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VOORWOORD
Beste lezers,
Op het moment dat dit magazine bij jullie op de mat valt is onze
gewaardeerde voorzitter lekker aan het genieten van een welverdiende
rustperiode op Bali. Iedere dag zon en hitte, precies wat bij Terence past en
wij hopen dat hij heel veel heeft kunnen genieten tijdens zijn ruim 2
maanden durende reis.
Wij zijn aan het einde van het jaar gekomen, de meesten hebben de
kilometers voor het goede doel al doorgegeven en een aantal moeten dit
nog doen, we hopen dat we weer een mooi aantal kilometers neer kunnen
zetten en dat we de goede doelen waar wij afgelopen jaar voor gereden
hebben een mooi bedrag kunnen schenken.
In het afgelopen jaar zijn er weer mooie ritten geweest, leuke evenementen,
meerdere hobbelmotoren en dat willen wij graag door blijven zetten en dat
kan alleen maar met jullie hulp, zonder jullie inzet kan deze stichting niet
bestaan en wij rekenen ook in 2019 weer op jullie ! Een aantal evenement
die reeds vast staan zijn te vinden op de achterzijde van dit magazine en er
komen er uiteraard nog veel meer bij, deze zullen gedeeld worden op het
forum/facebook zodra de datums bekend zijn.
We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op 19 Januari tijdens de
nieuwjaarsreceptie, deze combineren wij met de Algemene
Ledenvergadering en daar zullen wij de totaalstand van de kilometers
bekend maken. Ook zullen wij de nieuwe frontbatches uitdelen aan de
Knights, deze zullen de kleine ronde vervangen en bij de meesten is dat ook
hard nodig, sommigen vallen gewoon uit elkaar.
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Van de redactie
Mij is gevraagd of ik de werkzaamheden van Fien over wil nemen wat betreft dit mooie magazine. Dat
doe ik natuurlijk met alle liefde. Ik hoop dat ik het net zo mooi kan maken als zij dat deed.
Wel is er nog een kleine verandering in de ganzenveer. Waar Fien eerder de personen interviewde,
gaan we hem nu doorgeven. Zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was. Dit keer is Willem-Jan aan de
beurt en hij zal de ganzenveer dan doorgeven aan iemand van zijn keuze. Er zijn gelukkig nog een
hoop Knights die nog niet aan bod gekomen zijn, dus stof genoeg. Ik zou zeggen, begin vast met een
verhaal over jezelf, waardoor je liefde voor motorrijden is ontstaan, waarom je vrijwilliger bent
geworden van KTMCO, wat je hobbies zijn etc.
Ook hoop ik natuurlijk dat jullie weer enthousiast zullen schrijven over alle hobbelmotoren die we
gaan plaatsen, ritten die we rijden en andere leuke dingen betreffende KTMCO. Jullie kunnen alles
mailen naar redactie@ktmco.nl.
Bij deze alvast hele fijne feestdagen en de allerbeste wensen voor 2019 en natuurlijk veel leuke
motorritten.

Groetjes Bianca

Stef, In Loving Memory
Stef, een bijzonder mens, trotse grote broer, vechter, grappenmaker, optimist
is helaas op veel te jonge leeftijd overleden….
Op 20 mei jl. hebben wij een mooie ride out voor Stef en zijn familie mogen
organiseren, een topdag, en op 15 oktober hebben wij nogmaals voor Stef
mogen rijden. Dit keer om Stef , zijn vader en moeder, zijn 2 zusjes en de rest
van de familie te begeleiden naar zijn laatste rustplaats.
Trots, dankbaar en vereerd zijn de woorden van onze Knights die mee hebben gereden. En dat we de hele dag een stralend zonnetje hebben gehad zal
ongetwijfeld het werk van Stef zijn geweest.
Rust zacht Bikkel

Music by
Thom Rebel

DE MAGIE VAN DE ZWARTE SCHIJF
Het zal menig muziekliefhebber niet ontgaan zijn, het
ouderwetse vinyl is de afgelopen jaren bezig aan een
ware comeback. Bij ondergetekende is de lp nooit helemaal weggeweest, ik heb zo goed als al mijn oude zwarte schijven nog in de kast staan en ook altijd een platenspeler gehouden. Nadat laatst genoemde toch wel erg
gebrekkig werd, vooral het automatische opstart- en
stopmechanisme werkte niet meer naar behoren, heb
ik onlangs toch maar een nieuwe aangeschaft. Sindsdien is er menig oude lp afgespeeld en ben ik weer fanatiek opzoek naar voornamelijk tweedehands vinyl.
Toen ik een tijdje terug op een platenbeurs in Almere
aan het snuffelen was viel het me gelijk op dat het bij
de lp’s dringen geblazen was, daarentegen was het bij
de cd’s akelig rustig. Er gaat dan werkelijk van alles mee
naar huis, van Blondie tot Anthrax en van The Doors tot
aan de oude punk van G.B.H. en The Exploited. Jaja, een
brede smaak is een zege voor de geest maar een vloek
voor de portemonnee. Edat er in mijn eigen woonplaats
sinds enige tijd een leuke zaak zit die is gespecialiseerd
in tweedehands vinyl doet de bankrekening ook geen
goed.

En dat er in mijn eigen woonplaats sinds enige tijd een leuke
zaak zit die is gespecialiseerd in tweedehands vinyl doet de
bankrekening ook geen goed.
Daarnaast was er nog een grappig side-effect, na ook een paar
oude Kiss lp’s te hebben gescoord slaat bij mij het Kiss virus op
mijn vijftigste toch nog toe. Een kaartje voor hun afscheidsconcert volgend jaar in Amsterdam is daarna snel gekocht.

Maar wat maakt die oude zwarte schijf nu zo bijzonder, probeer
ik voor mezelf te analyseren. Ik weet nog goed dat toen ik voor
het eerst een cd luisterde ik na alle grote beloftes toch enigszins
teleurgesteld was. Het klonk me allemaal iets te steriel en vooral de hoge tonen waren te schel. Naar mijn idee klinkt een lp
toch iets warmer en dynamischer. Natuurlijk zijn de cd’s later
ook veel beter gaan klinken dus dat kan het niet alleen zijn.
Voor mij gaat het om de hele beleving, die grote schijf op de
speler leggen en daarna de naald voorzichtig in de groef laten
zakken waarna na enig inleidend gekraak de muziek begint te
spelen. Ik weet nog goed hoe ik als puber op mijn kamer gebiologeerd bleef staren naar de naald in die groef waardoor de
ruimte zich vulde met mijn favoriete muziek. En dan hebben we
natuurlijk nog die mooie grote hoezen, waar ik met name in
het geval van Iron Maiden tijden naar kon kijken. Neem bijvoorbeeld de hoes van Powerslave uit 1984. Daarop staat een piramide afgebeeld en als je goed kijkt kan je tussen de hiëroglyfen
allemaal grappige details ontdekken. Zoals een afbeelding van
Mickey Mouse en de tekst “Indiana Jones was here 1941”. Die
ga je echt niet meer terugvinden op het cd hoesje.
En dat alles bij elkaar, beste muziekvrienden, is voor mij de magie van de zwarte schijf!

Bikeshow Vlotterbak
Op 1 juli was KTMCO aanwezig bij de bikeshow
Vlotterbak, van mc de Vlotterbak. Dit was geregeld
door Jacky. Na een lange dag op 30 juni, Onbeperkt op
Weg in Moordrecht, was het wel even lastig om uit
bed te komen, maar we stonden mooi op tijd bij het
van der Valk in Wolvega. Daar voegden Jacky, Goos en
Tineke zich bij ons. Op naar Steenwijk via een mooie
binnendoor route. Toen we daar aankwamen stond de
kraam al klaar. Wij waren met de auto omdat we best
veel spullen bij ons hadden. De auto bij de kraam
geparkeerd en alles uitgeladen. De vlag hebben we
vast gemaakt aan het hek achter de kraam, de banner
kon mooi aan de voorkant van de kraam. T-shirts mooi
opgehangen en de resterende spullen op de kraam
verdeelt.
Het duurde niet lang of daar kwam Bryan ook al
aangereden. En na zijn komst kwamen ook Radboud,
Joukje, Marcel en Hilda aan. Dus dat was een gezellig
clubje bij elkaar. Het was nog niet zo heel druk in het
begin, maar langzaamaan kwamen er steeds meer
mensen. Ook even bij de stands gekeken die naast ons
stonden. Natuurlijk een van de mc zelf, 2 leerstands
en er was ook een band. Klonk niet zo heel
denderend, maar we moesten het er mee doen.
We hebben best veel belangstelling gehad. Er waren
veel mensen met kinderen, dus wat is er makkelijker
om ze dan een pen of een sleutelhanger aan te bieden
en zo in gesprek te komen met de ouders. De mensen
die we spraken waren best enthousiast. Een meneer
die bijna af mocht rijden had er wel oren naar en vond
vooral waar we voor stonden erg belangrijk. Ook een
gesprek met een dame met een hond verliep zeer
enthousiast. Ze moest wel weer even wat bij elkaar
sparen voor een motor, maar ze wilde allerlei
informatie mee hebben want ze vond de stichting erg
interessant. Op een gegeven moment zijn Goos en
Tineke, Radboud en Joukje over het terrein gaan lopen
om folders uit te delen wat ook wel hielp.
Het was eigenlijk best grappig toen er een motoragent
aan kwam rijden. De meeste mensen keken hem aan
van: Wat doe jij hier? Terwijl de leden van KTMCO
juist naar de agent toeliepen om even een praatje te
maken en natuurlijk onze doelen uit te leggen. Ook
deze agent was erg geïnteresseerd. Nu maar hopen
dat hij het ook aan zijn collega’s doorgeeft. Je kunt ze
maar beter te vriend houden, je weet maar nooit of je
ze nog eens nodig hebt ergens voor.

Jacky had ons uitgelegd hoe we drinken konden bestellen.
Ze hadden zuipkaarten. Die kon je dan kopen en elke keer
als je dan drinken of eten kocht, werd er een stempel
gezet. Op een gegeven moment lagen er wel drie kaarten,
we hebben er nog wel een over. Maar dat kan altijd weer
voor een volgende keer worden gebruikt.
Om 4 uur was het feestje voorbij. Willem heeft nog een
paar goede gesprekken gehad met mensen die in andere
organisaties zaten, bijvoorbeeld van het Waldpyktreffen
en van de Harleydag in Wolsum. Het Waldpyktreffen
hebben we ondertussen gehad, de Harleydag is niet
gelukt. Nou ja, volgende keer beter. Bij thuiskomst
hebben we niet zoveel meer gedaan, we waren best moe
van 2 dagen druk zijn. Maar het was een geslaagde dag,
met veel belangstelling. Daar gaat het toch om?
Knight Michiel

8

KTMCO zomer 2018

De ganzenveer
Als jonge jongen reed ik, toen ik een jaar of 8 was, altijd op crossbrommers.We hadden in Drachten een crossbaantje waar
we elke woensdag en zaterdag reden.Het was gewoon een rondje maar superleuk om te doen. Na een tijdje werd de groep
zo groot dat we met een handtekeningenactie de gemeente Smallingerland zover hebben gekregen om een echte crossbaan
te krijgen. Dat was natuurlijk helmeaal super. Toen werden we onderverdeeld in klassen van crossbromer tot echte
crossmotoren, 50cc, 80cc, 125cc en zwaarder. Ik bleef altijd bij de 50cc rijden met een Kreidler rs50. Die liep behoorlijk snel,
ook op de weg, waar mijn ouders niet altijd even blij mee waren. Maar ik wilde echt geen 4 a 5 km lopen met dat ding om op
de crossbaan te komen.
Verder vond ik het sleutelen altijd al mooi en interessant. Ik heb heel veel geleerd van Appie de Zwart. Hij had een eigen
wegraceteam genaamd Jister racing. Ook had hij nog een motorzaak in Drachten waar ik bijna elke zaterdag te vinden was om
te helpen met hand- en spandiensten en natuurlijk om de stoere verhalen van de bikers te horen.
Toen ik 14 werd ben ik begonnen met werken in de horeca. In de bediening bij de Lawei in Drachten. De chef horeca daar gaf les
op school en pikte zo de leerlingen eruit om ze in de Lawei te laten werken. Dat heb ik 3 jaar gedaan tot ik mijn diploma haalde.
Toen ik 16 werd kreeg ik de brommer van mijn Pake (opa). Dat was een Sparta met Sachsbloken 4 voetversnellingen en was
volgens Pake helemaal origineel. Dus niet... Daar kwamen we achter toen ik aangehouden werd. Ik moest de brommer
inleveren en toen ik hem ophaalde was er niet veel meer van over. Tandwielen, carburateur en uitlaat....weg! En ook de
versnellingsas was vernield. Het voortandwiel had zo vast gezeten dat ze er een sleutel met een verlengstuk op hadden gezet en
daar op waren gaan staan om het los te krijgen. Daardoor brak hij af. En oom agent zei ook nog dat het mijn eigen schuld was,
had ik hem maar niet op moeten voeren. Dat was dus het einde van mijn Sparta. Later kocht ik een . daar is ie weer, Kreidler
Cross voor op de weg. Die liep ook niet langzaam, 135km/u. Maar deze werd gestolen terwijl hij op slot stond. De dieven waren
zo handig om 2 skateboarden onder de wielen te zetten en weg was ie. Daarnaast ook nog wat andere brommers gehad om
mee naar mijn werk te kunnen. Het openbaar vervoer in die tijd was niet echt om over naar huis te schrijven maar ik moest toch
naar mijn werk. En met die brommers ging dat prima.

Willem-Jan
Toen ik 18 werd ging ik naturrlijk automatisch over op motoren. Mijn eerste motor was een Yamaha rd400 met een Rickmann
racekuip. Ik had nog geen rijbewijs natuurlijk maar wel een oefenvergunning, die bestonden toen nog. Appie heeft deze motor
voor mij onder handen genomen. Hij racete met hetzelfde merk in de 250/500cc klasse, dus je raadt het al, ook deze motor
ging binen de kortste keren als de brandweer. In september 1985 haalde ik mijn motorrijbewijs na 1 ½ uur les. Ik verkocht de
Yamaha en er kwam een Suzuki gs850gn met tourkuip en koffer. Wel zo handig voor het woon-werkverkeer. Later heb ik met
behulp van mijn vader een trekhaak en aanhanger erachter gebouwd. Als je Philips zei, donderde het ding bijna uit elkaar. Mijn
vader werkte daar en kon zo makkelijk aan materiaal komen. Na een paar jaar met de Suzuki te hebben gereden, en vooral
gesleuteld, besloot ik hem weg te doen en werd verstandig. Ik kocht een auto. Maar de liefde voor de motoren bleef natuurlijk
wel.
Toen ik mijn eerste Yamaha Venture kon kopen werd het er een van 1984. Alles zat erop en eraan. Door financiele problemen
moest ik hem helaas weer weg doen maar toen de kop weer boven het maaiveld kwam kocht ik een Venture met zijspan.
Dezelfde die ik nu ook weer in mijn bezit heb. Vanwege scheiding en andere zaken moest ik ook het zijspan weer verkopen en
het heeft lang geduurd voor ik weer genoeg had om weer een Venture te kopen.
In 2006 had ik een meevaller en kon ik weer een Yamaha 1200 Venture kopen. Ik was inmiddels opnieuw getrouwd met
Bianca, en zij hield ook van het motorrijden. Dus toen het kon waren we er snel over uit: de Venture zou er komen. Het was
een bruine, waar ik dag en nacht mee onderweg was. Zelfs in de winter reed ik erop, sneeuw en regen deden me niks. Zo kon ik
naar het werk en kon Bianca naar het werk met de auto. Maar het zat niet mee. Ik kreeg een klapband in Leeuwarden toen ik
de stoep op reed om te parkeren. Dat was bij het gebouw van de reclassering.Ik hoefde daar niet te zijn, maar een deur
ernaast, maar door die klapband had ik geen grip meer op de motor. Ik klapte tegen een betonnen paal en de muur en de
motor stond klem. Er stonden een paar mensen buiten te roken en die keken alsof het dagelijkse kost was dat dit gebeurde,
helpen deden ze ook echt niet. Dus de berging maar gebeld en na inspectie bleek mijn Yamaha total loss te zijn.
In 2007 kwamen we een Yamaha Venture 1300 tegen via marktplaats in Fijnaart. Ik wilde wel gaan kijken. Dus de stoute
schoenen aangetrokken en op weg naar Fijnaart. De motor zag er goed uit, het was een blauwe uit 1989. We besloten om hem
te kopen. Bianca reed i de auto terug naar huis en ik op de motor. Maar wat een schrik! Onderweg bleken de remmen niet
helemaal hun werk te doen. Toen we stopten bij een pomp kwamen we erachter dat er remolie had gelekt op de
schijven...vandaar. Daar zouden we dus eerst maar naar kijken. Heel voorzichtig verder gereden en gelukkig zijn we heelhuids
thuis gekomen.

Natuurlijk zijn we ook met de motor op vakantie geweest. De
eerste keer gingen we naar Frankrijk, het dorpje Boe. De 2e, 3e
en 4e keer gingen we naar Aiguines en Castellane, in de
Verdon. Een prachtige omgeving met heerlijke bochten en
bergen. Van daaruit gingen we alle kanten op. De Gorges du
Verdon zijn we meerdere malen door gereden, het blijft
prachtig daar. We gingen naar Cannes, St. Tropez, Monaco,
Gorges de Daluis, Gorges du Cians en als afsluiter gingen we
elk jaar op de laatste dag naar Moustiers ste Marie. Een klein
dorpje in de Verdon waar tussen 2 bergtoppen een ketting
hing met een ster. Niemand weet hoe ze dat ding daar hebben
gekregen.
In 2011 besloot ik om de blauwe Yamaha zwart te spuiten. Ik
kwam daar op een woensdag mee aan, ik had om te proberen
een zijpaneel gespoten. Bianca vond het zo mooi dat ik
meteen de hele motor wel kon doen. Want ja, een blauwe
motor met een zwart zijpaneel is geen gezicht natuurlijk. Maar
die zaterdag had ik een toertocht die ik voor moest rijden.. dus
dat was wel even opschieten. Maar het lukte! Trots was ik op
mijn zelf gespoten motor! Ik vond hem er ook beter uitzien.
Jullie hebben deze motor ook vaak gezien. Ik heb aardig wat
kilometers gemaakt met deze motor. Toen ik hem in 2017
verkocht, had ik er instens 300.000km mee gereden. Dus hij
had zijn dienst wel bewezen.
In 2015 zag ik via Bianca haar facebook een jongetje van 4 met
neuroblastoomkanker.Hij moest geopereerd worden in
Amerika en er was een hoop geld voor nodig. Ik had meteen
zoiets van: daar moeten we wat voor doen! Bianca was het
met me eens. Dus we zijn eens wat gaan uitpluizen over hoe
we zoiets op poten konden zetten en namen contact op met
de vader van het jochie. Die vertelde ons dat er al een stichting
mee aan het werk was, misschien handig om contact met hun
op te nemen. Zo gezegd zo gedaan en zo kwam ik in aanraking
met KTMCO. Ik belde met Marcel, de oprichter van de
stichting, en hij vond ons voorstel wel wat. Omdat wij in
Friesland woonden, was het makkelijker om dingen te regelen.
Marcel kwam bij ons langs en er was meteen een klik. We
bespraken het hoe en wat en ik besloot meteen lid te worden.
In 6 weken tijd hebben we de complete ride out geregeld, wat
een werk in zo,n korte tijd! Maar het bleek de moeite waard te
zijn. Meer dan 600 motorrijders kwamen er opaf! Wie had dat
kunnen dromen! We konden de ouders een cheque ter
waarde van €3600,- overhandigen en wat waren ze er blij
meeHelaas kwam eind oktober het bericht dat Jonah het niet
gehaald had. Als KTMCO waren we uitgenodigd om bij zijn
begrafenis aanwezig te zijn. Dat was echt heel mooi om mee te
maken. De erehaag bij binnenkomst bij het van der Valk in
Wolvega, het rijden in de stoet, het eerbetoon met brullende
motoren... Nu voelde ik me echt thuis bij deze mooie groep
mensen.

In de afgelopen jaren heb ik mensen zien komen en
gaan bij KTMCO. Mensen waar ik niet zoveel mee had,
waar ik nog steeds contact mee heb en natuurlijk de
mensen die er nog steeds zijn. Ik vind het heerlijk om
iets te kunnen betekenen voor deze mooie stichting. Zo
hebben we vorig jaar een hobbelmotor en een ride out
geregeld. Wel een kleine deze keer. Ook zijn we mee
geweest met het hemelvaartweekend in Frankrijk,
hebben we elk jaar onbeperkt samen genieten en
onbeperkt op weg en natuurlijk de ritten voor mensen
met hun beperkingen en ziektes. Ik geniet er elk
moment van. Na 18 jaar heb ik mijn zijspan weer terug
kunnen kopen. Dat neemt echt niemand me meer af. En
ook volgend jaar gaan we weer rijden met een doel,
rijden voor een doel.
Bij deze wil ik de ganzenveer doorgeven aan John Boere.
Ik hoop dat jullie genoten hebben van mij verhaal en dat
we nog maar lang met elkaar mooie dingen mogen
doen.
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De gedistingeerde heer
Overhemd strak. Stropdas gestrikt. Giletje aan. Nette schoenen gepoetst. Check.
Je zou bijna denken dat ik bezig was met de voorbereiding op een huwelijk. Misschien dat het duidelijker wordt als ik erbij vertel dat de schoenen even zijn gepoetst met een vette poetslap en dat de onderste laag kleding thermokleding is… Natuurlijk gaat dit verhaal over een ritje op de motor, en in dit geval
is dat de Distinguished Gentleman’s Ride te Leeuwarden.
De Distinguished Gentleman’s Ride werd voor het eerst gereden in 2012 in Australië. Er wordt met deze
rit geld opgehaald voor onderzoek naar prostaatkanker en voor programma’s om mannen met psychische
problemen te helpen. Dit jaar is er meer dan 6 miljoen dollar opgehaald.
De ride zelf werd dit jaar gereden op 30 september, maar de voorbereiding en voorpret zijn al veel eerder
begonnen. Na het inschrijven op 1 juli (of eigenlijk als ‘oudgediende’ al een dag eerder) is het zaak zoveel
mogelijk sponsorgeld op te halen. Nooit mijn sterkste kant geweest, maar er zijn mensen die meer dan
duizend euro bij elkaar praten.
Dan is het tijd om na te denken over het uiterlijk van zowel motor als bereider. Er mogen alleen motoren
meedoen die van voor 1970 zijn, of eruit zien alsof ze van voor dat jaar zijn. Mijn Triumph Bonneville is in
2005 gebouwd, maar ziet eruit alsof het de export-versie van de Bonnie uit 1969 is. Dat mag dus. Ook oldschool choppers mogen meerijden, en natuurlijk passen caféracers helemaal in het plaatje. De berijder
wordt geacht zich te kleden als een gedistingeerde heer. Over het algemeen betekent dat dus het nette
pak aan. Ik heb voor de rit nog even inkopen gedaan om extra stijlvol voor de dag te komen, met een
nieuw gilet en een nieuwe pet was het plaatje compleet.
Op zondag 30 september op tijd die kant op. Het weer leek mee te vallen, het zou in ieder geval droog
blijven. En dan rijdt dat best wel raar, in een overhemd en met nette schoenen. Onderweg in ieder geval
al heel wat bekijks gehad. Bij aankomst was het eerst tijd voor het statieportret. Met de motor voor het
spandoek. De dame die alles regelde wees me er nog even op dat het embleem op mijn helm wel even
goed in beeld moest komen (KTMCO embleem)… Oplettende dame!

Er was een barbier aanwezig om de vele snorren en baarden
weer even helemaal strak te maken. Ook ik heb maar even
plaatsgenomen om de laatste uitstekende haartjes in het
gareel te laten brengen. Ze (ja, was een vrouwelijke barbier)
nam meteen de wenkbrauwen mee en smeerde mijn ietwat
wijkende haargrens (ahum) nog even in met lotion. Prima
voor elkaar!Vervolgens lekker rondneuzen tussen alle fraaie
tweewielers. De meest uiteenlopende merken en types waren aanwezig. Van een 125cc tweetaktje tot een Amerikaanse politie Harley uit de jaren 60. Prachtige BSA’s, een Panther langeslag eenpitter met zijspan, scooters en her en der
een klassieke brommer. Ook mooi omgebouwde bobbers en
choppers en strakke caféracers.
Ik had zelf mijn Triumph naast een Jawa geparkeerd. Volgend jaar even beter opletten, want ik kwam achter deze
knetterpot te rijden en heb de hele rit de blauwe tweetaktdampen mogen inademen… De berijder van de Jawa heeft
het overigens de hele rit volgehouden een pijp tussen zijn
tanden te klemmen! Ik had vrij vlot na vertrek spijt dat ik
geen jasje had aangetrokken. Ik had wel thermokleding onder het overhemd, maar het was toch echt wel koud. Ik was
dankbaar voor elk straaltje zon dat mij bereikte!
Na een rit vooral ten zuiden van Leeuwarden kwamen we
aan bij de Blokhuispoort, de oude gevangenis van Leeuwarden. We mochten de motoren (had ik al gezegd dat er zo’n
140 deelnemers waren?) door de poort het binnenplein op
rijden, waar de groepsfoto werd gemaakt. Het starten van
alle motoren na de foto was een gevalletje kippenvel. Prachtig hoe al die verschillende geluiden weerkaatst werden door
de muren van de gevangenis… Nog een klein stukje en toen
waren we weer terug bij de start, waar live muziek werd gespeeld en waar een (warme) versnapering kon worden genuttigd. Er werden nog prijzen uitgedeeld voor de beste geklede ‘Gentleman of Gentlewoman’, voor de mooiste motor
en voor de mooiste combinatie van die twee. Natuurlijk was
er ook aandacht voor de persoon die het meeste geld had
opgehaald in Leeuwarden, een bedrag van 1717 euro! Voor
knights met een klassieke of retromotor een aanrader om
ook eens een keer mee te rijden!
Knight Michiel
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De 10e hobbelmotor
Woensdag 27 juni is de hobbelmotor ingegraven door Dennis, Henk, Pete en ondergetekende. Strakblauwe hemel met een
stralende zon en als we over 2 weken ook zulk weer hebben met de onthulling zou dat heel mooi zijn.
Op woensdag 4 juli was het dan zover, Pete en ik gingen al vroeg op pad richting de sponsor van de 10e hobbelmotor, Robot
vloerverwarming in Papendrecht. Dat was de verzamelplaats en na de hartelijke ontvangst met koffie en gebak vertrokken we
om 10.00 uur met zijn allen richting S.O. Blijenburght in Sliedrecht, een school voor speciaal onderwijs.
Alle kinderen stonden al netjes op ons te wachten, allemaal reuze enthousiast en razend nieuwsgierig.... Wat zit er nu onder
dat doek op het schoolplein? Na een korte toespraak en de overhandiging van het certificaat mocht dan eindelijk het doek
eraf. Wat een blije gezichtjes, spontane reacties en iedereen wilde wel even op het nieuwe speeltoestel zitten. Uiteindelijk
waren er ook nog een paar kinderen die op een echte motor wilde zitten. Dat was natuurlijk geen enkel probleem. Toen we
wegreden werden we uitgezwaaid door een stel hele lieve kinderen en kon onze dag niet meer stuk. Al met al een dag om niet
meer te vergeten.
Op naar nummer 11 !
Knight Nance

Van de motordiender

Van A15 naar A20…….er is altijd wat te doen !
Op de A15 zie ik een open vrachtautootje rijden
van een hoveniersbedrijf. Het valt op dat het wagentje schuin achterover hangt en kennelijk moeite heeft met het gewicht van de lading die er in
ligt. Een snelle bevraging leert mij dat de vrachtauto ongeveer 600 kilo aan lading mag vervoeren. Als
ik langszij kom zie ik dat er een grote metalen kist
op de laadbak staat en dat er twee forse mannen
in de cabine zitten. Dit telt allemaal mee voor het
gewicht en ik besluit de auto op sleeptouw te nemen naar de weegbrug. Daar blijkt de wagen geladen met klei en stenen en 1000 kilo te zwaar! De
overtreding wordt gezien als een economisch delict en daar hoort een sanctiebedrag bij van meer
dan 1000 euro.

Vanwege de CAO acties geef ik de bestuurder geen
boete, maar hij mag uiteraard op deze manier niet
verder en moet zijn lading afladen. Terwijl ik hem dit
uit leg, bekijkt een collega de banden. Hij ontdekt
dat de Load-index (het gewicht dat de banden mogen dragen) zelfs bij een lége vrachtauto al niet voldoende is. De verkeerde banden zijn gemonteerd en
ook dat levert de bestuurder een waarschuwing op.
De bestuurder is heel blij dat hij wegkomt met deze
(dure) waarschuwingen en belt gelijk zijn baas om
nieuwe banden te regelen. Als ik even later weer op
weg ben besef ik dat we een rekenfout hebben gemaakt.
We hebben gekeken naar het totaalgewicht, in
plaats van naar de maximale last van de achteras. Er
zitten dus wél de goede banden onder en ik besluit
om dit samen met de collega nog even aan de hovenier te gaan vertellen. Dan bedenkt mijn collega een
mooie grap. Als we terugkomen bij de tuinmannen
kijken ze ons verrast aan.

Kom je helpen scheppen ?’, vraagt de ene joviaal. En dan
breng ik het plannetje van mijn collega ten uitvoer: ‘Nee,
we horen net op de radio dat onze CAO rond is, dus we
komen alsnog de boetes even uitschrijven’. Het gezicht
van de bestuurder verschiet van zon naar onweer, van
rood naar wit, van vrolijk naar kwaad, kortom alle kanten
op. ‘DAT MEEN JE NIET’; roept hij verontwaardigd uit. ‘Nee
klopt, dat was een grapje’, zeg ik en ik vertel hem waarom
we dan wél terug komen. De man krijgt weer een beetje
kleur en vol goede moed schept hij verder. ‘Succes met de
CAO’, roept hij ons achterop als we wegrijden. En bedankt ! Dat gaat ooit nog wel eens goed komen…..en inderdaad dat is goed gekomen !
Daar sta je dan op een andere rijksweg; A20 in Rotterdam,
met een touringcar waarvan de linker achterband net kapot gegaan is. 60 kinderen met begeleiders op weg terug
naar school na een gezellig dagje uit. Door Rijkswaterstaat
wordt voor de veiligheid de naastgelegen rijstrook en de
vrachtwagenstrook afgesloten en een andere touringcar
van het bedrijf is onderweg om de kinderen hun laatste
stukje schoolreis te laten vervolgen. De naam van dit touringcarbedrijf is ons reeds bekend vanwege een incident 2
weken eerder. Toen waren er ook technische gebreken
aan de bus. Bij controle blijkt nu dat ook de rechterachterband finaal versleten is, de staalgordel komt door het
loopvlak naar buiten. Door een bandenspecialist worden
de banden vervangen. De chauffeur spreken we aan op
zijn verantwoordelijk en voorzien hem van een stevige
boete. Het touringcarbedrijf krijgt vanaf nu onze extra aandacht. De kinderen en begeleiders kunnen met een door
ons gecontroleerde andere bus alsnog op hun eindbestemming komen.
Politie Team Verkeer Rotterdam
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Verwendag stichting Revief
'Ik heb schrik van alle mannen, behalve van deze!' hoorde ik bij het stoplicht mijn Vlaamse passagiere zeggen tegen de
dame die naast ons bij Huub achterop de GoldWing zat. En dat gold eigenlijk voor veel meer mensen die deelnamen aan
de 'Verwendag' van Stichting Revief op Landgoed de Horst te Driebergen. De zitplaatsen op de 19 (dacht ik) motoren en
trikes van die 'enge motorrijders' waren snel gevuld. Achteraf klonken overal enthousiaste kreten. Een enkeling wist
zeker dat ze ook ging motorrijden, een ander snapte nu eindelijk wat er werd bedoeld met de vrijheid van het
motorrijden...
Gelukkig begon de dag niet heel erg vroeg. We hoefden pas rond het middaguur in het midden van het land te zijn,
waardoor we op een ‘normaal’ tijdstip konden afspreken bij de grote gele M in Joure. ‘We’ waren in dit geval Willem Jan
en Bianca met aanhanger achter het span, Goos en Tineke op de GoldWing en ondergetekende op de Bonneville. Het
tempo lag door de aanhanger niet al te hoog, wat ik persoonlijk ook niet erg vind. Door telkens tijdig blokken van de
linkerbaan door Goos konden we vlot door het verkeer heen komen en waren we mooi op tijd bij het tankstation te
Bunnik, waar al een grote groep Knights stond. Na de gebruikelijke begroetingen en het kennismaken met de nieuwe
Knights gingen we in colonne richting Landgoed De Horst. De verwendag van Stichting Revief is een dag waarop
slachtoffers van seksueel misbruik allerlei workshops kunnen volgen om even aan andere dingen te kunnen denken. Eén
van deze workshops was, net als bij de editie van 2017, een ritje achterop de motor, in het zijspan of op de trike.
We waren mooi op tijd, zodat er tijd was om een route om te rijden te verkennen. Dat verkennen duurde wel wat lang
omdat ‘de hele tijd linksaf slaan’ toch kon betekenen dat de groep verkeerd reed… Er werd gelukkig ondertussen goed
voor de innerlijke mens gezorgd. Er waren, naast de gebruikelijke warme dranken, heerlijke dik belegde broodjes met
bijvoorbeeld vis of blauwe kaas. Dat leverde voor een aantal deelnemers meteen de kans op om vragen te stellen aan
Knights en Ambassadeurs. Zo was er iemand nieuwsgierig naar hoe wij als KTMCO betrokken waren geraakt bij deze
verwendag. En wat wij dan zoal verder deden. Een leuk gesprek wat ongetwijfeld voor positieve verhalen over onze
stichting op andere plekken en momenten heeft gezorgd.
Dan was het tijd om in actie te komen. Een deel van de aanwezigen had vorig jaar al een ritje gemaakt en wist direct dat ze
dit zouden gaan herhalen. Eén van de aanwezigen had al aangegeven dat ze drie keer dezelfde workshop had gekozen: op
de motor! Voor anderen was het even spannend om die stoere mannen en vrouwen in zwart leer te benaderen, maar toen
het ijs gebroken was waren de meeste zitjes snel bezet.
Na een mooi ritje door de bosrijke omgeving klonken bij iedereen enthousiaste geluiden. Een enkeling besloot ter plekke
de volgende workshopronde ook weer op de trike of motor te stappen. Tijdens de tweede ronde had ik de passagiere die
aan het begin citeerde achterop. En dat geeft je toch een goed gevoel, te weten dat dit voor sommigen een grote stap was
die ze toch maar mooi hebben gezet. En dat wij daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren is toch geweldig! Ik hoorde
achteraf van één van de organisatoren van de dag dat sommige deelnemers normaalgesproken niet of nauwelijks de deur
uit durven omdat ze bang zijn voor mannen, maar dat ze hier bij al die stoere mannen (en vrouwen) zo achterop stappen!
Na de laatste rit bleef het gezellig. Gert-Jan mocht nog even ervaren hoe hard zo’n trike wel niet kan gaan. En de trike van
Rob gaat heel hard! Er werd uitgebreid nagepraat. Maar uiteindelijk moesten we toch afscheid gaan nemen. Na in totaal
ruim 400 kilometer rijden kwam ik ‘moe maar voldaan’ weer terug in Leeuwarden. Volgend jaar wat mij betreft weer!
Michiel
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De 11e hobbelmotor
Wat lang geleden nog een idee in wording was is nu een succes gebleken en nu hebben we alweer de 11e hobbelmotor
geplaatst!
Een tijdje voordat ik jarig was kreeg ik op Facebook een melding dat ik bijna jarig was en of ik een fundraising wilde starten
voor mijn verjaardag. Na daar even over nagedacht te hebben vond ik dat wel een heel leuk idee en een goed doel was snel
gevonden. Een fundraising voor een hobbelmotor zou het gaan worden. Een locatie was ook snel gevonden aangezien mijn
zoontje daar een aantal jaar op school had gezeten.
Na een gesprek op de school, De Piloot, bleken diverse mensen daar zeer enthousiast en konden we doorgaan met de
planning. Inmiddels was de fundraising afgelopen en bleek het bedrag niet helemaal genoeg te zijn maar er waren nog wat
donaties over en dus heeft Marcel de hobbelmotor snel besteld. En konden we op de Piloot de voorbereidingen gaan treffen
om een mooie plek te realiseren voor de hobbelmotor. Deze plek bleek zeer toepasselijk aangezien op de locatie al een
verkeersplein voor de kinderen was, beter kon haast niet !
Op een mooie zonnige dag werd er verzameld bij de McDonalds en bleek de opkomst groter dan verwacht, top ! Nadat
iedereen aanwezig was reden we gezamenlijk naar de school toe, waar we al werden opgevangen door een aantal juffen met
koffie en gebak. Na de motoren te hebben geparkeerd en de handen geschud te hebben, kwamen er een aantal klassen naar
buiten. Onze voorzitter Terence gaf een zeer leuke toespraak voor alle kinderen en juffen en toen werd de hobbelmotor
onthult door een aantal kinderen. De kinderen mochten daarna 1 voor 1 even een rondje hobbelen. Daarna begon het pas
voor iedereen, een rondje langs de echte motoren. Daar werd zeer dankbaar gebruik van gemaakt en volgens mij heeft bijna
ieder kind van de school op meerdere motoren gezeten. Per klas kwamen de groepen langs, ik had er ‘s avonds spierpijn van
ieder kind op de motor te tillen, geweldig !! De pret werd nog groter toen ze ook nog aan het gas mochten draaien van een
aantal lopende motoren. Het gebrul was niet van de lucht. Wat hebben die kinderen genoten! Het toppunt was een
schoonmaakster van de school die al bij aankomst van Frans met z’n trike zei: Daar wil ik op! En tot grote hilariteit van allen
stapte ze inderdaad achterop de trike en werden er wat rondjes op het grote schoolplein gereden.
Al met al, mede door het geweldige weer en de grote opkomst, een zeer geslaagde onthulling van alweer de 11e
hobbelmotor,dat er nog maar heel veel mogen volgen. Knight Ramon
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Airwish
Weken van voorbereiding…. Aardig wat toezeggingen van mensen die

Dit werd erg gewaardeerd door ons. Deze zaterdag waren de

mee zouden rijden met trikes en motoren… Alles perfect geregeld dacht

weergoden ons iets minder goed gezind helaas en was het een

ik.. totdat er in de laatste week voor het evenement de een na de ander

kwestie van tussen de buien door rijden.

afhaakte om diverse redenen. Tot donderdagavond druk bezig geweest
toch een aantal voertuigen bij elkaar te krijgen wat gelukkig gelukt is

Zondag 26 augustus hebben John, Jacqueline en Jennifer zich

dankzij medewerking van stichting Phoenix4kids uit Limburg. Onze eigen

wederom nuttig gemaakt met rondjes rijden en fotograferen.

Marco had ook toegezegd voor de vrijdag, al wist hij niet wat hij kon

Later op de dag kwam ook Terence nog even langs om folders af

verwachten. Onze vriend met de groene zijspan John (Mean Mien) was

te geven en om met mensen in gesprek te gaan. De kinderen

er ook het gehele weekend.

konden ook een ritje maken met husky’s die een karretje
meetrokken. Ook liepen er alle dagen Disneyfiguren rond, o.a

Volgepakte auto met combicamp en trike vertrokken we op vrijdag 24

Mickey en Minnie Mouse, Knabbel en Babbel, Hans en Grietje,

augustus richting Herten (Limburg), om een heel weekend gezinnen

Doornroosje, de kleine zeemeermin. Ook een hele grote

met zieke en gehandicapte kinderen een lach op het gezicht te toveren

sneeuwpop, aap en papagaai liepen er rond. En was er het

tijdens Airwish. Tegen de middag sloot ook Marco aan om rondjes te

gehele weekend door muziek, live bands en dj’s. Onze jongste

rijden met deze gezinnen. Daarnaast sloten een aantal mensen van

vertegenwoordiger Ramon heeft zich drie dagen kostelijk

Phoenix 4 Kids aan en die hebben ook rondjes meegereden op een trike

vermaakt. Alle vrijwilligers kennen hem inmiddels zodat we

en een reversed trike. Aangekomen in Limburg was het gelukkig minder

weten dat er minimaal 50 paar ogen op hem gericht zijn en

hectisch als vorig jaar en konden we eerst op het gemak de slaapplaats

papa en mama zich bezig kunnen houden met het verblijden

in orde maken. Daarna de trike gestart en richting het veld waar we

van de andere kinderen.

meteen verwelkomt werden door een aantal kinderen. Marco was ook
present en na het opbouwen van zijn tentje kwam er een stoere motor

Kortom:

bij waar de kids ook veel interesse in hadden. We hebben tot ’s avonds 9

Drie hele enerverende dagen meegemaakt met veel glimlachen

uur rondjes gereden. Marco heeft rond 8 uur zijn motor buiten beeld

en soms een traan van 1 van de ouders van dankbaarheid en

gezet, hij was helemaal kapot omdat we zoveel gereden hebben. Zijn

het zien genieten van hun kind achter op een motor zijspan of

motor was ook in staking af en toe waardoor deze niet wilde starten.

Kikkertrike. Veel waardering vanuit stichting Airwish voor onze

Ons Ramon, lief als hij is, bood meteen een vervangend voertuig aan.

inzet. Onze dank aan alle aanwezige Knights, de Phoenix 4 kids

Zijn eigen motor waar we veel hilariteit en plezier van hebben gehad.

rijders en Mean Mien ook vanuit Gerrit de directeur van

Regelmatig hadden we aardige wachtrijen. Zeker als er iemand van de

Airwish. Hij heeft de hoop uitgesproken dat we volgend jaar

Airwish organisatie kwam met een Vip kindje, die hadden volgens

massaal aanwezig zijn op dit geweldige evenement en ik sluit

afspraak voorrang op de kinderen van bezoekers. Naast het trike en

me daar van harte bij aan. KTMCO is in Limburg in ieder geval

motor rijden waren er ook sportwagens, brandweerboten, helikopters,

goed op de kaart gezet maar we hopen dit komend jaar te

springkussens en diverse spelletjes aanwezig voor deze gezinnen. De

overtreffen met een zeer grote delegatie van motoren

vrijdagavond werd afgesloten met een groots vuurwerk. Eerder op de

zijspannen en trikes, kortom zet het derde weekend van

dag konden kinderen deelnemen aan een workshop veilig vuurwerk

augustus alvast in je agenda en we maken er met zijn allen een

afsteken. Ook waren er papagaaien aanwezig waar kinderen mee op de

geweldig festijn van voor de kids hun ouders en onszelf .

foto konden of konden aaien.
Rob ( Crazyfrog ) en Angela ( Delphi )
Op zaterdag 25 augustus zijn Jennifer en Jacqueline aangesloten om
wederom samen met het zijspan en onze trike rondjes te maken met
andere gezinnen. En Marco is lekker op zijn gemak naar huis gereden.
Omdat ze wisten dat we slecht in de voertuigen zaten is 1 van de
mannen van Phoenix 4 kids nog wat rondjes komen rijden ondanks dat
hij eigenlijk geen tijd had.
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Waldpyktreffen
De weersverwachting veranderde bijna elk uur. Droog,
nat, toch weer droog, misschien een buitje… Op de
ochtend van 25 augustus gaf buienradar een heleboel
buien in Fryslân, maar in het Noord-oosten zou het
droog zijn en droog blijven. Mooi! Dus geen
regenkleding aan of mee. Daarvan kreeg ik heel snel
spijt. Nog geen vijf kilometer buiten Leeuwarden ging
het regenen, en die regen hield pas op vlak voor de
bestemming: het Wâldpyktreffen. Weer wat geleerd
dus.
Onderweg Willem-Jan met zijn Yamaha-span opgepikt
en automobilisten Radboud, Joukje, Goos en Tineke
aan laten sluiten. Bianca had kort tevoren haar nieuwe
bijnaam ‘Wrecker’ eer aangedaan door de Peugeot in
een sloot te parkeren, waardoor ze de achterbank in
de auto verkoos boven het zijspan waar ze eigenlijk
niet in kon klimmen door de erg pijnlijke knie.
Met een uitgebreide delegatie van zeven KTMCO-ers
kwamen we dus aan op het terrein. Ons werd een
plekje aangewezen naast de schiettent waarna we
konden beginnen met de opbouw van de stand. Willem
-Jan had een partytent aangeschaft. Opbouwen zou
natuurlijk een makkie zijn voor zoveel technisch
onderlegde motorliefhebbers. Praktijk was dat we
eigenlijk (handige?) handen tekort kwamen. Na een
fikse worstelpartij tegen de wind en onwillige palen
stond uiteindelijk de tent. De KTMCO-vlag wapperde
fier in top, het spandoek hadden we tussen de
motoren gebonden. De stoeltjes werden uitgeklapt, de
statafel (die we gratis mochten lenen bij Jonkman
Verhuur uit Drachten, ook in de toekomst, waarvoor
hulde) werd voorzien van folders, KTMCO-magazines
en geprinte foto’s van hoogtepunten uit de rijke
(recente) Knights Templar geschiedenis. We waren er
klaar voor, laat de massa’s maar komen!
Helaas werd het treffen dit jaar niet erg goed bezocht.
De relatief kleine groep bezoekers bleef ook vooral
binnen in de feesttent bij de bands die daar speelden,
en kwam eigenlijk alleen naar buiten voor de burn-outs
en knallende uitlaten van de sloopmotoren die daar
voor dat doel waren neergezet door organiserende
motorclub De Wâlden. Ondanks de beperkte aanloop
hebben we ons natuurlijk wel laten zien en meer
mensen op deze manier van ons bestaan laten weten.
Om een uur op zes hebben we de tent weer ingepakt.
Na een broodnodige snack werd onder een stralend
zonnetje de thuisreis aanvaard.
Knight Michiel
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AGENDA

19 januari—nieuwjaarsreceptie/alv
25 mei—Onbeperkt Samen Genieten H’veen
22 juni—Onbeperkt Op Weg Moordrecht
23 t/m 25 augustus—Airwish
En nog een aantal ride-outs die gepland
moeten worden, dus hou de website in de
gaten!

Disclaimer
KTMCO heeft geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de 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 in geval 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, danwel aan een daaruit voortvloeiend geschil c.q. gevolg. Hetzelfde geldt bij overeenkomsten tussen leden onderling, leden en derden en derden
onderling.

