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van de motordiender

Het is alweer die ijd van het jaar dat er in onze gedachten “goh wat gaat dat
hard” gaat. En inderdaad , helaas vliegt het seizoen voorbij en zijn we nu alweer
aangekomen op het moment waar de strooiwagens ons links en rechts inhalen.
De ijd om onze stalen rossen warm weg te zeten. Ook is het de ijd dat we alle
gereden kilometers aan het verzamelen zijn zodat we die kunnen omzeten in harde
euro’s voor het goede doel.
Het afgelopen jaar zijn er mooie riten en geweldige evenementen geweest. Dit
allemaal dankzij de inzet van onze vrijwilligers. Allemaal mannen en vrouwen die graag
hun eigen ijd inwisselen om zich in te zeten voor de medemens. Kanjers stuk voor
stuk. Ik kan niks anders zeggen en ik hoop dan ook jullie te mogen verwelkomen op
de ritjes en evenementen in het nieuwe jaar, degene die al vast staan zijn te vinden
zijn op de achterkant van dit magazine en op social media of de KTMCO app. Ik wil
jullie allemaal dan ook hartelijk bedanken voor jullie inzet van het afgelopen jaar. Want
zonder jullie geen siching.
En natuurlijk een dank aan alle adverteerders van het mooie magazine, want zonder
jullie geen KTMCO Magazine.
Helaas hebben we dit jaar geen hobbelmotoren kunnen plaatsen , maar ik weet zeker
dat we met behulp van sponsoren daar in 2020 verandering in kunnen brengen, zodat
er nog meer kinderen kunnen genieten van een KTMCO hobbelmotor.
We gaan 2020 van start met een nieuwjaarsrecepie waar ook gelijk de ALV gehouden
zal worden. Tevens zullen we daar de gereden kilometers van het afgelopen jaar
bekendmaken. We hopen jullie dan ook te mogen verwelkomen onder het genot van
een hapje en een drankje.

REDACTIE
Bianca Veenstra

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

Ik wens jullie ijne feestdagen en een goede jaarwisseling, op naar weer een mooi
seizoen rijden met een doel rijden voor een doel.
Jullie voorziter,
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KORT NIEUWS ...
Distinguished Genteman’s Ride - 29 September
Michiel heeft samen met zoon Bart ( achterop ) de Distinguished Gentleman’s Ride in Leeuwarden
gereden/ Op een aantal plekken in het land werd de rit uitgesteld of afgelast. In Leeuwarden
werd de rit ernstig ingekort, maar nog steeds lang genoeg om ﬂink nat te worden. Maar het
gaat natuurlijk om het goede doel, in Leeuwarden gaat de tussenstand richting 10.000 euro en
wereldwijd zal de 7 miljoen worden aangetikt.

Sint-run van de 058 Bikers - 30 November
Een aantal “friesche” Knights hebben meegereden met de Sint-run van de 058 bikers. Na vertrek
vanaf Motoport in Leeuwarden is er een mooie toeristische rit door de binnenstad van Leeuwarden
gemaakt. Samen met de Sint, vele pieten en motorrijders is er een bezoek gebracht aan diverse
afdelingen van het MCL.

KTMCO mok voor Natascha
Via via kregen wij te horen dat de KTMCO mok van Natascha is gesneuveld, zij gebruikt de mok
ontzettend vaak en uiteraard laten wij haar niet in de steek en is er een nieuwe mok onderweg.
Wie is Natascha, lees de terugblik verderop in het magazine.

Nieuwe adverteerders
Voor volgend jaar, JAARGANG 5 !, mogen wij een aantal nieuwe adverteerders verwelkomen,
Bernisse Trike Verhuur, Angels and Demons tattoo, De Bouwdienst BV en De Mos en Troost
timmerbedrijf.

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

Ik heb pas een andere Harley Davidson gekocht, via een bekende
in Amerika. Een Ultra classic Shriners Ediion. Op dat moment zei
me dat weinig maar na enig speurwerk op het internet blijkt dit wel
een bijzonder model te zijn. Shriners Ediions ( SE) zijn modellen die
uitsluitend vervaardigd en verkocht worden aan mensen die zich
inzeten voor een goed doel en/of de maatschappij. Wat dat betret
is de motor wel heel toevallig op de goede plek terecht gekomen.
In mijn geval is het een Police uitvoering die dus ook over meer pk’s
blijkt te beschikken omdat deze motoren vaak worden ingezet bij
de begeleiding van parade’s e.d. en dat ze dan meer power moeten
hebben om de boel voor te blijven of snel in te halen.
Er zit een mooie speciale badge op het dashboard en de kleurstelling
is anders dan de standaard modellen. Ik snapte de toevoeging van de
police lampen en rode knippelichten al niet toen ik de motor thuis had
staan J.
Shriners zijn dus mensen die zich op wat voor manier dan ook
inzeten voor goede doelen, eigenlijk een soort KTMCO maar dan op
een werelwijde schaal.
Er zijn wat meer raakvlakken de basisprincipe’s zijn gestoeld op de
vrijmetselarij die weer linken vertoont met de Tempeliers. Zo is het
cirkeltje redelijk rond geworden, toeval bestaat niet....toch?
Er bestaan een ﬂink aantal Shriners hospitaals voor kinderen, een
volledige nonproit organisaie die ondertussen meer als een miljoen
(!!) kinderen heet geholpen op diverse vlakken. Ze zijn dus volledig
ahankelijk van giten.
Die giten komen uit allerlei hoeken waaronder ook de muzikale
hoek. De band Foreigner heet hun alom bekende hit : I wanna know
what love is volledig opnieuw opgenomen en de opbrengsten van de
verkoop worden volledig geschonken aan het hospitaal.
De link naar de video : htps://youtu.be/t6sYYkhW_OA
Nou ben ik zelf totaal geen fan van bands als Foreigner, dat
commerciële gekwijl kan ik nooit erg lang aan horen. Neem een band
als Metallica, de eerste 4 lp’s,die grote zwarte plasic schijven weet
je nog, waren weergaloos. Totdat het grote geld werd geroken en ik
en vele met mij zijn afgehaakt. Ze staan zelfs in de top 2000 en al die
andere ellendige lijstjes aan het eind van het jaar.
Dit jaar was muzikaal gezien wel een goed jaar met heruitgave’s
van oude favorieten van me o.a. Dark Wizard uit Vroomshoop, een
waanzinnige nieuwe cd van de beste hardrockband van Nederland
: Picture en de wederopiching van 1 van mijn favorietste Belgische
band : Acid...Geweldig!
Áangezien dit het laaste stukje is van mij dit jaar wens ik jullie allen
zeer preige feestdagen en we gaan elkaar snel zien in 2020 !

Groet Ramon

De Knights redden
Vol verwaching kloppen de harten van de kinderen en ouders uit Bitgum en
Bitgummole, twee dorpen op het Friese plateland, net even ten noordwesten
van Leeuwarden. Ze zijn op de terp van Bitgum voor de kerk samengekomen om
Sinterklaas met zijn pieten welkom te heten. Er zijn al twee pieten om de komst
van de Sint aan te kondigen, maar het wachten is nog op de hoofdrolspeler.
Dan horen ze aan de voet van de terp een steeds meer aanzwellend gerommel.
Het silhouet van een mijter en een staf worden langzaam zichtbaar. De mensen
schrikken. Het gerommel is niet van de paardenvoetjes van het paard van
Sinterklaas, maar blijkt te zijn van vier zware v-twins, bereden door vier stoer
uitziende bikers. De voorste twee zijn voorzien van patches op de rug met daarop
‘Knights Templar’. De eerste man draagt een mijter die wel heel erg veel op die
van de goedheiligman lijkt, achterop de tweede motor zit een jongedame die
een staf vasthoudt. De motoren houden even in, de berijders kijken nors rond en
rijden dan snel onder luid gebrul door de haag van publiek aan de andere kant de
terp weer af.
De mensen op de terp blijven verblut achter. ‘Hoe komen die bikers aan
de mijter en staf? Waar is Sinterklaas? En wat is er met hem gebeurd?’. De
burgemeester probeert de mensen tot rust te manen en instrueert de kinderen
dat ze de motorrijders, mochten ze terugkomen, moeten tegenhouden zodat er
antwoorden kunnen komen op de vragen. Ondertussen probeert iemand contact
te krijgen met de mobiele telefoon van de Sint om te vragen of alles goed gaat.
Gelukkig neemt Nicolaas direct op. Hij staat op staion Leeuwarden en is zijn
mijter en staf kwijt. Hij zal waarschijnlijk niet op ijd in Bitgum kunnen zijn, dus dit
jaar geen Sinterklaasfeest in dit dorp…
Dan zwelt het bekende donderende geluid weer aan. De groep motoren rijdt
opnieuw de terp op. De kinderen roepen al op grote afstand ‘STOP!’ om ze
tot silstand te manen. Midden op de terp stopt de groep. De voorste biker
wordt gevraagd of hij misschien een mijter van Sinterklaas heet gevonden. De
bebaarde, in leer geklede, stoere man denkt even na en antwoordt dan dat hij
inderdaad een dergelijk hoofddeksel heet gevonden, en daarbij ook een mooie
glimmende staf. De kinderen van Bitgum halen opgelucht adem. Dat is gelukkig
opgelost. Maar kan de Sint nou weer worden herenigd met zijn atributen, en dan
bij voorkeur ook nog daar bij de kinderen..? De burgemeester vraagt de voorste
motorrijder (die zich Ratman laat noemen) of zij misschien op de snelle motoren
Sinterklaas zouden willen ophalen. Dat wordt direct toegezegd, en voordat de
burgervader kan knipperen met zijn ogen zijn de motoren al luid bulderend de
terp afgereden, op weg naar het staion. De burgemeester verzucht dat dit,
ondanks alle negaieve verhalen, toch wel aardige motorrijders zijn…
De bikers moeten wel als Valenino Rossi hebben gereden, want binnen een paar
minuten horen de kinderen van Bitgum opnieuw het nu vertrouwd klinkende
geroﬀel van de uitlaten van een aantal motoren van Japanse en Amerikaanse
makelij. Het lijken er nu echter veel meer te zijn! Eerst rijden de twee al
bekende Knights Templar het plein op. Ratman heet nu een Piet achterop. De
kinderen kijken reikhalzend naar wat er nog meer in beeld komt. Er klinkt een
scheepshoorn! Zou de Sint dan toch met een stoomboot zijn gekomen?! Maar
nee, een motor met zijspan komt in beeld. Voorop een derde Knight, achterop
een Piet en in het zijspan dan eindelijk de man waarop iedereen heet gewacht:
Sinterklaas. Achter het span hangt een aanhanger die helemaal is volgestopt met
cadeaus. Achter deze combinaie volgen nog meer Pieten. Soms achterop, maar
een hele groep Pieten blijkt zelf motor te rijden!
Aangekomen bovenop de terp wordt Sinterklaas uit het zijspanbakje geholpen
en kan hij de kinderen allemaal een handje geven, tekeningen in ontvangst
nemen en alvast wensen voor pakjesavond aanhoren. De Knights staan trots bij
hun stalen rossen. Ze sluiten nog aan bij de optocht van de terp van Bitgum naar

n het Sinterklaasfeest
het dorpshuis van Bitgummole. Nadat daar het dorpshuis uiteindelijk geopend
is door Pieten die via de schoorsteen naar binnen zijn gegaan, besluiten de
Knights dat het wel weer mooi is geweest. The Undertaker rijdt met zijn zijspan
weer naar Kootsterille, Ratman keert terug naar Gytsjerk en MacF zet de motor
in Leeuwarden in de garage. Met een moe maar voldaan gevoel ploﬀen ze
thuis neer op de bank. Hebben de Knights toch maar mooi het Sinterklaasfeest
gered voor Bitgum en Bitgummole! En voor de KTMCO een ijne donaie van de
Sinterklaasvereniging ontvangen…

“HOE KOMEN DIE BIKERS
AAN DE MIJTER EN
STAF ? “

Radboud & Michiel

De ganzenveer
Beste Knights,
Alvorens ik mijn verhaal over wie ik ben en wat ik doe en waar ik voor sta wil ik nog even silstaan bij mijn voorgangster van wie ik de veer heb ontvangen. Bij deze wil ik deze veer spreekwoordelijk even terugsteken bij haar, en waarom ? Er zijn maar weinig mensen die de hun hart
op de juiste plaats hebben en 1 daarvan is toch onze Jacky. Dat gezegd hebbende…..
Wie ben ik:
Wouter van Honk geboren op 29 juni 1962 te Vlijmen en vader van 1 zoon 3 dochters en grootvader van 6 kleinkinderen en die zijn mijn of ja onze trots, o ja ben ook nog getrouwd sorry Marike.
Je zal je wel denken hoe komt een Brabander in Zuid Holland terecht… Door omstandigheden
scheiding van ouders hier terecht gekomen. Eigenlijk verkeerde keuze gemaakt die best wel gevolgen heet gehad voor mijn rest van het leven en veel te lang om op te schrijven. Dienstplicht
was eigenlijk mijn uitvlucht om mijn eigen pad te gaan bewandelen, was ook wel voor een groot
gedeelte, maar in die ijd ook weer een hoop narigheid en ellende gezien en ja je moest er maar
mee dealen.
Getrouwd krijg kinderen tot ik alleen kwam te staan met mijn kroost en zo was ik vader en moeder tegelijk, 2 jaar lang ieder geval. Marike kwam op mijn pad en samen kregen we onze jongste
Jolien,een lieve meid met een beperking vandaar dat onze doelgroep mij dicht aan het hart ligt.
Ben van beroep of was onderhoudsmonteur in ploegendienst, alijd hard gewerkt om mijn gezin
te onderhouden tot 4 jaar geleden het noodlot bij mij toesloeg. Een ziekte, maak er geen geheim
van, maar kreeg een hypofyse tumor voor mijn kiezen met als gevolg geen energie meer en 40
kilo afvallen etc. De heren geleerden van het UWV zorgen voor 100% akeur en is het al lasig
genoeg om je leven om te gooien.
En dat heb ik dus ook gedaan, ondertussen is mijn moto “ben wie ik ben doe wat ik doe” ook al
word het wel eens verkeerd begrepen. maar geloof mij het is alijd met de juiste bedoeling.
Ondertussen kwam het trike virus op mijn pad met aankoop van onze eerste trike en heb daar
zoveel plezier aan dat Frank Troost mij eens aansprak ga er wat mee doen verhuur tourriten etc.
Inmiddels heet dat virus aardig rondt gewaard hier op Voorne puten resultaat 3 nieuwe Knights
aan de gelederen toegevoegd. Een ijd lang heet het door mijn hoofd gespookt en langzaam
heet het vorm gekregen…. Bernisse trike’s was geboren
Die ik samen met Marike, Frank en Adore run. Inmiddels een tweede trike aan gekocht voor Marike, dat rode gevaarte meeste van jullie wel bekent van Airswish en in het voorjaar een derde
aangekocht knal geel uhm zonnebril geval dus…. Uit elkaar dat ding en samen met Frank en niet
te vergeten Adore en Marike om getoverd tot wat er nu staat. Ben supertrots op wat we voor
elkaar hebben gebokst. Het was fun en geet energie en inmiddels is mijn garage omgetoverd tot
een semiprof werkplaats met een draaibank, lasapparatuur en noem het maar op ieder geval.
Kan nu bijna alles zelf maken

Hoe ik in contact ben gekomen met KTMCO… dat is Rob zijn schuld… kreeg een mail of ik
een trike te huur had voor een evenement in Friesland van het een komt het ander. Uitgenodigd voor Onbeperkt op Weg in Moordrecht, een geweldige dag en ben samen met
Steven naar deze dag geweest. Hoefde niet lang na te denken om mij aan te sluiten bij
deze siching en heb inmiddels nog samen met Jacky cursus gedaan om als groundcrew
te staan op Airwish geweldig om te zien dat je met zo weinig kinderen blij kan maken en
toe een brok in je keel uhm en ja feestje in de avonduren was ook leuk om te doen.

“Ben wie
ik ben
doe
wat ik
doe”

Ook mensen blij gemaakt in Friesland dit jaar door 1 van onze machines uit te lenen
aan WJ en Bianca Veenstra die de rit voor Johan hebben verzorgt ook dat is mooi om te
doen en zeker te zien, blijf hier aan mee werken voor de siching
Ieder geval mooie mensen met hart op de juiste plaats geet voldoening en energie.
En dat met een vrouw die volledig achter mij staat met wat ik “uhm” wij doen, TOP !
Hoop het komende jaar mooie dingen te doen met de juiste mensen van KTMCO en
weer heel veel mensen kinderen een ijd van hun leven te geven.

Mja en nu zal ik de veer door moeten geven en weet dat ze het niet zo leuk zal vinden
maar toch… Adore, de veer is voor jou.

Shop je wel eens online? Als je dit voortaan via siching-ktmco.doelshop.nl doet, kun je grais
doneren aan ons doel zonder dat het je iets extra’s kost!
Je kunt alle producten zoeken en vergelijken van alle grote webshops (Bol.com, Wehkamp,
Coolblue, Mediamarkt enz). Het product koop je uiteindelijk in de webshop zelf. Doordat je
dit via onze pagina doet geef je een grais donaie aan ons doel.
Hoe werkt dit?
Je kunt dit doen door op Doelshop.nl “siching KTMCO” te kiezen of door via
siching-ktmco.doelshop.nl te shoppen.
Bij iedere aankoop doneer je dan automaisch en grais aan ons doel.

Bezoek ook eens onze webshop !

Terugblik.....
Droomdag van Natascha
1 Oktober 2016, een dag om nooit te vergeten voor zowel ons als voor Natascha
Van stichting Dromen zonder Beperking kregen wij de vraag of wij mee wilden werken om de droom van Natascha uit
te laten komen. Natascha heeft MS en wilde graag een keertje achterop een motor meerijden naar Scheveningen.
Met een aantal motoren zijn wij naar Sliedrecht gereden om Natascha op te halen, zij was totaal verrast en mocht zelf
de motor uitzoeken waar zij achterop mocht zitten. Ik was de gelukkige bestuurder die dag en wat heb ik genoten.
Allereerst richting recreatiegebied de Krimpenerhout waar iedereen een lunchpakket kreeg vanuit stichting Dromen
zonder Beperking en na de lunch weer op de motor om een paar kilometer verder in Krimpen aan de Lek te stoppen
in een weiland, daar wacht nog een grote verrassing voor Natascha, namelijk een heuse helicoptervlucht. Ook dat
wilde zij graag een keertje doen.
En tot slot zijn wij naar Scheveningen gereden, Natascha is nog even op het strand geweest met een speciaal
aangepaste rolstoel en voor ons zat de dag erop.
We hebben enorm genoten van deze dag en zijn stichting Dromen zonder Beperking dan ook heel dankbaar dat wij
mee hebben mogen werken om de droom van Natascha uit te laten komen.
Wil je meer weten over deze stichting, neem dan eens een kijkje op de website:
https://www.dromenzonderbeperking.nl
Rijden met een doel, Rijden voor een doel

Knight Marcel

MyRoute-app
Voor degene die het leuk vinden om routes te maken hebben wij goed nieuws ! Met medewerking van MRA mogen wij
een aantal MyRoute-app alles-in-een pakketten verdelen onder onze vrijwilligers.
In dit pakket zit MyRoute-app Gold en MyRoute-app Navigation
Met MyRoute-app Gold kan je routes maken op de computer en delen met elkaar en tevens bestanden aanmaken
voor de diverse navigatie systemen.
En MyRoute-app navigation is een perfect navigatiesysteem voor op je smartphone.
Met het volledige pakket van MyRoute-app ben je goed uitgerust voor de toekomst. Ervaar premium navigatie op je
telefoon in combinatie met de nummer één online routeplanner voor web en app.
Wil je meer weten over MyRoute-app neem dan eens een kijkje op deze website:

https://www.myrouteapp.com/nl

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)

Van de motordiend er

Tijdens een drukke avondspits ziet een van de motordienders van ‘team verkeer Roterdam’ de slagbomen op de
A15 voor de Botlektunnel plots dichtgaan. Bijna alijd betekent dit dat het hoogte-meldsysteem een te hoog voertuig
heet gedetecteerd.
Ja hoor, ook nu is dat weer het geval en samen met de ter plaatse gekomen weginspecteur van Rijkswaterstaat haalt
de motordiender al snel een Sloveens vrachtwagencombinaie uit de ontstane ile. Beladen met o.a. een camper en
een caravan blijkt al snel dat de combinaie 27 cenimeter te hoog is om de tunnel in te rijden. Buiten het feit dat
doorrijden inmense schade aan de tunnel zo kunnen toebrengen, zorgt de overtreding ook weer voor een onnodig
lange ile en daarmee gepaard gaande economische schade. Vandaag is de ile al snel aangegroeid tot ruim drie
kilometer !

“ Af en toe lijkt het team verkeer
wel heel erg op team KTMCO “
De chauﬀeur blijkt sowieso geen ontheﬃng te hebben voor de gemeten hoogte en krijgt een boete van 1000 euro.
Bovendien mag hij zijn lading eerst gaan overladen op een lagere vrachtwagen. Kassa !
Soms is de poliie ook even een soort ‘goede-doelen-motorclub’ ! In 2017 had de zesjarige Jace een Make-A-Wishdag, maar kon er toen door ziekte niet van genieten. Begin oktober bestond Make-A-Wish-Nederland precies 30
jaar en mochten 10 ‘bijzondere’ kinderen van de poliie ook een ‘bijzondere’ dag beleven bij de poliieacademie
in Lelystad. Gelukkig kon Jace nu wel mee en werd hij samen met zijn ouders door agent Edwin thuis in Dordrecht
opgehaald. Het werd genieten voor Jace die o.a. als échte boef in de boeien werd geslagen en in een heuse poliieheli
mocht ziten. Ja, af en toe lijkt team Verkeer wel heel erg op team KTMCO. Rijden met een doel – Rijden voor een
Doel.
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Woensdag 11 december Oud-Beijerland
Op uitnodiging van de werkgever van Steven,
mochten wij als KTMCO aanwezig zijn tijdens
de kerstmarkt. “in de buurt eten & drinken”
is een centrum waar mensen met een arbeidsbeperking werken. Er
waren prachtige kramen en de koffie was heerlijk. Ook de kerstman
en Meneer en Mevrouw Dickens waren aanwezig. Al met al een gezellige middag met weer een mooi bedrag in de KTMCO donatiepot !

Agenda 2020

- jan/feb - Nieuwjaarsrecepie ( nog plannen )
- maart/april - Rit voor Dorien ( nog plannen )
- 4 April - Beneiet Kamp Posiief
- 2 Mei - Openingsrit
- 1 Juni - Elfstedentocht
- 6 Juni - Rondje Dongen
- 20 Juni - Onbeperkt op Weg
- 18 t/m 25 Juli - Kamp Posiief
- 28 t/m 30 Augustus - Airwish

Disclamer:
KTMCO heet 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 parij 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.

