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VOORWOORD
Inmiddels heeft 2019 zijn rentree gemaakt, helaas zijn de
temperaturen nog niet helemaal ideaal. Dus op een enkele "die
hard" na is het nog eventjes wachten voordat het motorseizoen
weer van start gaat. Echter zijn we al gezellig samen geweest op de
KTMCO nieuwjaarsborrel, deze hebben we dit jaar gelijk
gecombineerd met onze jaarlijkse ledenvergadering. Hier is onder
meer de agenda van 2019,en natuurlijk de gereden kilometers van
het jaar 2018 bekend gemaakt. Ook zo benieuwd op hoeveel de
teller nu staat? Je kunt het allemaal terug vinden in het magazine en
houdt de agenda in de gaten omdat er nog een aantal evenementen
in ontwikkeling zijn.
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Van de motordiender

Ik wil alle leden/vrijwilligers ontzettend bedankten voor de geleverde
inzet in het afgelopen jaar. We hebben veel kilometers mogen rijden
en mooie dingen kunnen doen voor mooie mensen. Daarnaast een
dank aan alle adverteerders voor het mogelijk maken van het
KTMCO Magazine, ook weer in 2019.
De kilometerstand is op nul gezet, het nodige onderhoud is weer
gepleegd want we gaan van start met een leuke openingsrit. Ditmaal
is de organisatie in handen van 1 van onze Noordelijke Knights, het is
een mooie rit door 3 provincies, met als afsluiting een lekkere
versnapering.

VORMGEVING

Nu de motoren tot leven zijn gebracht de banden warm zijn, kan het
seizoen wat mij betreft echt gaan beginnen. Want tenslotte rijden
we voor personen met een verstandelijke beperking, lichamelijk
gehandicapten en zieke kinderen en volwassenen. Rijden met een
doel, rijden voor een doel. Dat is wat ons bindt en dat is wat het zo
mooi maakt. Ik wil jullie allemaal een geweldig en veilig seizoen
wensen en dat we maar veel kilometers mogen rijden voor het
goede doel.

Miralda Hagen

Veel leesplezier,
Voorzitter Terence

Bianca Veenstra
FOTOGRAFIE

REDACTIEADRES
Stichting KTMCO
Snip 25
2831 XE Gouderak
www.ktmco.nl ● info@ktmco.nl

VAN HET BESTUUR

In het afgelopen jaar hebben wij weer hele mooie resultaten behaald en de teller met de EURO’s en KILOMETERS
blijft maar door groeien en dit allemaal dankzij jullie!

Zo staat de KILOMETER teller op dit moment op 866.452 en vermoedelijk zal deze in dit jaar over het MILJOEN
heengaan. 1 MILJOEN kilometer voor het goede doel, dat is iets waar wij met z’n allen bijzonder trots op mogen
zijn. We hebben in de afgelopen 7 jaar bijna 25.000 EURO geschonken aan de goede doelen en ook dat is een
hele prestatie.

3 KTMCO hobbelmotoren zijn er in 2018 bijgekomen, zo staan er inmiddels 11 verspreid door heel Nederland en
dit aantal zal blijven groeien.

De bedragen die wij geschonken hebben zijn:

Stichting DaDa = 1000 euro
Stichting SKINN = 350 euro
Stichting MyBreath My Music = 350 euro
Stop Hersentumoren = 50 euro
Onbeperkt Samen Genieten = 50 euro
9e KTMCO Hobbelmotor = 875 euro
10e KTMCO Hobbelmotor = 875 euro
11e KTMCO Hobbelmotor = 875 euro

In 2019 gaan onze gereden kilometers volledig naar stichting DaDa, op deze manier kunnen wij samen het
fantastische evenement Onbeperkt op Weg nog vele jaren blijven organiseren. En gedurende het jaar zullen wij
samen met jullie ook nog ritten en evenementen organiseren waarbij de opbrengst meteen geschonken gaat
worden aan een goed doel.
Waar wij ook uitermate trots op zijn is het KTMCO magazine, voor het 4e jaar op rij mogen wij deze uitbrengen en
dit allemaal dankzij onze trouwe adverteerders.

Tot slot nog een dankwoord…., bedankt Knights, bedankt Ambassadeurs, bedankt Adverteerders en bedankt
Sponsors.

Rijden met een doel, Rijden voor een doel.

Ik moet altijd inwendig een beetje lachen als mensen horen dat ik gitaar speel. Dan komen de verhalen al snel, “ik wil al jaren
gitaarspelen maar heb het na 3 maanden opgegeven” of ook een leuke “mijn vingers doen altijd zo’n pijn als ik probeer te
spelen”. Waarom denken mensen toch dat gitaar spelen zo makkelijk is? Het is eigenlijk het toppunt van multi-tasken, je
moet 2 handen coördineren en dan ook nog je vingers op de goede plek zien te krijgen met genoeg kracht zodat er een mooie
ronde toon uitkomt en daarbij ook nog vooruitdenken wat de volgende greep gaat worden. Gitaarspelen is eigenlijk gewoon
schaken met schaakstukken van een paar kilo en dat leer je nou eenmaal niet met een paar keer proberen. Het vergt
doorzettingsvermogen, veel doorzettingsvermogen en een beetje muzikaal gevoel is ook niet weg natuurlijk!
Er zijn zelfs zulke desperate mensen die hun ziel verkopen op een verlaten kruispunt ergens in Amerika. Feit is wel dat deze
man, Robert Johnson, opeens erg succesvol was. Is een mooi verhaal en de film, Crossroads, is nog steeds een plezier om naar
te kijken en vooral te luisteren. Met sublieme muziek van o.a. Ry Cooder, Sonny Terry en Steve Vai. Vooral het laatste duel,
met Eugene’s trickbag is 1 van de hoogtepunten. Ralf Macchio heeft heel wat uurtjes playback moeten studeren vermoed ik
om het er op het witte doek enigszins echt uit te laten zien.
Die Robert Johnson is trouwens een voorbeeld geweest voor vele na hem komende gitaarhelden. Menig gitarist heeft later
faam gemaakt met zijn nummers. Onder andere spelend met een andere legende, Muddy Waters die weer een voorbeeld was
voor een hele nieuwe lichting muzikanten waaronder één van de meest invloedrijke aller tijden, namelijk ene Johnny Allen
Hendriks oftewel Jimmy Hendrix. . Die bracht het gitaarspelen, letterlijk spelen soms, tot een tot dan toe onvoorstelbaar
niveau. Het leek of Jimmy van het een op het andere moment beroemd is geworden maar hij heeft er keihard voor gewerkt. In
vele bands heeft hij ervaring opgedaan, spelend met o.a. BB King, Bo Diddley en Little Richards naar ook door iedere dag
minimaal 6 tot 8 uur te oefenen. En daar leer je dus gitaarspelen van, herhaling, nieuwe dingen proberen en net zo lang
doorgaan totdat het bloed er uit spuit ( een mooie quote van Ted Nugent). Het enige vage is weer wel dat zowel Robert
Johnson als Jimi Hendrix maar 27 jaar zijn geworden. Later zijn er nog meer beroemdheden heen gegaan en vele daarvan zijn
maar 27 jaar oud geworden, Janis Joplin, Brian Johnson, Jim Morrison, Kurt Cobain en recentelijk nog Amy Winehouse.
Allemaal zijn ze postuum lid van de 27 Club. Toch is en blijft het een vreemd verschijnsel. Je zou haast gaan denken dat er
hogere machten mee aan het spelen zijn.
Voor eenieder die echt gitaar wilt gaan spelen, koop een redelijke gitaar en een klein versterkertje. Zeker geen beginnersgitaar
maar een middensegment gitaar (+/-300- 500 euro). Slinger je PC of laptop aan en ga naar YouTube en zoek naar
“guitarlessons”. Geef niet op als je niet binnen 2 maanden de sterren uit de hemel speelt, blijf oefenen en bedenk: er komt
ooit een dag dan kan ik het wel! Speel mee met je favoriete nummers, zoek de akkoorden uit en herhaal tot het je oren
uitkomt. En mocht je dan de inspiratie hebben gevonden, probeer zelf eens wat akkoorden aan
elkaar te bakken en wie weet sta je over een tijdje zelf wel op YouTube!

Kerstpakketten
Ergens eind januari loop ik na mijn dienst door de kantine in Zeist en zie op het kantoor nog kerstpakketten
staan. Omdat ik ineens een ingeving krijg vraag ik even aan een van de collega’s, die daar op kantoor zit, wie er
over de overgebleven kerstpakketten gaat. Hij denkt dat Gea Westerman daar over gaat en dat ik die maar
eens moet bellen. Ik trek de stoute schoenen aan en neem contact op met Gea. Nadat ik vertel dat KTMCO
een stichting is die zich inzet voor kinderen met enorme tegenslagen in hun leven, kinderen die met ziekte of
misbruik worden geconfronteerd en dat we Hobbelmotoren weggeven, vraag ik wat er gebeurd met de overgebleven kerstpakketten. Gea verteld dat deze altijd verloot worden onder de mensen die tijdens de kerstdagen hebben gewerkt en dat de winnaars deze nog moeten ophalen. Ik leg uit dat we de kerstpakketten eventueel te gelde kunnen maken om bijv. de volgende hobbelmotor mee te betalen. Gea is enthousiast en stelt
direct dat de winnaars hun pakket tot 08 februari kunnen ophalen en dat daarna het restant voor KTMCO zal
zijn. Gea denkt dat dit toch al snel 10 tot 15 pakketten zullen zijn.

Maandag 11 februari wil ik niet gelijk hebberig aan de telefoon hangen en neem me voor om dinsdags polshoogte te nemen. Dinsdag nog tijdens mijn dienst wordt ik gebeld door mijn manager Ruud van Zalinge die
door had gekregen dat de kerstpakketten naar KTMCO mogen en dat er zo’n 12 of 13 stuks staan in Zeist. Direct na mijn dienst ga ik inladen en zet de pakketten bij mij thuis op de logeerkamer. Na Ruud te hebben bedankt bel ik met Gea en die vertelt mij dat er in de vestiging in Utrecht nog een partij staan. De dag erna rijd ik
naar Utrecht en ben zeer verrast bij het aanschouwen van de enorme hoeveelheid pakketten. Vier keer op en
neer rijdend en 48 pakketten later staat er een enorme voorraad in mijn woonkamer die nog naar boven moeten en een complete muur vormen in de logeerkamer. Flink bezweet en met een luxe probleem, laat ik Marcel
Hagen weten dat we een grotere partij kerstpakketten in ons bezit hebben. Vragend om ideeën en raad zetten
we (Marcel) een item op het forumgedeelte van de website zodat iedereen kan meedenken wat we met dit
nieuwe aantal pakketten kunnen doen. Er komen veel ideeën binnen en ik ben eigenlijk trots op deze groep
mensen die zoveel warmte uitstralen. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om de stichting SKKIN (Stichting
Kansarme Kinderen In Nederland) mee te laten profiteren en dat we de mensen waarvoor er gereden is ook een
pakket zullen krijgen. Het restant zullen we te gelde maken om zo de basis te hebben voor de volgende hobbelmotor.
Afsluitend wil ik via deze weg nogmaals onze dankbaarheid uiten aan Qbuzz en Gea. Deze bijzondere vrouw is
altijd vriendelijk en hulpvaardig voor de collega’s en heeft wat mij betreft ook nu weer veel empathie getoond.

Knight Wout

De ganzenveer
Het is op een woensdagmiddag rond een uur of 3 dat ik bel met John. Hij is door Wilem genoemd om de volgende
ganzenveer te doen, maar hij wil het eigenlijk niet. “En als ik je nou een beetje help?” Dat was geen slecht idee.
Eerst hebben we het even over de gewone dingen, over hoe het met ons gaat en hoe het met de gezondheid is. Die
laat bij John wel weer wat te wensen over, hij is alweer een poosje thuis. “Bianc, hoe gaan we hier in vredesnaam
mee beginnen?” Tja, weet ik veel, ik heb dit ook nog nooit gedaan. Maar we besluiten om maar gewoon ergens te
beginnen en dan maak ik er wel een verhaaltje van.
John is geboren en getogen in Montfoort. Op de vraag wanneer hij met motorrijden is begonnen antwoord hij:”Dat
was in 1992. Via mijn ex kwam ik in contact met motorrijden en ik besloot om ook mijn rijbewijs te gaan halen.
Daarvoor ben ik in 1 keer geslaagd. Mijn eerste motor was een Kawasaki 454 LTD. Dat was wel een fijne motor om
op te beginnen. Hier heb ik veel ritten mee gereden naar vrienden en familie en heel veel van Alphen a/d Rijn naar
Harmelen. Na deze motor kocht ik een chopper, een Honda VLX. Ook daarmee veel gereden maar op een gegeven
moment had ik weinig zin meer om te rijden.Na een jaar heb ik de Honda verkocht omdat hij in de schuur stond weg
te kwijnen.” Op zijn 24e ging John op zichzelf wonen, in Montfoort. In 1989 kreeg hij een relatie, waar hij maar leifst
30 jaar lang van mocht genieten. Ook is hij veel verhuisd in die periode, naar Lopikerkapel, naar Alphen a/d Rijn,
terug naar Lopikerkapel, Zetten, Veen en weer terug naar Zetten vanwege het feit dat zijn relatie niet langer stand
hield. Nu woont hij daar met zijn boxer Rico.
Ik vraag hem wanneer hij dan weer begonnen is. Hij denkt even na en zegt dan:”Dat was na een jaar of 3. Het begon
weer te kriebelen en ik wilde graag weer een motor hebben. Maar dan wel een echte motor, een Harley Davidson.
Het werd een softtail Nighttrain, die ik nu nog steeds heb. Op dit moment rij ik voornamelijk voor KTMCO.”

JOHN
“Hoe kwam je bij KTMCO terecht?”vraag ik hem.
“Dat kwam door de rit voor MH17. Ik was bij veel
bekenden aan het lobbieen om mee te rijden, om zo
de nabestaanden te kunnen ondersteunen. En daar
kwam ik Marcel (Hagen) tegen. We raakten in
gesprek en ik werd uitgenodigd om langs te komen.
Na dat gesprek wist ik het zeker; ik wilde me bij deze
stichting voegen om nog meer voor de mensen te
kunnen betekenen. Dus zo gezegd, zo gedaan.”
“De rit die me het meest bij is gebleven is toch de
ride out voor Jonah. Dat heeft een grote impact op
me gehad. Dat kleine ventje die zo ziek was, daar
wilde ik wat voor doen. Ik heb in mijn omgeving geld
ingezameld. In de buurt, maar ook op de bus. Ik rij
op een stadsbus en ik nam toentertijd een
collectebus mee om de passagiers te vragen of zij
ook iets over hadden voor dat ventje. En dat liep
storm! De dag van de ride out was fantastisch.
Zoveel mensen, van allerlei rangen en standen, ik
kreeg er een brok van in mijn keel. Bijna iedereen
stond te huilen toen de trike met Jonah en zijn
ouders aankwamen. Maar een paar maanden later
kwam de zwaarste dag die ik ooit heb mee gemaakt,
Jonah kwam alsnog te overlijden. KTMCO reed mee
in de stoet en ik ben blij dat ik daar een deel van uit
mocht maken.”
“Bianc, zijn we nu al eens klaar”, vraagt John me op
een gegeven moment. We hebben al bijna een uur
aan de telefoon gehangen. “Bijna. Je hebt toch ook
wel hobbies ofzo buiten KTMCO?” En of hij die heeft.
Paardrijden, alleen de laatste tijd niet zoveel meer
vanwege zijn gezondheid en tijdgebrek. “Ik heb ook
een periode Zippo aanstekers gespaard”, komt er
ook nog uit. En natuurlijk mee rijden met KTMCO.
“Daar haal ik een hoop voldoening uit. En natuurlijk
hoop ik nog veel ritten mee te kunnen rijden en
ervan te genieten”.
“John, aan wie wil je de ganzenveer
doorgeven?”vraag ik hem. “Nou, eigenlijk vind ik dat
wel moeilijk. Ik weet niet meer wie er allemaal al
geweest zijn”. Hij noemt een paar namen en ik zeg
hem dat die allang aan de beurt zijn geweest. “Nou,
dan hou ik het wel bij Friesland, dan geef ik de
ganzenveer door aan Radboud”.

Na nog even een aantal dingen doorgesproken te
hebben over 24 maart, dan gaan we naar Friesians
on Ice in Heerenveen, hangen we op. Hoe bedoel je,
ik ben daar niet zo goed in? Na een gesprek van iets
meer dan een uur heb ik er toch behoorlijk wat
uitgekregen.

Nieuwjaarsreceptie
Het is al vroeg als Willem en ik opstaan. Rond kwart voor 12
worden we pas opgehaald, maar we hebben nog wel wat te
doen. We zijn weer bezig met de salades voor de nieuwjaarsreceptie dus dat moet er weer tiptop uitzien. We hebben bij de visboer, Rauwerda in Surhuisterveen, 3 schalen
met dozen kunnen ophalen om ze op te doen. En kregen
ook nog korting op de vis die we er kochten, das toch te
gek? De ene salade wordt met vis en de andere wordt met
allerlei garnituur. Ook hebben we nog wat hapjes die op de
derde schaal kunnen. Na een uurtje ongeveer zijn we wel
tevreden met hoe het er allemaal bij ligt en kunnen we
wachten op Michiel die ons komt ophalen.
We hebben om half 1 afgesproken bij de benzinepomp Han
Stijkel langs de A6 met Goos, Tineke en Jacky. Natuurlijk
was Goos alweer een uur te vroeg bij Jacky, omdat hij op de
een of andere manier elke keer denkt dat dat zo is ( dit was
niet de eerste keer ). Bij de pomp aangekomen nog even
snel een peukje gerookt om daarna weer met volle moed
verder te gaan. Sommige stukken heb ik echt niet mee gekregen, ik val nogal makkelijk in slaap. Het laatste stuk waren we Goos en aanhang kwijt en Willem moest met een
noodgang naar de wc, dus zijn we doorgereden. Bij aankomst op de boerderij snelde Willem naar het toilet en haalden Michiel en ik de auto leeg.
Henk kwam ons al tegemoet lopen, net als John even later,
en na “de beste wensen” en de nodige knuffels liepen we
met handen vol naar binnen. Er waren al aardig wat mensen
en we werden hartelijk begroet. Snel alle schalen op de tafel gezet bij de rest van het eten en wat te drinken halen.
Want van zo’n reis krijg je wel dorst. Er was nog even tijd
om met een aantal bij te kletsen en toen iedereen binnen
was, begon Terence met de vergadering. Maar hij zou het
wel snel doen, want hij had honger. En snel ging het! Voor
we het wisten was de agenda afgehandeld en dachten we
te kunnen gaan eten. Maar nog niet, want er waren nog 4
Knights die een siderocker kregen omdat ze 3 jaar lid waren.
Dat waren Henk, John, Robert en Willem. En ook waren er
nog 3 Knights die een pin kregen vanwege een hoog aantal
gereden kilometers, en dit waren Itgar, Henk en Robert. En
toen konden we aanvallen!! Nou ja, aanvallen, je gedraagt
je toch wel een beetje. Er was ook zoveel! Oliebollen, snert,
taart, gehaktballetjes in pindasaus en nog veel meer.
Tussendoor ga je dan met zo’n dag ook nog even naar buiten. Voornamelijk om de rookverslaving bij te houden. Maar
toen we doorkregen dat er pups waren in de schuur, waren
Angela en ik natuurlijk niet meer te houden. Die wilden we
zien!

. Die wilden we zien! Er lagen een stuk of 6 van die
heerlijke dropjes in een apart stukje stal. Angela kreeg
een pup in haar armen geduwd en was meteen smoorverliefd. Ik keek om me heen en zag dat er in de andere
stallen allemaal kalfjes van verschillende leeftijden
stonden. De jongste was 2 weken! En veel van jullie
zullen zich wel herinneren dat ik toch wel wat met koeien heb, ride out voor Natasja, en ik begon de kleintjes
te aaien. Maar ze vonden mijn vingers wel lekker en zo
stond ik te wachten tot ik mijn vingers weer terugkreeg.
Ik dacht dat ze eraf gesabbeld zouden worden! En zo
ging het bij het ene na het andere kalfje. Maar ik wilde
toch ook nog even bij de pups kijken en ik kreeg de pup
van Angela aangereikt. Oef, om op te vreten….maar ja,
hij kon echt niet mee naar huis.
Na de boel met iedereen een beetje opgeruimd te hebben reden we rond 20.00 uur weer naar huis. Moe
maar voldaan kwamen we thuis aan. Michiel ging meteen weer naar huis en wij ploften op de bank. Nog even
napraten, dat werd weer laat zoals gewoonlijk, en toen
op bed. Gelukkig konden we de volgende dag uitslapen.
Ambassadeur Bianca
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Het Tempelierskruis, de betekenis uitgelegd.

De meesten van ons hebben wel een patch, speldje/pin of sticker van dit beroemde rode kruis maar weten jullie precies waar dit kruis voor staat? Uiteraard zit er een diepere betekenis achter, zoals bij alles bij
de Tempeliers. Dus de volgende keer als er iemand op je af komt stappen dan kan je precies vertellen
waar dit kruis voor staat, mits je het onderstaande stuk uit je hoofd weet te leren of een fotografische geheugen hebt.
Het Tempelierskruis was het belangrijkste symbool voor de Tempeliers omdat het stond voor alles waar
ze in geloofden. Van het mysterie van Golgota ( de opstanding van Jezus even kort door de bocht) tot inzichten in hun 3 inwijdingsrituelen (ochtend, middag en avondritueel) . Het gaat te ver om alles hierover
te beschrijven het belangrijkst en leukst lijkt mij puur de betekenis van het kruis.
Het kruis bestaat uit 4 balken (1 tm 4) en het centrale punt (5).
Iedere balk heeft een eigen betekenis, net zoals het centrale punt, gecombineerd is er nog een betekenis.
Hieronder volgt de (ietwat verkorte) uitleg, zie voor de nummers de bovenstaande afbeelding.
De bovenste balk staat voor de terugkeer uit de hemelen naar het middelpunt van hun hogere zelf.
De rechter zijbalk staat voor de geestelijke krachten waardoor ze inzichten kregen in bepaalde mysterieën
vanuit het oos ten (Jeruzalem) naar het westen (werelddeel).
De onderste balk stond voor de Tempeliers voor de terugkeer uit de diepte van de aarde door hun geloofskracht.
De linker zijbalk zijn krachtstromen die de mensen en aarde vergeestelijken, weer vanuit het oosten naar
het westen.
Het centrale punt is het evenwicht van alle krachten en was een symbool van de verworven inzichten. Dit
centrale inzicht was met name voor de 12 commandeurs, die dit onder leiding van de grootmeester zich
eigen maakten. Dit was het 3e inwijdingsritueel, het avondritueel, dit kon pas nadat ze zichzelf hadden
voorbereid door het ochtend en middagritueel en dit was het hoogste wat ze konden bereiken. Het hoogste bewustzijn van het Christusoffer voor de aarde, de mystieke omvorming van het aardse materie ( het
lichaam van Jezus) naar overgankelijke geestelijke lichamelijkheid.

De complete verticale balk staat voor doelgerichte kracht van boven (hemel) naar beneden (aarde) en andersom voor het opstijgen van hun zielen naar de hemelse gebieden. Van Lucifer naar Zonnegeest en
door overwinning van beide tegenkrachten vonden ze in zichzelf de kracht van het midden(5) hun centrum.
De complete horizontale balk staat voor de Tempeliers voor de geheimen van het 3 e ritueel het belangrijkste ritueel van de Tempeliers, het hoogst haalbar. En alleen weggelegd voor de commandeurs en
grootmeester.
Het complete kruis was het symbool voor de weg die de Tempeliers waren gegaan om alle inzichten te
leren, waarbij het voorop stond dat ze nooit uitgeleerd waren en ze zich de hogere opgave waarvoor ze
stonden, duidelijk voor ogen hielden.
Al met al een behoorlijk diepgravend verhaal en bij lange na niet helemaal compleet uitgelegd maar de
grote lijnen zijn wel duidelijk. Wie zich wil verdiepen in de rituelen van de Tempeliers, en dan met name
de inwijdingsrituelen en de daarbij behorende achterliggende gedachten ( graalridders, Gogoltha), zou ik
willen aanraden de boeken van Judith von Halle te lezen en diverse boeken van Rudolf Steiner o.a. Meester van de witte Loge.
Er zijn verschrikkelijk veel boeken geschreven over de Tempeliers, een aanrader is : De Tempeliers – Huurlingen van de Paus met veel achtergronden in de diverse ordes, de kruistochten, het proces tegen de
Tempeliers en een klein stuk over de Kartharen, wat overigens ook een zeer interessant gebeuren is geweest.
Afijn, genoeg te lezen mocht je geïnteresseerd zijn
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Van de motordiender
Donderdag 6 december was het – zoals overigens
wel vaker - enorm druk in en rond om Rotterdam
met als het gebruikelijke gevolg files en
opstoppingen. Ik reed op de dienstmotor en zag
dat het op de kruising Capelseweg / Hoofdweg in
Capelle a/d IJssel een chaos was. In de richting van
de rijksweg A20 was het écht heel druk en daar
was nauwelijks sprak van doorstroming. Ik zag dat
het verkeer met enige regelmaat gewoon het
kruispunt op reed, terwijl het duidelijk te zien was
dat de kruising niet overgestoken kon worden, met
als gevolg dat deze automobilisten allemaal het
kruispunt blokkeerden en dat had weer als gevolg
dat de andere rijrichtingen ook niet meer konden
rijden. Hierdoor stond soms alles stil, terwijl dat
echt niet nodig was. Doorrijden in zo’n geval is
misschien wel de gemakkelijkste oplossing, maar
niet de juiste. Ik ben vervolgens zichtbaar op het
kruispunt gaan staan in de hoop dat de volgende
automobilisten even na zouden denken eer ze het
kruispunt zouden gaan blokkeren. Tot mijn
verbazing hielp dit niet en werd de kruising daarna
nog diverse malen geblokkeerd. Ik ben vervolgens
maar de kentekens van deze automobilisten gaan
noteren en in nog geen 45 minuten resulteerde dit
in 33 x een proces-verbaal. Deze overtreding kost
230 euro. Het blokkeren van een kruispunt levert
een hoop ergernis op bij andere automobilisten, die
anders wél door hadden kunnen rijden. We kunnen
echt met zijn allen dit soort opstoppingen
voorkomen, door alleen een kruispunt op te rijden
als er plek is en je niet in de weg staat voor anderen.
Het lijkt misschien alsof je dan ‘je plekje’ niet opeist
maar uiteindelijk is iedereen sneller thuis. Gewoon
met de motor naar je werk gaan is natuurlijk de
beste optie !

Het is 13 november 2018; ik heb avonddienst. Ik ben
op tijd op bureau, pak een kop koffie, leg de helm
alvast paraat en kruip nog even achter een
computer. Ik zie een terugbelbericht. Via het politieservice-center is er een verzoek gekomen van
iemand over iets wat in 2015 gebeurd is. Ja zeg, alsof
ik dat nog weet. Ik weet niet eens meer wat ik vorige
week gegeten heb laat staan wat er 3 jaar terug
gebeurd is.
Mijn maat vandaag is een collega die intussen
officieel met pensioen is maar……hij kan het gewoon
niet laten. Ik lees de registratie in van het
terugbelbericht, het gaat dus om een ongeval in
Bergschenhoek. Ik spreek met mijn maat de zaak nog
even door en we bellen de man. Rond half vier die
middag zitten we in de woning van de man in
Bergschenhoek met een kop koffie voor ons. Wij
zitten aan tafel met de man en zijn zoon (die de dag
ervoor 8 jaar is geworden). Hij wil een aantal dingen
van ons weten over ‘die dag’ van het ongeluk. Hij
heeft de vragen opgeschreven en stelt ze. Wij geven
naar eer en geweten antwoord. Ook wij hebben wat
vragen aan hem en zijn vader, en niet vanuit
justitieel oogpunt maar gewoon puur als mens. Hoe
gaat het met hen etc. Al met al zitten we een uurtje
te kletsen. De jongeman heeft voor ons als dank nog
een doosje lekkere chocolaatjes gekocht. Wij gaan
hierna weer verder met ons normale(re) werk. We
schrijven een paar mensen op die de verkeersregels
ineens vergeten zijn, assisteren bij een pechgeval,
handelen een eenvoudige aanrijding af en nog wat
andere zaken. Voor ons dus een normale werkdag.
Tijdens de maaltijd komen collega’s binnen die net
bij een aanrijding met ernstig letsel geweest zijn.
Voor hen is er intussen ook een collega van het TCO
(Team Collegiale Opvang) aangeschoven. De
aanvullende chocolaatjes op tafel geven volop
gesprekstof.
Met dank aan: TEAM VERKEER ROTTERDAM

Onze showroom is geheel vernieuwd !!!!
Graag zien wij u op zaterdag ( 9.00-16.00)
De koffie staat klaar .
Antwerpseweg 9-10

(naast beve meubel)

2803 PB Gouda
Tel: 0182-582929

(ook op andere dagen en avond op afspraak)

AGENDA
20april—openingsrit KTMCO
25 mei—Onbeperkt Samen Genieten Heerenveen
10 juni—Elfstedentocht Leeuwarden
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.

