
KTMCO         Magazine
R i j d e n  m e t  e e n  d o e l ,  r i j d e n  vo o r  e e n  d o e l

Editi e zomer 2019

In dit nummer o.a.:

Openingsrit
Onbeperkt samen genieten

     Jaargang 4 - Nummer 2      Knights Templar Motorcyclist Charity Organizati on



 

 

2      KTMCO zomer 2018 



Beste lezers,

Zoals jullie weten is het seizoen alweer van start gegaan en genieten we van 
elke kilometer die word afgelegd.

Wat is het toch heerlijk om van zo’n sti chti ng voorzitt er te mogen zijn.

Zo is de openingsrit perfect gegaan, chapeau voor de organisatoren. De rit is 
vlekkeloos verlopen en was tot in de puntjes geregeld. Heerlijk als er zoveel 
zelfstandigheid geboden word binnen de sti chti ng.

Daarnaast zijn we op het evenement van onze vriendin Anja de Roos “onbe-
perkt samen genieten” aanwezig geweest met een aantal knights, en wat was 
dat een gezellig dag.

Voorlopig was dit de laatste editi e van onbeperkt samen genieten.Zal er een 
vervolg komen dan is KTMCO zeker weer aanwezig.

Er wordt ook door de knights achter de schermen hard gewerkt om alles 
vlotjes te laten verlopen ti jdens ons eigen evenement in samenwerking met 
sti chti ng DaDa “Onbeperkt op Weg”.

En zoals het er nu naar uitziet word dat ook een geweldige dag

Naast dit alles is het seizoen pas net begonnen en staan er natuurlijk nog leu-
ke ritjes op de planning of zijn in ontwikkeling.

Hou dus de agenda in de gaten. Deze is te vinden op de achterzijde van dit 
magazine, maar ook op de website. Het forum is komen te vervallen.

Hiervoor in de plaats is er een mooie  app gekomen waarmee we alle informa-
ti e kunnen delen waardoor iedereen op de hoogte is.

Voor nu veel leesplezier en tot op de weg.

Rijden met een doel,rijden voor een doel

         

VOORWOORD

REDACTIE

Bianca Veenstra

REDACTIEADRES

Sti chti ng KTMCO
         Snip 25
2831 XE  Gouderak

www.ktmco.nl

info@ktmco.nl

   5

   7

  10

  19

Kort Nieuws

Ramon’s hardrock cafe

De ganzenveer

van de motordiender



 

 

16      KTMCO zomer 2018

 

16      KTMCO lente 2018



                                  KORT NIEUWS ...

 

 

16      KTMCO zomer 2018 

 

16      KTMCO lente 2018 

   13 April.   Wat was het fris maar Radboud, Jacky en Michiel hebben KTMCO vertegenwoordigd
                           ti jdens de LWD EGGRUN 2019 ! Samen hebben ze weer wat kilometers gemaakt voor
                           de sti chti ng de grillige april  en de weerselementen ervaren ti jdens deze rit voor de 
                           kindertjes in Medisch Centrum LWD.

10 Juni. Een aantal Knights en Ambassadeurs hebben de Elfstedentocht voor motoren
                       gereden, prachti ge route door het mooie Friesland met prima weersomstandig-
                       heden. In de wachtrij voor honderden koeien die over moesten steken, alle
                       stempelposten gehad en we hebben allemaal een mooie medaille ontvangen
                van de stad Franeker.

      Onze Knight Jacky organiseert voor het 2e jaar Kamp Positi ef. Dit is een initi ati ef om 
         gezinnetjes die niets te besteden hebben en zelfs nog nooit op vakanti e zijn geweest
         eens een week het vakanti egevoel te kunnen geven en laten beleven. Dit jaar is kamp
         positi ef van 19 t/m 27 Juli, voor meer informati e kamppositi ef@ktmco.nl 

      De Vriendenloterij gaat KTMCO helpen !  Later volgt er nog meer informati e, maar dit
         zal voor ons een hele mooie stap worden om bijvoorbeeld het aantal KTMCO
         hobbelmotoren fl ink te verhogen in Nederland. Hou onze FB pagina of de KTMCO AP

EGGRUN

ELFSTEDENTOCHT

KAMP POSITIEF

DE VRIENDENLOTERIJ

Heb je een nieuwtje, stuur dit dan naar redacti e@ktmco.nl



Jaaaaren geleden,          
zo’n 45 jaar...slik, 
klom ik ieder weekend om 6 uur  s’ochtends 
mijn bed uit en liep naar de woonkamer waar 
de platencollecti e en pick-up van mijn vader 
stonden. In afwisselende volgorde werden dan 
o.a   gedraaid : Fats Domino, The Shadows, 
Jaap Dekker,CCR,  Rob Hoeke  en Rene and his 
Alligators. De liefde voor de muziek uit die ti jd is 
alti jd blijven hangen en nog alti jd brul ik uit volle 
borst ; I found my thrill, at Blueberry Hill mee. En 
ga ik nog steeds compleet uit mijn dak als ik de 
drumsolo hoor in het Shadows nummer Litt le B. 
Sti l zitt en bij Rob Hoeke ( Margio!!)  is onmogelijk 
en de kinderliedjes, Nursery rhymes,  van Jaap 
Dekker met de onnavolgbare boogie woogie 
piano maken ze nu nog steeds goed verteerbaar. 
Rene Nodijk van Rene and his Alligators werd in 
de jaren 60 beschouwd als beste Nederlandse 
gitarist. De nummers die ze spelen hebben veel 
weg The Shadows maar toch hebben ze een eigen 
herkenbare draai er aan gegeven. Jaren later 
hebben ze hun naam veranderd in Reneé and 
the Alligators,er werd een zangeres aan de band 
toegevoegd, Reneé ( uiteraard) en ze treden nog 
steeds wel  eens op. Daarbij nog steeds terend 
opde succes nummers Guitarboogie and  In the 
mood.

,, Brul ik uit volle borst “......

Mijn muzieksmaak ontwikkelde zich verder via 
Bill Haley ( rock arround the clock) en Kiss tot de 
hardere rock soorten en nog steeds ben ik aan 
het zoeken naar nieuwe bands en nieuwe sounds 
maar de oude roch nummers blijven alti jd hun 
aantrekkingskracht houden. Wel bepalend zijn 
de gitaren in de muziek,de huidige muziek waar 
een stel malloten een beetje aan knopjes staan te 
draaien achter hun laptops zal 



Jaaaaren geleden,          
zo’n 45 jaar...slik, 
klom ik ieder weekend om 6 uur  s’ochtends 
mijn bed uit en liep naar de woonkamer waar 
de platencollecti e en pick-up van mijn vader 
stonden. In afwisselende volgorde werden dan 
o.a   gedraaid : Fats Domino, The Shadows, 
Jaap Dekker,CCR,  Rob Hoeke  en Rene and his 
Alligators. De liefde voor de muziek uit die ti jd is 
alti jd blijven hangen en nog alti jd brul ik uit volle 
borst ; I found my thrill, at Blueberry Hill mee. En 
ga ik nog steeds compleet uit mijn dak als ik de 
drumsolo hoor in het Shadows nummer Litt le B. 
Sti l zitt en bij Rob Hoeke ( Margio!!)  is onmogelijk 
en de kinderliedjes, Nursery rhymes,  van Jaap 
Dekker met de onnavolgbare boogie woogie 
piano maken ze nu nog steeds goed verteerbaar. 
Rene Nodijk van Rene and his Alligators werd in 
de jaren 60 beschouwd als beste Nederlandse 
gitarist. De nummers die ze spelen hebben veel 
weg The Shadows maar toch hebben ze een eigen 
herkenbare draai er aan gegeven. Jaren later 
hebben ze hun naam veranderd in Reneé and 
the Alligators,er werd een zangeres aan de band 
toegevoegd, Reneé ( uiteraard) en ze treden nog 
steeds wel  eens op. Daarbij nog steeds terend 
opde succes nummers Guitarboogie and  In the 
mood.

,, Brul ik uit volle borst “......

Mijn muzieksmaak ontwikkelde zich verder via 
Bill Haley ( rock arround the clock) en Kiss tot de 
hardere rock soorten en nog steeds ben ik aan 
het zoeken naar nieuwe bands en nieuwe sounds 
maar de oude roch nummers blijven alti jd hun 
aantrekkingskracht houden. Wel bepalend zijn 
de gitaren in de muziek,de huidige muziek waar 
een stel malloten een beetje aan knopjes staan te 
draaien achter hun laptops zal 

ik nooit begrijpen. En heeft  wat mij betreft  ook 
totaal niets met het woord muzikant van doen. 
Muzikanten zijn gedreven mensen die jaren  
oefenen om hun instrument onder de knie te 
krijgen. Aan een paar knopjes draaien kan iedereen 
leren, kijk naar Gerrit in het programma Utopia. Die 
kreeg de beschikking over zo’n dj apparaat en kon 
er na 2 weken al redelijk mee overweg..... i rest my 
caseJ

,, Muzikanten zijn gedreven 
mensen”....
De liefde voor boogie woogie piano kreeg ik met 
de paplepel ingegoten door mijn onder ander 
piano spelende vader en ook daar kan ik nog 
steeds uitermate van genieten. De fi lm over het 
leven Jerry Lee Lewis heb ik minimaal een keer 
of 20 gezien.  Probeer maar eens sti l te zitt en als 
je een boogie woogie nummer opzet...nagenoeg 
onmogelijk.

Erg jammer dat er  steeds minder van dat soort 
muzikanten over blijven.  De ontwikkeling van 
de huidige muzieksmaak, de popmuziek van de 
radio, kan mij niet bekoren en de muzieksoort 
waar al jaren een giganti sche hoeveelheid mensen 
naar luisteren, de harde rock, wordt compleet 
genegeerd. En juist in die stroming gebeurd 
ontzett end veel met nog steeds de oude rockers 
in gedachte. Afi jn het zijn zo, gelukkig bestaan er 
Youtube en ontzett end veel informati eve website’s 
en Facebook groepen waar dit wel volop leeft !

Check ze eens uit de bovengenoemde en ik ben 
benieuwd ofze jullie ook nog weten te raken 
en als je ze nog kent misschien weer een leuke 
hernieuwde kennismaking!

    Groet Ramon

Bill Haley



openingsrit

20 april 2019

Om 10.00 hadden we afgesproken bij het van der Valk in Wolvega. Daar zouden Jacky, Mi-
chiel en  introducee  Anne op ons wachten. Natuurlijk waren wij weer vroeg en mochten we 
op hun wachten. Na de nodige begroeti ngen en kennismaking met Anne gingen we op weg 
naar Apeldoorn. Onderweg maakten we een stop om even wat te drinken en meteen werd 
de vraag gesteld of het ook iets langzamer kon. Tja, de meesten weten het wel, Willem houdt 
van doorrijden. Maar goed, maar wat rusti ger aan en dan komen we er ook wel. 

Om 12 uur waren we bij Joey’s Motorranch in Apeldoorn. We werden daar zeer gastvrij ont-
vangen met koffi  e en thee met wat lekkers, en een rondleiding door het pand. Het was een 
gezellige boel. Hij heeft  alles een beetje in Amerikaanse sti jl omdat hij Harley dealer is. Er 
stonden ook een paar schitt erende motoren. Ook waren er nog broodjes frikandel, ballen ge-
hakt en tosti ’s klaar gemaakt voor de hongerige mens. Langzamerhand druppelde iedereen 
binnen en na de groepsfoto met Joey en zijn auto met reclame op de achtergrond vertrokken 
we weer richti ng het mooie Drenthe.

Maar bij de derde afslag ging het mis. De navigati e gaf iets anders aan dan waar de route oor-
spronkelijk liep. Na een stukje snelweg vonden we een plekje om te keren en vervolgden we 
onze weg naar Deventer. Het was een mooie route die Radboud had gemaakt. Via Deventer 
door naar Ommen waar de eerste tussenstop was bij Calluna.

Daar aangekomen doken we het terras op om wat te drinken. Het was behoorlijk mooi weer 
en ook al lekker warm aan het worden. Daar hadden we mooi mazzel mee. Een enkeling be-
sloot ook nog even een broodje te kopen omdat ze toch nog wel trek hadden. Ik bemoeide 
me ondertussen met de papagaai van het pand waar ik heel blij mee aan het praten en fl uiten 
was. Ook hield hij wel van “koppiekrauw”. Dan draaide hij zijn kop naar me toe en kon ik hem 
op zijn kop krabben. Daar ben ik meer mee bezig geweest dan op het terras zitt en.

Na een uurtje ongeveer vertrokken we weer richti ng Dwingeloo waar de tweede stop was. 
Maar je raadt het al, weer ging het verkeerd met de navigati e en gingen we ipv linksaf rechts-
af… en toen we een rotonde vonden om om te keren, blokkeerden we de hele rotonde en 
stond er een lange rij auto’s achter ons te wachten tot we wisten wat we van plan waren. We 
besloten om te keren en gingen door naar Dwingeloo. Daar zouden we wat drinken, om daar-
na door te rijden naar Rolde, waar we gingen eten bij de moeder en sti efvader van Radboud. 
Ze hadden een bbq geregeld, wat bijna niemand wist. Alleen doordat de moeder van Joey ons 
per ongeluk had ingelicht, met het schaamrood op de kaken omdat ze het eigenlijk niet mocht 
vertellen, wisten Willem en ik het ook. Maar we verklapten niks aan de anderen. Aan geko-
men in Dwingeloo werd het een snel drankje omdat we een ti jd hadden afgesproken in Rolde. 
Dus dat was een kwarti ertje zitt en en weer opstappen.



openingsrit

Via de Drentse wegen en via Westerbork kwamen we in Rolde aan. Daar stond alles al klaar 
voor de bbq. Na een korte kennismaking en wat drinken konden we aan de slag. De heren 
ontf ermden zich over de bbq en ik ging nog even bij de paarden in het weiland kijken die 
achter in het weiland stonden. Tja, beestjes he? We hebben heerlijk gegeten en besloten 
rond half 9 om weer op huis aan te gaan. Jacky ging met ons mee terug. Een aantal van ons 
bleven slapen bij de moeder en sti efvader van Radboud, ze hebben ook een b&b. Om half 
10 waren we weer thuis en ploft en op de bank. Het was weer een gezellige dag geweest, zo-
als dat alleen bij KTMCO kan.

Bianca 



De ganzenveer

Wie zijn Joukje (47) en Radboud Burgsma (48).  Ehhh…..dat zijn wij. We zijn getrouwden 
hebben twee dochters (Jorinde 14 en Miranda 19). We wonen in Gytsjerk (Tietsjerksteradeel) 
Friesland. De wens om motor te rijden was er alti jd wel, maar ik (Radboud) wilde eerst dat onze 
jongste oud genoeg was om naar het voortgezet onderwijs te kunnen. Motorrijden is immers 
risicovol. Maar goed ze zijn nu groot en er is een motorrijbewijs. Wanneer ik mezelf moet karak-
teriseren dan zou ik zeggen een ThrashMetalHead in hart en nieren ben, die recent een update 
en upgrade gehad heeft  tot een Thrashmetalbiker. Al vanaf mijn 16de speel ik basgitaar in de 
Thrashmetalband Incursion Dementa. De oplett ende lezer 
zegt dat Dementa met een i geschreven moet worden. Ja, 
maar de  -i- in Dementi a zijn we in het tapetradersti jdperk bij 
het kopiëren van cassett ebandje en overschrijven van num-
mers op de hoesjes kwijt geraakt. Dat deden we immers in 
de jaren tachti g. Tijdens één van onze optredens in Zwaag-
westeinde stond er een jong meisje vooraan met glimmen-
de oogjes. Je praat dan wat, lacht wat samen en voor je het 
weet ben je met haar getrouwd en heb je pinnige woorden 
over wat we die avond nou weer moeten eten. De band bestaat ove- ri-
gens nog steeds en we treden heel af en toe nog op. In de Metalscene 
zijn we bij de veerti gplussers best nog wel bekend en is onze CD All This 
is …. wereldwijd gezocht en daarom heel af en toe op Ebay te vinden 
voor giganti sche bedragen van 600 tot wel 800 dollar. 

Joukje haar muzieksmaak richt zich meer op de muziek uit de jaren ’70, 
’80 en ’90, maar gelukkig wordt de metal ook gewaardeerd. Op dit mo-
ment werkt Joukje niet, maar wil wel wee aan de slag. We vonden het 
desti jds belangrijk, dat er iemand in de middag en na school thuis was voor de kinderen. Dat is 
een keuze. Nu de kinderen allebei op het voortgezet onderwijs zitt en krijgt Joukje meer ti jd en 
zit er misschien ook wel een studie in. Alleen weet ze nog niet in wat. Joukje houdt van gezel-
ligheid, gezelligheid, gezelligheid en vage series op Netf lix. Da ar is motorrijden dus bijgekomen. 
Alleen staat ze haar plaatsje achterop af en toe af aan Jorinde (Motormuis).

Ik ben docent Aardrijkskunde, Mens & Maatschappij en Maatschappijwetenschappen. Het grap-
pige is dat ik mijn eigen dochter (Miranda) in de klas heb gehad. Voor ons beide een aparte be-
leving. Na de havo had ik drie opti es. Het leger in, bij de politi e of docent worden. Ik was al door 
de strenge selecti e voor de OCOSD (Opleiding Centrum Offi  cier Speciale Diensten), maar na een 
paar dagen intern kwam ik er achter dat ik nog niet was uitgeleerd. Ik had nog zoveel interesses 
en me vastleggen op het leger deed me twijfelen. Doro de interessant colleges en studieboe-
ken kreeg ik de smaak van het studeren echt te pakken, dat resulteerde in het feit dat ik zowel 
de tweedegraads-(docent voor de bovenbouw mavo) als de eerstegraadopleiding (bovenbouw 
havo/vwo) tegelijkerti jd deed .

Ik heb op het vakgebied veel gepubliceerd en dat werd opgemerkt door ThiemeMeulenhoff , 
die mij vroeg om samen met Sjouke Wouda een methode te schrijven voor Maatschappijleer 
VMBO, Het kan best zijn dat een zoon of dochter gewerkt heeft  met een lesboek die ik geschre-
ven heb.

�Joukje houdt van 
gezelligheid, gezellig-
heid, gezelligheid en 

vage series  op Netf lix

ri-



Radboud & Joukje
Een gekoesterde droomwens was een motor. Nu werd dat idee vanuit mijn vriendenkring ook wel 
wat gepusht. De kinderen waren nu groter en sneller dan het behaalde rijbewijs stond er al een Su-
zuki V-Strom DL650 in de garage. Snel wat lessen en dan even een examen afronden. De laag staande 
decemberzon verblindde me ti jdens het examen, waardoor ik te onzeker een afslag nam en even op 
de verkeerde weghelft  kwam. Jammer. De rest was prima. In de herkansing twee weken later schud-
de de examinator mij de hand. “Gefeliciteerd!”, zei hij. “Keurig gereden!”. Ik natuurlijk dolblij omdat 
het gevoel van motorrijden ondertussen een andere betekenis had gekregen. Dit zou voor ons beide 
een nieuw begin van een levenssti jl worden.  Na vele ritt en alleen en af en toe met wat vrienden en 
kennissen, ga je op zoek naar de verdere motorbeleving, wordt de interesse voor de klassiekers en 
de chopper aangewakkerd en voor je het weet zit je bijna elk weekend op een treff en te praten over 
luchtf ilters, carburateurs en het octaangehalte van de benzine die je tankt. Alles viel op zijn plaats.

 Joukje en ik hebben in al die jaren, die we nu samen zijn, veel meegemaakt en Joukje nog wel het 
meest. Een zwaar auto-ongeluk, verlies van ons sti efzusje, Joukje’s gebroken rug, maar wat voor ons 
het meest hartverscheurende was, was het verlies van ons dochtertje Famke, die te vroeg geboren 
werd en helaas kwam te overlijden. Het verdriet en gemis gaat niet over en zorgt er voor dat we iets 
willen doen voor anderen en dan met name voor hen die een beetje meer aandacht verdienen. Die 
al blij zijn met iets kleins. Voor ons was het rijden en de motorbeleving een soort van nieuwe start en 
impuls dat we combineren willen met het goede.

 Na een lange zoektocht op het internet kwamen we uit bij KTMCO. Hier was een motororgani-
sati e, die landelijk opereert, zonder de strenge clubregels, die met name kinderen helpt en ook 
nog de naam Knights Templar draagt met een prachti g logo. Ik heb het dan over het oude ronde 
logo met als je heel goed kijkt de twee ridders te paard. De ridders en het paard staan voor de 
arme orde ter bescherming van de pelgrims, maar ook de nederigheid en het goede willen doen.                         
“Toen waren we verkocht.

Op de website zag ik dat er in Friesland één 
Knight (Willem jan) acti ef was. Via Facebook 
heb ik hem benaderd en het toeval wilde dat ik 
hem en zijn vrouw (Bianca) in een supermarkt 
in Drachten tegenkwam. Ik herkende de  zijspan 
en het logo op het vest. Na het kort kennisma-
ken tussen de broodwaren en de frisdranken 
hebben de afspraak gemaakt om samen af te 
reizen naar de ouderjaarsrecepti e in Moor-
drecht/Stolwijk. Daar troff en we prima club 
mensen, oeps sorry Terence, een prima ‘sti ch-
ti ng’ mensen met het hart op de juiste plek. Bij 
thuiskomst hebben we ons meteen aangemeld 
en sindsdien rijden we met een goed doel en 
voor een goed doel.



Intussen zijn we met 8 Friese Knights en Ambassadeurs en proberen we middels het bezoeken van 
meeti ngs en treff ens de KTMCO meer bekendheid te geven. Daarin slagen we, alhoewel de concur-
renti e op het gebied van de Motor Charity groter en groter wordt. Als Frisian Knights hebben we dit 
jaar ook de openingsrit georganiseerd. Organiseren  is een ding dat ik graag doe. Ik ben een jaar of 8 
voorzitt er geweest van het volksfeest voor Gytsjerk en daarmee de eindverantwoordelijke voor het 
programma en alle festi viteiten. Ik ben zelf niet zo’n feestganger. Ik leg me liever toe op het organi-
seren en aansturen. Dit heeft  ongetwijfeld met mijn beroep te maken. Laat mij maar leiding geven, 
beleid maken, oplossingen bedenken en de zaken regelen. Het dansen, hossen en zingen is meer 
Joukje’s afdeling, die zweeft  dan door de hele feestt ent. Ik kijk wel van een afstandje naar het resul-
taat en evalueer hoe en of mensen plezier maken. Wie mij een beetje kent weet dat ik niets aan het 
toeval wil overlaten. Dat moet ook wel omdat je met grote aantallen bezoekers te maken hebt, ver-
schillende veiligheidsvoorschrift en, procedures en toezichthouders. 

”Intussen zijn we met 8 Friese Knights
En toen was er de openingsrit. We hadden alles tot in de punt-
jes besproken, geregeld en gecheckt, totdat mijn navigati e 
al bij de eerste 100 meter een eigen leven ging leiden door 
voortdurend alternati even te berekenen. Wanneer je het 
goed wilt doen en de techniek je op het moment suprê-
me in de steek laat, kun je wel door het asfalt zakken. Ik 
heb kunnen achterhalen wat het probleem was. Er is die 
dag een update geweest van de GPS-satellieten, maar 
deze update was niet verwerkt in de soft ware van de 
TomTom-rider en omdat daardoor afstanden en ti jd 
niet meer correspondeerden met de locati e gaf deze 
alternati eve routes. Niet dat we omgereden hebben, 
sterker nog we hadden zelfs ietwat ti jdwinst geboekt, 
maar het onderweg genieten was even een stukje 
minder. Gelukkig zijn er dan je motormaten, die het 
eigenlijk geen probleem vonden. Marcel zei het heel 
mooi: “Het is mooi weer, er is een BBQ en we zijn er 
toch?”. Ja, okee, maar…..

Ach ik kan nog veel meer vertellen. Maar of dat alle-
maal interessant ge-
noeg is?

Wij (Joukje en Radboud) 
wensen iedereen pretti  ge 
en veilige kilometers toe.

Ach ik kan nog veel meer vertellen. Maar of dat alle-





Onbeperkt samen genieten5 jaar Onbeperkt samen Genieten en 5 jaar zijn wij van KTMCO erbij geweest.

Het was ieder jaar weer een feest en we hebben dit evenement zien groeien 
gedurende de jaren. De allereerste keer ( toen was de naam nog Onbeperkt op 
Weg ) bij een transportbedrijf een rondje om het gebouw met onze motoren. 
Oorspronkelijk was het de bedoeling om dit evenement bij het Heerenveen 
stadion te houden, maar deze parkeerplaats was helemaal ondergelopen.

Daarna nog een paar keer bij een garagebedrijf waar we een rondje op het 
industrieterrein konden rijden met onze motoren en de gasten hebben daar 
enorm van genoten.

En dan dit jaar, de jubileum editi e, een andere locati e, maar ook op dat terrein 
was alles weer tot in de puntjes geregeld.

Sti chti ng Oog voor Elkaar heeft  besloten dat het dit jaar voorlopig voor het 
laatst was, even een poosje niet meer en dan wellicht over een paar jaartjes 
weer een Onbeperkt samen Genieten en wij hopen dat wij daar dan weer bij 
mogen zijn.

Langs deze weg willen willen wij namens onze Knights en Ambssadeurs de drij-
vende krachten achter dit evenement, Anja en Heleen van harte danken voor 
de mooie jaren, jullie zijn KANJERS !

Liefs,     Marcel



Onbeperkt samen genieten
Heerenveen   25 mei 2019



 

 

 

 

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) 



       De KTMCO APP

     Voor een verbeterde bereikbaarheid is het forum vervangen door 
      een app. Met deze app zal de communicati e omtrent evenementen,

      nieuwtjes ect. vele malen verbeteren.

     De app werkt op iedere smartphone en gebruikers kunnen zelf
       bepalen of zij meldingen willen ontvangen bij nieuwe berichten

       via het instellingen menu.

     Binnenkort zal de app ook opengezet worden voor gasten, zij kunnen
       dan alleen het laatste nieuws, facebook pagina, website, social media

       en het fotoalbum zien.

       De diverse chats en agenda zal alleen zichtbaar zijn voor de
       vrijwilligers van KTMCO.

      Alle vrijwilligers hebben een mail ontvangen met een uitnodiging
      om onze app te downloaden, mocht je deze niet ontvangen hebben

      neem dan even contact op met Marcel.

                            NIEUW !



                                                                

                                                        Van de motordiender



                                                                

                                                        Van de motordiender

In het pak of in de prak (that’s the question) ?

Het warme weer zorgt ook weer voor luchti ge kleding. Op zich natuurlijk lekker om in korte broek,     t-shirt en 
teenslippers van de zon te genieten op een terrasje of ti jdens een wandeling. Het wordt een ander verhaal als 
je zo gekleed op een motorfi ets gaat rijden. Een motorfi ets gaat dermate hard dat je bij een val toch echt goede 
beschermende kleding moet dragen om te voorkomen dat je serieus letsel oploopt. Leg je hand bijvoorbeeld 
eens met de buitenzijde op straat en trek deze dan over de grond. Wij van de motordienst durven te wedden dat 
dit niet pretti  g aanvoelt. De afgelopen maanden is het weliswaar in Nederland nog niet écht veel dagen bijzonder 
aangenaam geweest wat betreft  de temperatuur. Menig motorrijder heeft  zo rond begin maart zijn of haar mo-
torfi ets weer van stal gehaald en de eerste kilometers zijn alweer gereden. Gelukkig hebben we vele motorrijders 
gezien die zichzelf goed hadden ingepakt. Een leren pak, goede laarzen en handschoenen. Deze kleding is voor-
zien van protectoren die met name de gewrichten goed beschermen. Dit soort kleding is overigens ook gewoon 
in zomer- en winteruitvoering te koop, dus je hoeft  er echt niet als een Michelinmammetje uit te zien om toch 
veilig op de motor te kunnen zitt en.

Helaas hebben we ook weer genoeg mensen gezien die zich onschendbaar wanen en van mening zijn dat zij zelf 
wel zo goed rijden en zo goed uitkijken dat beschermende kleding voor hen niet nodig is. Nu willen dat ‘goede 
rijden en kijken’ zondermeer aannemen, alleen komen wij toch steeds weer bij ongevallen waarbij het tegendeel 
bewezen werd.

Je hebt als motorrijder geen vangrail om je heen, je bent nu eenmaal zeer kwetsbaar. 1e Paasdag kwamen we bij 
een ongeval waarbij een motorrijder ten val was gekomen. Het zomerbloesje, de korte broek en gympen waren 
niet bestand tegen de snelheid van de val en het schurende eff ect van het asfalt. Toen de stof was weggescheurd 
was het vel aan de beurt, hierna het vlees en vervolgens de bott en. Diverse bott en braken en . ……. de rest zullen 
we ja besparen. We worden alweer beroerd als we denken aan de pijn, de operati es en de vele behandelingen 
die deze jonge man nog zal moeten ondergaan voordat al zijn verwondingen mogelijk hersteld zullen zijn. Wij zijn 
overtuigd van het nut van goede beschermende kleding, maar toch worden we steeds weer geconfronteerd met 
mensen die dat niet zijn. Helaas meestal op een trieste wijze. Liever mijn lichaam in een pak dan in de prak.

Iets anders ligt dat bij de deelnemers aan wielerwedstrijden, daar is dus alleen het hoofd tegenwoordig wett elijk 
redelijk goed beschermd. Onlangs mochten we weer de wielerronde over de Zuid-Hollandse eilanden begelei-
den. Offi  ciële KNWU rondes worden 
alti jd door de politi e begeleid. Met 18 
motorrijders hebben we de renners op 
een zo veilig mogelijke manier over het 
parcours begeleid en de overlast voor de 
overige weggebruikers zo beperkt moge-
lijk gehouden. Hierbij hebben we weer 
samengewerkt met veel vrijwilligers en 
verkeersregelaars die de kruisingen be-
veiligden.

Team Verkeer Politi e Rott erdam
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Charity Event 11 mei 
2013

Ons allereerste KTMCO evenement waarbij de gehele opbrengst geschonken werd aan 
sti chti ng DaDa.

We mochten de tuin gebruiken van de familie Huisman aan de Katt endijk in Gouderak, 
vergunning aangevraagd bij de gemeente, kraampjes en tenten gehuurd en uiteraard 
allemaal oud-hollandse spelletjes voor de kinderen inclusief een springkussen. Ook was 
er een motor met zijspan aanwezig waarmee de kids een rondje mee konden rijden, 
eigenlijk was dit dus de voorloper van Onbeperkt op Weg, maar dan in het klein.

Muziek werd verzorgd door de Goudse Popschool en de band Toch Vet en dankzij de 
vele sponsoren van die dag konden wij dit evenement organiseren.

Voor ons was dit allemaal nieuw en spannend en de meeste gasten waren dan ook 
familie en of bekenden, maar al met al hebben wij genoten en toch af kunnen sluiten 
met een mooi resultaat en het eind van 2013 hebben wij 500 euro kunnen schenken 
aan onze vrienden van sti chti ng DaDa.

6 jaar na dato hebben wij met z’n allen toch wat moois neergezet en bereikt en daar 
mogen wij best trots op zijn.

TERUGBLIK ...



Rijden met een doel, Rijden voor een doel ! 

KTMCO

htt ps://sti chti ng-ktmco.doelshop.nl



Agenda

23 t/m 25 aug       Airwish
14 september       Dag van het misbruikte kind

Zodra er meer ritt en bekend zijn verschijnen deze in de KTMCO 
app

Disclamer:
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 parti j 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.


