk. 

Ik kan nog veel meer vertellen; dat er een weddenschap was 
over hoe lang Jacky het zou uithouden in het konijnenpak of 
dat Fien een kleine schade had aan de motor, dat het weer 
geweldig meewerkte, dat ik mijn eigen iPhone weer kon ge-
bruiken zonder roze hoesje (Thommy ;-), maar de ruimte in dit 
magazine is wat dat betreft beperkt. Wat niet beperkt was, 
was het genieten op deze dag. Ik heb samen met velen ande-
ren ‘Onbeperkt samen genoten’.  

Radboud Burgsma 

“Voor de andere weggebruikers is het een 

beetje merkwaardig wanneer er een gast 

met een zwart vestje en patches op één van 

onze motoren rondrijdt”  

“Het door mij eerder genuttigde broodje 

hamburger werd ergens de pas afgesneden  

en dreigde een andere weg te zoeken” 
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Deze keer slechts aandacht voor één 

band, maar dan ook misschien wel de 

beste progressieve rockband die er 

ooit op aarde heeft rondgelopen.  

 

Al opgericht in 1968 brachten ze toen nog voornamelijk 

nummers van Cream, Led Zeppelin en Jimi Hendrix ten ge-

hore. In 1974 brengen ze hun gelijknamige debuutplaat uit 

met eigen nummers waarin vooral de invloed van Led Zep-

pelin nog duidelijk doorklinkt.  

Als daarna drummer John Rutsey wordt vervangen door Neil 

Peart, die zich ook ontpopt als de belangrijkste tekstschrijver 

van het gezelschap, vindt de band zijn definitieve samenstel-

ling die tot het einde van hun carrière in takt blijft. Samen 

met Geddy Lee (zang, bas, toetsen) en Alex Lifeson (gitaar) 

begint deze Canadese band een eigen sound te ontwikkelen, 

waarin er naast de authentieke hardrock veel ruimte is voor 

andere invloeden. In 1976 brengen ze met “2112” naar mijn 

mening hun eerste echte klassieker uit, met als hoogtepunt 

het titelnummer dat met ruim 20 minuten de hele A kant van 

de lp in beslag neemt.  

De band blijft zich door ontwikkelen en de synthesizers krij-

gen sinds begin jaren tachtig een steeds belangrijkere rol. 

Aangezien ze ook live alles met zijn drieën willen kunnen 

waarmaken, bespeelt Geddy Lee naast de bas ook de toet-

sen. De baslijn speelt hij dan met zijn voeten op pedalen.  

 

De ruimte hier is veel te gering om al hun hoogtepunten te 

bespreken, maar als ik me beperk tot de rode draad dan 

komt het neer op het volgende. Het mooiste aan Rush vind 

ik dat het technisch gezien allemaal ongelooflijk goede muzi-

kanten zijn (en daarvoor ook meerdere malen onderschei- 

 

den), maar dat ze die techniek altijd compleet in dienst van 

het nummer (c.q. de muziek) hebben gesteld. Ik heb vroeger 

wel eens een bevriende muzikant horen verzuchten dat het 

op het eerste gehoor wel te doen lijkt om die goed in het 

gehoor liggende nummers na te spelen. Maar als je het daad-

werkelijk gaat proberen, word je helemaal gek van de afwij-

kende maatvoeringen en andere technische grappen. 

 

Ondanks het feit dat ze over de hele wereld over een honds-

trouwe fanschare beschikken en ook een paar hitjes hebben 

gehad, waarvan Spirit of the Radio en Closer to the Heart 

waarschijnlijk de bekendste zijn, zullen ze door gebrek aan 

radio aandacht (ik noem dat gewoon censuur van populaire 

doch iets stevigere muziek) toch niet heel bekend zijn bij het 

mainstream publiek. Het zal hen niet veel kunnen schelen, 

lijkt me.  

 

Nu met het aangekondigde pensioen van Neil Peart het doek 

toch wel lijkt te gaan vallen voor Rush, hebben ze in ruim 40 

jaar toch 40 miljoen platen verkocht. Daarmee sleepten ze 

24 gouden en 14 platinum (3 multi-platinum) platen in de 

wacht waarmee  ze als het om rockbands gaat op nummer 3 

staan, achter The Beatles en The Rolling Stones.  

 

En als laatste is er nog een mooie link met onze stichting. 

Drummer Neil Peart is ook een fanatiek motorrijder en tij-

dens tours in Amerika en Europa verplaatst hij zich op de 

motor van optreden naar optreden. Daarnaast ondersteunen 

ze zowel als band dan wel individueel vele goede doelen. Ik 

nodig iedereen die nog nooit van deze band gehoord heeft 

van harte uit de veelzijdige en avontuurlijke muziek van Rush 

eens te gaan onderzoeken! 

Music by  

door: Thommy Rebel 

Thommy 
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                       Nawoord van het bestuur  

In de afgelopen weken zijn er een aantal personen vertrokken bij de stichting, als bestuur betreuren wij dit enorm en 
waren ook behoorlijk overdonderd door dit gehele voorval.  

Wij als bestuur hebben een flinke dreun te verduren gehad, maar zijn wel tot de conclusie gekomen dat er toch een 
prachtige stichting staat en dat wij hele mooie dingen hebben mogen doen in de afgelopen 6 jaar en dat we ook nog 
hele mooie dingen gaan doen in de aankomende jaren. 

En dat gaan wij doen met jullie hulp, want zonder vrijwilligers bestaat er geen KTMCO ! 

In de komende weken gaan wij bekijken hoe wij de taken kunnen verdelen, deze les hebben wij wel geleerd, er mag 
nooit meer teveel bij 1 persoon op het bordje komen. Als wij met z’n allen de schouders eronder zetten kunnen wij 
voortzetten wat wij al jaren doen en dat is… 

RIJDEN MET EEN DOEL, RIJDEN VOOR EEN DOEL !! 

Op het forum zal er een ideeënbus komen, deel daar gerust je gedachten over wat wij kunnen verbeteren en of je 
misschien ergens bij wilt helpen. Wil je liever persoonlijk iets doorgeven, stuur dan een mail naar bestuur@ktmco.nl 
en 1 van de bestuursleden zal dan contact met je opnemen. 

Voor een aantal taken hebben wij even een tijdelijke oplossing moeten bedenken en op het forum zullen wij een 
oproep doen voor de taken die nog belegd moeten worden en zullen wij jullie input gebruiken om deze stichting nog 
mooier te maken. 

Denk vooral aan de evenementen, ritten, hobbelmotoren, donaties aan goede doelen enzovoorts, dat is waar wij het 
voor doen, die blije gezichten, die dankbaarheid en die waardering die wij krijgen. Het doet  echt iets bij de mensen 
waar wij het voor doen. 
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De ganzenveer    
De eerste contacten zijn gestart in 2011, in het lokale krantje stond een 

stukje over de voorloper van deze stichting, zowel Marcel als ik waren 

zeer geïnteresseerd en hebben diverse gesprekken gevoerd met die 

persoon. Uiteindelijk is dat allemaal niks geworden en hebben we 

besloten om het zelf te gaan doen. 

 

8 jaar geleden heb ik mijn motorrijbewijs gehaald en toen die een-

maal binnen was wilde ik rijden ook, ben nog weleens op een 

Harleydag in Gouda geweest die georganiseerd werd door de 

Demons MC en heb mij ook ingelezen hoe zo’n wereld eruit ziet, 

maar er zitten best wel veel verplichtingen aan en met een best 

wel druk gezin is dat niet te combineren. 

 

Wat dat betreft kwam deze stichting op het juiste moment van 

de grond en het is al vaker gezegd, het is allemaal niet vanzelf 

gegaan, maar als ik nu terugkijk wat er allemaal bereikt is in de 

afgelopen 6 jaar, mogen wij best trots zijn. 

 

Zo vind ik het leuk om de historie van de Tempeliers uit te 

pluizen en heb al heel wat boeken verslonden. Als er een keer 

ruimte is in het magazine zal ik wat van die historie met jullie 

delen, het is hele leuke materie. 

 

Hoeveel motoren heb je nu eigenlijk gehad ? 

 

Euhhh, nou ik denk een stuk of 14 en eigenlijk is het nog steeds 

zoeken naar welke motor het beste bij mij past. Door mijn rug-

klachten moet ik een goede zithouding hebben en niet teveel 

wind vangen. Een Electra zou misschien weer het beste zijn, maar 

de Heritage die ik nu heb is motorisch zo perfect, dus misschien 

moet ik daar iets op verzinnen om meer uit de wind te zitten.  

 

Het aantal auto’s is nog gekker geweest, ik heb mijn autorijbewijs pas op 

mijn 28ste behaald, ook weer mede door druk gezin. Boodschappentassen 

aan het fietsstuur en dan twee kleine kinderen voor en achterop de fiets is 

Een ongebruikelijke versie van het interview in deze editie. Het is een beetje een ad-

hoc interview omdat degene die eigenlijk in het blad zou staan de stichting helaas 

heeft verlaten. En het interview is dit keer niet afgenomen door Fien, maar door 

Marcel. 

 

Ramon is samen met Gert-jan en Marcel de mede oprichter van de stichting. 

“Een stuk of 14 motoren gehad en 

het is nog steeds zoeken naar 

welke het beste bij mij past” 
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“Het aantal auto’s is nog gekker geweest, 

zeker wel 100” 
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door: Marcel Hagen 

geen pretje en was dus blij dat ik eindelijk mijn rijbewijs 

kon halen. 

 

Ik had toen bedacht: nu heb ik mijn rijbewijs en nu wil ik 

ook in alle auto’s rijden ook, heb er ontzettend veel gehad, 

zeker wel 100 en soms zelfs na een week weer een ande-

re, Porsche, Jaguar, noem maar op, heb overal in gereden. 

Ben ooit eens aangehouden door de politie die vroeg: 

“Bent U soms een autohandelaar?” Haha. Het was een 

sport geworden om voor zo weinig mogelijk geld een auto 

te vinden, poosje mee rijden en dan weer proberen een 

andere te vinden en dan met voorkeur geen geld bijleggen 

of nog beter, er iets aan over houden. 

 

Heb je nog andere passies naast het motorrijden ? 

Muziek, dat is mijn grote passie naast het motorrijden. Ik 

vind het heerlijk om lekker te spelen op één van mijn gita-

ren en het is heerlijk om muziek te maken. In de afgelopen 

jaren heb ik in heel wat bandjes gespeeld en ben zelfs met 

Thommy weleens begonnen aan een “eigen” KTMCO 

nummer, dit moeten we misschien maar weer eens oppak-

ken en verder fine tunen. 

 

Welke rit is je het beste bijgebleven in de afgelopen jaren ? 

 

Zonder twijfel, de uitvaart van Jonah, dit heeft een hele 

diepe indruk op mij gemaakt, zo respectvol,  maar wel heel 

erg triest. De ride-out voor Jonah enkele maanden daar-

voor was weer een heel ander verhaal. Honderden moto-

ren reden er mee door het prachtige landschap van Fries-

land, met die rit hebben we 3600 euro opgehaald. Eén van 

de eerste ritten was de ride out voor Joanna en Bernadette 

in Dongen. Ook een fantastische rit waar beide dames 

zichtbaar genoten, dat geeft toch een geweldig gevoel? 

Met plezier kijk ik vaak de oude foto’s terug van zulke 

ritten.  

 

En kortgeleden, de rit voor Gemiva SVG in Sliedrecht, ook 

weer zo’n prachtige dag voor een groep mensen. Dat je 

met een kleine moeite zoveel kan betekenen voor de men-

sen, dat is waar ik het voor doe. 

 

Ook een topper was de Santa Toy Run van 4 jaar geleden, 

hiervoor hadden wij geld ingezameld om aangepast speel-

goed te kopen voor de Kleine Kapitein in de Pallieter-

burght en in december zijn Marcel en ik op de motor en 
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“Muziek is mijn grote 

passie naast het 

motorrijden” 

“Dat je met zo’n kleine 

moeite zoveel kan betekenen 

voor de mensen, dat is waar 

ik het voor doe” 
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Gert-jan met de kerstman met de arrenslee, een grote 

Ford F150, op weg gegaan naar Capelle a/d IJssel, alle 

weersomstandigheden meegemaakt tijdens dat korte 

ritje…., maar als je dan de kadootjes uit mag delen aan 

die ernstig zieke kindjes…., kippenvel ! 

 

Zo zijn er natuurlijk vele hoogtepunten in de afgelopen 

6 jaar, tenslotte hebben wij best wel iets bereikt, denk 

maar aan de hobbelmotoren, 10 stuks inmiddels al, dat 

hadden wij jaren geleden nooit durven dromen.  En het 

evenement Onbeperkt op Weg dat wij samen met 

stichting DaDa organiseren, het is een hele klus voor 

de organisatie om zoiets op poten te zetten. 

 

En met de vele vrijwilligers binnen KTMCO gaat dat in 

de komende jaren hopelijk steeds beter lopen, sommi-

gen hebben misschien niet door wat een werk er wel 

niet ingestoken is in de afgelopen jaren, maar met wat 

er nu staat kunnen wij met z’n allen trots op zijn. 

 

Ik ga mijn steentje bijdragen met de bestellingen van 

de kleding die straks allemaal via de webshop gaan 

lopen en daarmee kan ik Marcel een stukje verlichten 

van de werkzaamheden. En voor de rest blijven wij 

allemaal gewoon… 

 

Rijden met een doel, Rijden voor een doel en op naar 

de  1 miljoen kilometers ! 

 

 

“Sommigen hebben 

misschien niet door 

wat een werk er wel 

niet in gestoken is” 

Tijdens de Santa Toy Run, 4 jaar geleden 

Tijdens de rit voor Joanna en Bernadette 

Santa was er ook 
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De 9e hobbelmotor kwam tot stand doordat de Lionsclub 

Zoetermeer een mosselfeest organiseerde en dit wilde laten 

plaatsvinden op de locatie waar ik werk. Zodoende kwamen 

ze in contact met mij.  

Na dit feest, een week later, kwamen we bij elkaar om te 

evalueren. Aan het eind werd mij de vraag gesteld: “Huub, 

kunnen wij iets voor je betekenen?” Nou heb je effe, daar 

kwam mijn voorstel om aan onze stichting KTMCO een 

donatie te doen, meteen met het idee: is het bedrag rond 

de duizend euro? Dan kan er ook iets extra’s aangehangen 

worden in de vorm van een hobbelmotor. Verbaasde ge-

zichten. “Hobbelmotor?” Hier was een kleine uitleg nodig. 

De bekende wip-kip, dat begrepen ze wel. Maar voor ons 

was het mooier er de naam  “hobbelmotor” aan te hangen.  

Na lang beraad van het bestuur van de Lionsclub, waren ze 

het er over eens dat het bedrag voor het aanschaffen van 

een hobbelmotor wel haalbaar was. 

 

In overleg met iemand van het bestuur, gingen we aan de 

slag met het realiseren van deze schenking. De locatie was 

al snel bekend. “De Vuurtoren” werd het, mede omdat een 

bestuurslid daar directeur is geweest. In eerste instantie zou 

de hobbelmotor op het schoolplein geplaatst worden. Nou, 

dat werd snel afgekeurd. De hobbelmotor is wel hufter-

proef maar niet op die plek. Dus werd besloten dat de juiste 

plek de binnenplaats zou zijn. 

Inmiddels was de hobbelmotor geleverd. Die heb ik bij Mar-

cel opgehaald en de volgende dag afgeleverd bij de school. 

Die dag heb ik ook contact gehad met het bestuur daarover. 

Zij wilden een speciale vloer eromheen plaatsen, en deden 

het voorstel om een bouwbedrijf in te schakelen. Prima 

idee. Daarop volgde het idee om dan meteen de hobbelmo-

tor te plaatsen. Mijn gedachte: een bouwbedrijf plaatst het, 

wat kan er fout gaan?” Nou alles, jammer genoeg.  

In de tussentijd was ook het bekende bordje klaar voor op 

de hobbelmotor. In die week ben ik meteen naar de school 

gegaan om deze erop te bevestigen. Kom ik daar tot de 

ontdekking dat de hobbelmotor los staat. Ik heb meteen de 

persoon die de hobbelmotor geplaatst had benaderd, met 

de melding dat hij niet stevig staat en de mededeling dat wij 

hem niet zo kunnen afleveren of laten gebruiken. Daarna is 

er iemand naar toe gestuurd, met de opdracht: storten in 

het beton. Weer een ludieke Lions move. Bij alle hobbelmo-

tors die we geplaats hebben, is dit nooit nodig geweest. 

Maar op dat moment was het niet anders. Dit is wel een 

leermoment, dat de hobbelmotor te allen tijde in eigen be-

heer geplaatst moet worden in de toekomst. 

 

Na deze laatste actie nam ik contact op wanneer we kon-

den afspreken voor de onthulling. Helaas, dat was weer een 

dingetje. Dan kon niet met de kinderen van de school erbij 

en niet op een woensdagmiddag want dan zijn ze dicht. (Op 

dat moment worden we ook nog ingehaald door de 10e 

hobbelmotor die inmiddels al onthuld is.) Ik heb toen zelf 

contact gezocht met de schoolleiding. De afspraak werd 

gemaakt, op woensdagmiddag 11 juli om 13:00uur maar 

zonder kinderen van de school. Geen probleem, we hebben 

genoeg ‘fotomodellen’ in de vorm van onze eigen kinderen 

en/of kleinkinderen.  

 

De verzamelplaats werd de McDonald’s in Zoetermeer. 

Vandaar ging de route naar “De Vuurtoren”. De opkomst 

van Knights en Ambassadeurs van KTMCO was groot. Daar 

aangekomen was de schoolleiding verbaasd over onze 

komst. De Lionsclub had, buiten KTMCO om, de hobbelmo-

tor al onthuld!  

Er werd snel koffie gezet en heet water voor thee gemaakt. 

Er was niets voor bij de koffie. Daar had ik zelf al een spon-

sor voor gevonden: Vitam (cateraar). We hebben met 

KTMCO Knights en 

Ambassadeurs de ont-

hulling stilletjes over 

gedaan. De schoollei-

ding was heel enthou-

siast. Zij vonden het 

bijzonder dat door 

onze inzet deze hob-

belmotor aan “De 

Vuurtoren” geschon-

ken is. 

Na een kleine speech 

en fotoshoot is deze 

dag toch nog zeer ge-

slaagd! 

             Huub Walraven 
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9e hobbelmotor  
voor  “De Vuurtoren”  

11 juli 2018 

“Mijn gedachte: een 

bouwbedrijf plaatst het, wat 

kan er misgaan? Nou….alles” 
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Vanaf de A20 nemen we ter controle een 

wat oudere vrachtauto mee. Terwijl we op de afrit staan 

te wachten voor de verkeerslichten bij de kruising met de 

Boezemlaan, ziet een van ons in zijn spiegel dat de bestuurder 

druk bezig lijkt te zijn met het wegstoppen van iets. Uiteraard 

staan we hierdoor op scherp, omdat het meer voorkomt dat - 

bijvoorbeeld tachograafschijven - worden verstopt. Als we ter 

controle achter ons eigen politiebureau hebben geparkeerd, 

vragen we de bestuurder naar zijn rijbewijs. Alle broekzakken 

worden uitgeklopt, maar behalve wat stof en kruimels ver-

schijnt er niets dat lijkt op een rijbewijs. ‘Dat kunnen jullie 

toch nakijken (?)’ vraagt de bestuurder. ‘Dat klopt, maar dat is 

de omgekeerde wereld meneer’, is onze reactie. De man geeft 

naam en geboortedatum op en krijgt van ons ter controle op 

de gegeven personalia nog een simpele persoonlijke vraag om 

te beantwoorden. Wat blijkt; de man geeft een fout ant-

woord ! Toch nog maar even gevraagd wat hij bij de verkeers-

lichten aan de rechterzijde van zijn stoel aan het verstoppen 

was. Een beetje overdonderd en beschaamd geeft hij ons uit 

zijn daar verstopte portemonnee zijn rijbewijs van de catego-

rie B terwijl dit C had moeten zijn. 

                  Van de motordiender                   

Met dank aan Politie Team Verkeer Rotterdam  

 
 

 

We hebben het al vaker 

vermeld. Soms hebben we als Politie 

Team Verkeer Rotterdam met de motoren speciale 

begeleidende taken. Deze lente betrof dat bijvoor-

beeld de Sophia City Tour, een lange stoet met 

voertuigen van alle hulpverleningsdisciplines die 

allemaal een patiëntje uit het kinderziekenhuis aan 

boord hebben. Even weg uit de ziekenhuis-

sleur......ook wij rijden soms met een doel voor een 

doel ! Een ander recent voorbeeld is de begeleiding 

van de verhuizing van patiënten van de Daniel Den 

Hoed naar de nieuwe DdH-locatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het lijkt zo logisch, 

maar het blijft zo dom !! Het rijden 

op de motor in dit prachtige voorjaar en zomer in 

een lekker comfortabel t-shirt i.p.v. de gepaste mo-

torkleding. Lekker uitwaaien met de tuinslippers 

i.p.v. goed en stevig motorschoeisel. Wij van Poli-

tie Team Verkeer Rotterdam verbazen ons er elk 

jaar weer over. Begrijpelijk ? Ja ! Slim ? Nee natuur-

lijk niet ! Hoe groot de afkoelende verleiding ook 

is, hou je kop erbij en denk altijd aan je eigen vei-

ligheid ! 

‘Ride safe’ 

Politie Team Verkeer Rotterdam 
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Het is al behoorlijk mooi weer als ik op 30 juni de Vulcan start om naar 

Moordrecht te rijden. Ik heb er zin in en dat dat enthousiasme ook over-

slaat op mijn rechterhand wordt een paar weken later bevestigd door on-

vriendelijke post van het CJIB.  

 

Aangekomen in Moordrecht wordt na de koffie begonnen aan het opbou-

wen op het terrein van Houthandel Alblas waar stichting KTMCO samen 

met stichting Dada voor de tweede keer het evenement Onbeperkt op 

Weg mag organiseren.  

Het zonnetje schijnt al vol overtuiging en na een korte openingsspeech 

gaan we van start en kunnen de deelnemers, mensen met een verstandelij-

ke en/of lichamelijke beperking, kiezen uit een keur van activiteiten. Al snel 

trekken de snelle sportauto’s veel aandacht en ook KIT uit de jaren 80 tele-

visie serie Knightrider kan zich verheugen op een grote toeloop. Ook zijn 

er een paar Stockcars te bewonderen die dan weer niet de weg op mogen 

omdat ze niet op kenteken staan. En natuurlijk laat de brandweerauto met 

loeiende sirenes zich ook niet onbetuigd. Aan de andere kant van het ter-

rein is er de mogelijkheid om eens rond te rijden in een lesauto en in het 

midden van het terrein staan tal van kraampjes. Tussen die kraampjes en 

eettentjes speelt de Magic Flute bij de Bridge Band (van stichting My 

Breath My Music) weer een hoofdrol, zij zorgen namelijk net als vorig jaar 

weer op zeer verdienstelijke wijze voor de muziek. 

 

Zelf sta ik aan de kant van de motoren en de snelle of aparte auto’s,  ja er 

was zelfs een oude T-Ford, om beurtelings de deelnemers te helpen met in

- en uitstappen en om een rondje met ze te rijden op de motor. En dat was 

 

Foto’s: Tom van Zanten en Miralda Hagen 
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OOW 

weer fantastisch om te doen, zeker als  er door een jongedame steeds maar 

weer wordt verzocht om nog een rondje. Dat willig ik natuurlijk graag in maar 

op een gegeven moment moet je er toch echt mee stoppen, want anders had 

ik waarschijnlijk nu nog rondjes gereden op een industrieterrein in Moord-

recht. 

 

Ook kon er meegereden worden op een Trike die niet alleen versierd  is met 

allemaal kikkers maar ook nog wordt bestuurd door één van deze Kermits.  

Daarnaast zijn er voor de mensen die slecht ter been zijn twee zijspannen, 

waarbij er bij één zelfs met rolstoel en al kan worden meegereden. En het is 

daar dat ik een paar oude bekenden tegenkom. Vorig jaar hebben we een ritje 

gedaan voor Marleen en vandaag is ze samen met haar moeder ook aanwezig. 

Leuk om te zien dat ook zij  een rondje mee kan in haar rolstoel dankzij deze 

bijzondere zijspan.  

 

Aangezien je je op het terrein ook kan laten schminken is het de hele dag ge-

nieten van mooi versierde gezichten, al is er bij sommigen aan het einde van 

de dag weinig meer van over, veroorzaakt door het mooie maar toch wel war-

me weer. Het mag de pret niet drukken, het was de hele dag lang een groot 

feest mede door de goede organisatie, een groot aantal deelnemers en het 

prachtige weer.  

Na geholpen te hebben het terrein weer op te ruimen, rij ik dan ook met een 

tevreden en voldaan gevoel weer richting huis. Gelukkig nog onwetend van 

het naderende per post verzonden onheil, veroorzaakt door de ex-collega’s 

van een zekere schrijver die ook een rubriek vult in dit magazine. 

 

Thommy 
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18 augustus 2018  

Op zaterdag 18 augustus stond er weer een mooi evene-

ment op de planning, een rondrit met de bewoners van loca-

tie De Hooghe Dijk in Sliedrecht, één van de vele locaties 

van de Gemiva SVG groep.  

Om 7 uur stond ik al naast mijn bed om op tijd te zijn bij de 

eerste afspraak met Patrick, om samen door te rijden naar 

organisator Leo Kouwenhoven. Daar aangekomen en onder 

het genot van een lekkere bak koffie kwamen Dirk, Huub en 

Marco aangereden en konden we op pad naar de locatie. Na 

een leuk kort ritje over de snelweg kwamen we aan bij de 

locatie, alwaar de bewoners, leiding en geïnteresseerden ons 

al op stonden te wachten. Onder luid gejoel en applaus wer-

den we welkom geheten en reden we naar de achterliggende 

parkeerplaats. Daar werden handen geschud en foto’s ge-

maakt en de enthousiaste bewoners, die mee wilden rijden, 

waren al driftig aan het rondkijken op welk stalen ros ze 

plaats wilden nemen. Ondertussen kwamen ook Bryan, Rob , 

Angela en Frans met de trikes aangereden en niet veel later 

reed Johan ook het terrein op. De KTMCO afvaardiging was 

compleet, 8 motoren en 2 trikes!  

 

Eerst een bak koffie en een koek sommeerde Jettie ons naar 

de algemene ruimte, ’T Vlot, en na een korte uitleg over de 

rit gingen we op naar de parkeerplaats waar het helmen pas-

sen en motoren uitzoeken kon beginnen. Na wat geschuif en 

geregel konden we op pad met de eerste groep enthousiaste 

bewoners. Een mooi uitgezette rit waar we op ons gemak 

konden rijden en genieten van het mooie weer en de natuur 

om ons heen maakte een ieder van ons dankbaar dat we dit 

konden doen.  

 

Bij de terugkomst stonden de bewoners, leiding en wat an-

dere mensen ons weer onder getoeter en gejoel welkom te 

heten en werden de stalen rossen en trikes geparkeerd en 

gingen we wederom ’T Vlot in om samen met de bewoners 

en leiding te genieten van een uitgebreide lunch. Waarna we 

aan de 2e rit gingen beginnen. Weer het nodige helmen pas-

sen en motoren uitzoeken maar iedereen had weer een plek-

je en een enkeling zelfs voor de 2e keer, gingen we wederom 

dezelfde route nogmaals langs. Daar was niet veel veranderd 

en dus was het weer flink genieten onderweg!  

 

Bij de aankomst bij de Hooghe Dijk nogmaals een uitbundig 

welkom van alle bewoners, leiding en toegestroomde geïnte-

resseerden, daar wen je nooit aan, wat een enthousiasme! 

Nog eenmaal werd ’T Vlot aangedaan waar Huub van een 

dankbare Jettie, namens alle betrokkene, een waardecheque 

in ontvangst te nemen ter waarde van 50 euro voor onze 

mooie Stichting.  

 

Op naar de volgende evenementen was dit er weer één om 

niet te vergeten, wat geeft het toch een dankbaar gevoel om 

mensen een dag van hun leven te bezorgen. De stralende 

gezichten zullen me nog wel even bijblijven, al met al een 

topdag !  
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      adverteerder   

seizoen van het 

U bent welkom bij AJ Designs, het productiebedrijf voor 

borduren en bedrukken. Voor het borduren of bedrukken 

van een logo of tekst bent u bij ons aan het goede adres. Wij 

borduren en bedrukken op allerlei soorten textiel. Het bord-

uren en bedrukken van merchandise, bedrijfskleding, caps, 

baby kleding, bad textiel en badges. Wij verzorgen voor u 

het textiel, het borduren en de verzending. Uw bestelling is 

bij ons in goede handen. 

  

Uw logo borduren of bedrukken op de bedrijfskleding van 

uw organisatie geeft de kleding net even wat meer uitstra-

ling. Wij zijn er goed in en maken uw bedrijfskleding zoals u 

dat wilt. 

  

Op onze site vindt u meer informatie over ons en alle dien-

sten die wij aanbieden. U kunt onze portfolio bekijken om te 

zien wat wij voor klanten hebben ontworpen en gemaakt. 

Heeft u vragen of wilt u hulp bij het ontwerpen van uw logo? 

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij den-

ken graag met u mee, zodat wij het logo van uw keuze kun-

nen borduren. of bedrukken. 

 

Borduren, Bedrukken & Webdesign: bij ons bent u aan het 

goede adres. 

SUBLIMATIE 
Alleen 100% wit polyester 

ZEEFDRUK  
Alle soorten textiel 

FULL COLOR 
Alle soorten textiel 

SNIJFOLIES 
Alle soorten textiel 

WEBDESIGN &  
MARKETING  
Response designs & SEO, SEA 

BORDUURPRODUCTIE  
Geen ontwerpkosten 

FULL COLOR DRUKWERK 
Tot 200 wasbeurten gegarandeerd 
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                    Schenken van portofoons            23-06-2018  

geüniformeerde disciplines ondersteunen zij de politie bij 

vermissingen en zoekacties.  

Denk bij geüniformeerde disciplines aan oud-

politiemedewerkers, brandweer, natuurbeheer, ambulance-

personeel. Samen vormen zij een organisatie die in een zeer korte tijd veel mens-

kracht op de been kunnen brengen. 

 

Het is dan ook een uitstekend plan om de portofoons die voor ons niet geschikt 

bleken, te schenken aan deze organisatie. Zij kunnen hier zeer goed gebruik van 

maken. 

 

De stichting Veteranen Search Team heeft ongeveer zes zoekacties per jaar, 

afhankelijk van hoe vaak zij door de politie ingeschakeld wordt, want elke zoek 

actie gebeurt onder auspiciën van de politie. 

Daarnaast houdt de VST negen trainingsdagen per jaar en na elke inzet wordt er 

een terugkeer dag georganiseerd waarbij de laatste inzet wordt geëvalueerd. 

Inmiddels is bekend dat er ongeveer 46.000 meldingen van verschillende vermis-

sing per jaar zijn. 

 

Huub heeft intussen de zeven portofoons op tafel uitgestald met daarbij nog een 

zak vol met andere type portofoons. Met een woord van waardering voor het 

goede werk dat VST doet, worden de portofoons overhandigd. 

 

Stichting Veteranen Search Team wordt voor een klein deel gesubsidieerd door 

het Veteranen Instituut maar moet voor het grootste deel zelf voor inkomsten 

zorgen. 

U begrijpt dat elke donatie natuurlijk van harte welkom is en gebruikt zal worden 

voor de doelstelling van VST. 

Mijn inziens behoeft dit geen verdere uitleg, alleen heel veel donaties.. 

Wat is er mooier dan mensen te helpen die zich belangeloos inzetten om anderen 

te helpen en dat ze zichzelf daarbij ook nog helpen is voor mij niet anders te be-

schrijven dan: Rijden met een doel, rijden voor een doel. 

         Johan 

 

“Met een woord  van waardering voor 
het goede werk dat VST doet, worden 
de portofoons overhandigd” 

KTMCO schenkt !  

Vandaag geen 

toertocht of ride 

evenement, maar 

een schenking 

aan een stichting 

die zich inzet voor 

vermiste 

personen: 

Stichting 

Veteranen Search 

Team. 

 

Bij grand café-restaurant “de Boterlap” 

ontmoeten we Mariska, Dennis en Pe-

ter. 

Dennis, zelf een veteraan, legt uit hoe 

de stichting is ontstaan in 2017 bij een 

grote zoekactie in midden Nederland.  

De vrijwilligers, inmiddels meer dan 

700, zijn voor 90% veteranen die in een 

aantal gevallen zelf met moeilijke situa-

ties te kampen hebben. Op deze manier 

krijgen zij een handvat om in hun eigen 

situatie steun en ondersteuning te krij-

gen. 

Een doel waaruit blijkt dat je niet afge-

schreven bent, maar heel erg nodig om 

een ander te kunnen helpen. Kunnen 

praten met oud-collega’s die je al jaren 

uit het oog verloren hebt, delen van je 

verdriet en vreugde. Help elkaar hel-

pen. 

Aangevuld voor een deel door andere 

Enkele vrijwilligers van KTMCO 

aanwezig op locatie Stichting 

Veteranen Search Team  
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 Terugblik: hoe is het nu met...           

RIDE OUT  21 SEPTEMBER  2014 

2014 

Joanne en 

Bernadette 

Het begon allemaal met de aanmelding van Bernadette om 

Joanne een mooie dag te bezorgen. “Joanne had veel mee-

gemaakt en zat in een moeilijke periode: twee zware opera-

ties achter de rug en nog niet zo lang geleden verloor zij 

haar opa. We zijn net twee zussen, en hebben een hele goe-

de band. Dit moest een prachtige verrassing voor haar wor-

den”, aldus Bernadette. 

Joanne wordt emotioneel als Bernadette het verhaal van 

vier jaar geleden doet en vertelt wat een diepe indruk het 

motor- en trike-ritje heeft achtergelaten op Joanne en haar. 

 

En een verrassing werd het! Joanne begreep al niet waarom 

er zo veel verse worstenbroodjes gemaakt moesten worden 

en waarom zij die dag thuis moest blijven. “Mam, ik hoor iets 

buiten, wat een lawaai.” Mama Sjanny: “Joh, dat is een heli-

kopter, kijk maar eens.” “Ik hoor er nog één, maar ik zie niks.” 

En dan ziet ze allemaal motoren en twee trikes rijden die 

voor haar huis stoppen. Als alle bikers en bikerinnen dan vijf 

minuten later opeens allemaal in haar achtertuin staan, zich 

tegoed doen aan de Brabantse lekkernij, schrikt ze wel even. 

“Wat gaat er gebeuren, ik had ook geen enkel idee dat ik zelf 

achterop de trike mocht. Moeilijk te bevatten dat al deze 

mensen hier waren voor mij”. Een big smile en tranen van de 

spanning, allemaal tegelijk. 

 

“Deze dag was zó super geslaagd. We zijn met een pontje 

overgevaren, dat was voor mij de eerste keer. Het erop en 

eraf rijden vond ik best eng. Ik kan me ook Woudrichem nog 

herinneren, zo’n prachtig plaatsje, kasteelachtig. En onder-

weg hebben we ergens nog iets gedronken en een ijsje ge-

geten. Wat heb ik lekker kunnen uitwaaien achterop de 

trike, mijn muts is zelfs een paar keer afgewaaid. Alle proble-

men ook heerlijk uit mijn hoofd gewaaid. Zo supergaaf. Toen 

we weer terugkwamen, wilde ik eigenlijk nog een rondje.” 

 

Ook Bernadette kreeg een verrassing. Hoewel zij deze dag 

voor Joanne had aangevraagd, mocht ze zelf ook mee ach-

terop een trike. “Het was zo super! We hebben er geen 

woorden voor om te bedanken, en als we het fotoboekje 

nog eens nakijken, krijgen we weer kippenvel en tranen. Ik 

heb een groot respect voor wat jullie doen.” Als ik aangeef 

dat ze veel van KTMCO en de laatste activiteiten weet, zegt 

zij glimlachend: “Jazeker, ik hou jullie website en facebook in 

de gaten hoor.” 

 

Inmiddels gaat het met Bernadette ook goed. Zij is 34 kilo 

afgevallen, kan weer stukjes lopen en is niet meer rolstoel 

gebonden. Hoewel de posttraumatische dystrofie niet weg 

is, kan ze zich beter bewegen door de neurostimulator en 

fysiotherapie. Ze gebruikt de rolstoel nog wel eens, maar 

hoopt hem ooit hoog in de bomen te kunnen hangen. 

 

18 jaar was Joanne vier jaar geleden. Aan de rolstoel gebon-

den vanaf haar geboorte vanwege spina bifida (open rug, 

waterhoofdje, klompvoetje). Tot twee keer toe een wonder-

kind genoemd. Na de eerste operatie was zij al na een 

maand weer thuis uit het ziekenhuis, terwijl op een half jaar 

herstel werd gerekend. En de tweede keer was zij tijdens 

een operatie klinisch dood, een wonder dat zij het heeft ge-

haald. 

 

En het gaat goed met Joanne! Ze werkt vijf dagen per week 

in de dagopvang, waar zij sieraden, kaarsjes, zeepjes e.d. 

maakt voor het winkeltje, en zij doet receptiewerk. En als 

vrijwilliger brengt zij op donderdagavond koffie en thee rond 

in het café van het bejaardencentrum. Daarnaast fietst ze 

regelmatig op haar handbike en is lid van de plaatselijke 

fietsclub. Met de gezondheid gaat het ook goed. 

“Kerngezond!” 

 

“Een big smile en tranen van 

de spanning, allemaal tegelijk” 

“Tot twee keer toe een  

wonderkind genoemd” 
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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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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. 

 

 

15 sept      stg Revief - Driebergen  

november     Eindejaarsmeeting 

januari ‘19     Nieuwjaarsreceptie 

Agenda 

Foto: Tom van Zanten 


