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De ganzenveer

Beste lezers, 

Het seizoen van het grote onderhoud, want zo kunnen we eigelijk 
deze periode wel noemen.

Hier en daar worden motoren opgeknapt, gepoetst en zonodig 
verbouwd.

Want echte kilometers worden er dit seizoen helaas niet gereden. 
en dan bedoel ik, 
Rijden met een doel, rijden voor een doel.
Maar KTMCO zal KTMCO niet zijn als er van de nood niet een deugd 
word gemaakt en zo 
zijn er manieren bedacht om toch wat kilometers weg te kunnen 
rijden.
Hoe!? Je leest het allemaal in deze edii e.
Daarnaast is de redaci e behoorlijk inveni ef geweest deze periode,
wat heet  geresulteerd in prachi ge verhalen.
Deze rare i jden brengen toch ook weer mooie dingen met zich 
mee. Zo zie ik dat er achter de schermen
de Knights er alles aan doen om er toch een mooie zomer van te 

maken.
En dat maakt mij trots, trots op alle mensen die KTMCO maken tot 
wat hij is.
Als 1 team , als 1 si chi ng er staan voor elkaar, geweldig, want 
alleen zo kunnen we mensen blij maken die het verdienen.
Natuurlijk zal de i jd weer aanbreken dat we kunnen doen waar we 
goed in zijn. 
Alleen wanneer dat zal zijn is nog even de vraag. Belangrijkste is 
toch dat we er allemaal weer gezond uitkomen.
Tot die i jd, blijf gezond en hou elkaar in de gaten

Rijden met een doel,  rijden voor een doel





                                  KORT NIEUWS ...
    

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

Het is al bekend dat door deze rare tijd, de 

verhalen verzamelen een lastig probleem 

wordt, doordat heel veel ritten en evenemen-

ten zijn weggevallen dit jaar.

Heb jij een leuk verhaal en het maakt echt niet 

uit of het nu om een bouwproject gaat of een 

ritje waarbij je leuke gesprekken hebt gevoerd 

met mensen onderweg bijvoorbeeld.

Stuur het door naar info@ktmco.nl

En de volgende vraag is,  Hebben jullie familie 

of vrienden in het buitenland wonen die motor 

rijden? En daar best een leuk stukje over wil-

len schrijven. Stuur ze een appje ! Uiteraard 

krijgen zij het KTMCO-magazine thuisgestuurd.



Groet Ramon

DOWN UNDER

“Down under” heet  verschillende betekenissen maar in dit verhaaltje gaat het over Australië en dan uiteraard 
over muziek want anders was dit stuk het Muziekhoekje niet waardig. 

Veel mensen denken bij muziek van down under aan de meest bekende band : AC/DC en dat is logisch want die 
hebben dat land qua muziek zeker op de kaart gezet. Ik zelf ben met name gecharmeerd van de periode met 
Bon Scot , in mijn ogen de beste zangert die AC/DC heet  gehad. Nummers als : She’s got the jack, Problem child, 
Whole lot a Rosie en nog veel meer klinken gewoon geweldig. De snerp stem van Brian Johnson heet  mij nooit 
kunnen bekoren. Gek genoeg zijn ze met deze zanger wel wereldwijd door gebroken, nouja smaken verschillen 
zullen we maar zeggen. 

Een wat minder bekende band uit het land daaronder is Rose Tat oo en daar ben ik al menig jaartjes groot 
fan van. Rauwe pure, snoeiharde rock’n roll met een als slagroom daar bovenop een scheurende slide gitaar 
van gitarist Pete Wells. Slide gitaar in een standaard stemming maakt het daarbij helemaal af, waar de meeste 
slide gitaristen hun gitaar in een akkoord stemmen en daardoor wat beperkter zijn, speelt Pete naast zijn slide 
pari jen ook de gewone pari jen makkelijk mee. 

Nummers als : o.a. Rock ’n roll is king, Nice boy’s, Astra Wally, Bad boy for love, Scared for life zijn echt 
klassiekers. De 1

e 
3 cd’s kan je gewoon blind kopen als je van ruige hardrock/ rock ’n roll houdt. 

Angry Anderson, de zanger van de band, is wel een hele aparte zowel als ari est en als persoon. Angry is vrij 
klein maar heet  een stem die je niet zou verwachten bij hem. Daarnaast heet  hij ook een rol gehad in de Mad 
Max i lms nml Mad Max beyond Thunderdome. Zijn “normale” leven bracht hij door als alleenstaande vader 
van 4 kinderen. Er is een documentaire over hem te zien waar je hem vrolijk de was ziet doen, strijken en het 
huishouden met een schortje voor. Daarnaast is hij op sociaal vlak betrokken bij veel projecten en mensen. 

Van de bestaande band uit de jaren ’80 zijn er niet veel meer over behalve de bassist en de zanger. Na het 3
e 

album is de muziek ook in een wat sot ere vorm gegoten, die periode spreekt mij dan ook totaal niet aan maar 
met de toevoeging van de huidige slide gitarist zijn ze zo goed als weer terug bij het rauwe geluid uit de begin 
periode. 

ht p://www.rosetat oo.com.au/ Veel luister plezier ! 





En wat doet / deed u tijdens de corona ???Zaterdag 13 juni 2020. 

Vanmiddag een mooie rit op de trike gemaakt door het Brabantse land.

Vanaf huis in Dongen riching Waspik, met het, ja wel, grais pontje overgevaren op de Berg-

sche Maas naar Dussen. Langs het kasteel Dussen naar Almkerk,  langs een schiterende hou-

ten molen, zie foto.

Ik kijk misschien een beetje moeilijk, maar dat komt omdat ik tegen de zon in op mijn telefoon 
moest kijken om de foto te maken. Je ziet dus niets op je scherm. Van daaruit naar het schilder-
achige vesing stadje Woudrichem, je weet wel het werkterrein van dokter Tinus. In het zeer 
oude stadscentrum tegenover een enorm huis anno 1606, wat naast een nog ouder huis uit 
1596 is gebouwd, bij café Bal-Dadig een lekker bakkie gedaan met hazelnoten schuumgebak. 

Na een plasje weer opgestapt en heel de Maasdijk langs de Afgedamde Maas afgereden, lang 
Rijswijk, Giessen, Andel en het criminelen Veen waar ze met oudjaar alijd auto’s in de ik ste-

ken verder naar Almkerk. Deze dijk is zeker een aanrader voor motor rijders en trikes natuurlijk. 
Het is er heel schilderachig en slingert door had landschap lekker langs het water. Met de 26° 
C van vandaag een welkome akoeling.

Bij Almkerk over de brug over de Bergsche Maas lang Oudheusden naar Drunen. Via de Loonse 
en Drunense duinen via Helvoirt binnendoor naar Biezenmortel. Op de grens van Biezenmortel 

en Udenhoud een pitstop gemaakt bij café ’t Gommelen. Dit is nog een ouderwets oud Bra-

bants bruin café gerund door Nicole en Ruud. Zij zijn de vijfde generaie in dit gezellige café. Dit 
café serveert veul voor weinig en nog lekker ook. Ik kom hier al ientallen jaren dus heb hier 
wel wat ervaring opgedaan.

Na een heerlijke vegetarische maalijd en luxe koie met een bonbon en slagroom en een veel 
te volle buik weer naar huis gereden.

Het was weer eens een zeer geslaagde middag op de trike met lekker warm zonnig weer.

Ingrid en Frans Stremme, je weet wel, die met die paarse trike.

wac



En wat doet / deed u tijdens de corona ???

Ook 
heet Frans zichzelf 

verwend met de aanschaf van 
deze waanzinnige T-shirts . Kan niet 

wachten om ze snel “live” te bewonderen ! 

pete 
en Nancy hebben 

zich bezig gehouden met de 
verbouwing van hun badkamer. Ik 

zeg zeer geslaagd!

De 
dagelijkse wandelin-

gen met collegas zijn in maart 
abrupt gestopt, dus lagen de corona-

kilo’s op de loer....Goede reden om een 
nieuwe iets aan te schafen vond Marcel !
Uiteraard een elektrische met als extra 

optie een.... gashendel !



De ganzenveer

Krijg je een telefoontje van Miralda, “Zijn jullie deze week eens in de gelegenheid dat we 
een foto van jullie maken voor het magazine?”  Tuurlijk geen probleem, alleen hadden we 
niet door dat we daarvoor ook in de pen moesten kruipen.Geef me een i tel en ik verzin 
wel een verhaal, maar over mezelf vertellen vind ik een stuk lasi ger, maar ik doe een po-
ging.

Eerst maar even het voorstelrondje: Wij zijn Pete Moolenaar en Nancy Winderickx.

In het jaar 1968 zag Pete het levenslicht te Leiden, ikzelf ben geboren in het stadje Diest 
in België in 1967. Ondertussen meer dan 20 jaar geleden leerden wij elkaar kennen via 
een chatbox op het world-wide-web. Pete was daar een van de waakhonden die je bij 
ongewenst gedrag en een muisklik uit de chatbox donderde. Ik had net mijn eerste com-
puter, een oude 386, die ik van de buurjongen had gekregen vervangen voor een nieuwer 
model, en was een absolute digibeet.We raakten aan de praat, en Pete gaf me zowat een 
onlinecursus Windows installeren. Ik ben meerdere keren met slaapogen op mijn werk 
aangekomen omdat we weer eens de i jd vergeten waren en we pas in de vroege uurtjes 
in ons bed rolden.We werden vrienden en dat groeide uit tot meer. En toen kwam de dag 
dat Pete me vroeg om naar Nederland te komen. Een Belg in Nederland, als dat maar goed 
kwam.Maar ik besloot de sprong te wagen, pakte mijn hebben en houden en kwam in 
2001 aan in dit nat e landje. We hebben wat je noemt een samengesteld gezin, hebben 
beiden kinderen uit een eerder huwelijk. Ikzelf een zoon en dochter en Pete een zoon. In 
2003 kwam onze zoon ter wereld en was ons gezin compleet. 

Pete werkte inderi jd nog voor een baas als cv-monteur, later hebben we de zaak overge-
nomen en deze runnen we nog steeds samen. Door de jaren heen heb ik meerdere keren 
verbaasde blikken of opmerkingen als “O een vrouw als monteur, dat zie je niet vaak” te 
horen gekregen. Het is en blijt  toch een mannenwereld, net als de motorwereld vroeger, 
maar daar is de laatste jaren heel wat verandering in gekomen.Als cv-monteur kom je in 
alle lagen van de bevolking en kom je de vreemdste dingen tegen, alleen daarvan zou je 
een boek kunnen schrijven.

Als jonge meid vond ik motoren al geweldig, maar ja, ik was een meisje, en die rijden geen 
motor. Dat was in die i jd not done. Met daarna een wederhelt  die motoren iets vond Met daarna een wederhelt  die motoren iets vond 
voor hooligans en van mening was dat elke motorrijder bij een bende behoorde begroef ik voor hooligans en van mening was dat elke motorrijder bij een bende behoorde begroef ik 
mijn jeugddroom van een ijzeren ros in een diepe kuil.En toen gingen we jaren geleden op mijn jeugddroom van een ijzeren ros in een diepe kuil.En toen gingen we jaren geleden op 
vakani e in Corfu. Het was mijn eerste kennismaking met Griekenland waar volgens Pete vakani e in Corfu. Het was mijn eerste kennismaking met Griekenland waar volgens Pete 
ali jd de zon scheen.Bij de landing stond deze ook te stralen in de helderblauwe lucht net ali jd de zon scheen.Bij de landing stond deze ook te stralen in de helderblauwe lucht net 
als toen we weer richi ng huis vlogen. Dat was dan ook de enige zon die we die week ge-als toen we weer richi ng huis vlogen. Dat was dan ook de enige zon die we die week ge-
zien hebben.Dag in dag uit alleen maar regen. Maar we besloten er het beste van te ma-zien hebben.Dag in dag uit alleen maar regen. Maar we besloten er het beste van te ma-

ken en huurden een motor. Achterop bij Pete hebben we een week lang Corfu onveilig ge-ken en huurden een motor. Achterop bij Pete hebben we een week lang Corfu onveilig ge-
maakt. Scheurend door de bochten hebben we elke hoekje van dat Griekse eiland verkend maakt. Scheurend door de bochten hebben we elke hoekje van dat Griekse eiland verkend 
en die oude liefdeen die oude liefde die ik zo diep begraven had vond zijn weg weer naar boven.Bij thuis-
komst kreeg ik even later van Pete een rijles cadeau.Ik was dood nerveus die eerste keer. 
Ik had een schat van een rijinstructeur, Leon Wolswijk, die man is de rust zelve en heet  
een engelengeduld en dankzij hem kwam ik na die eerste rijles thuis met een glimlach van 
oor tot oor. Pete hoefde al niet meer te vragen hoe ik het gevonden had, dat was wel over-
duidelijk. ik was verkocht, had van elke minuut met dat trillende monster genoten.En dus 
ging ik ervoor, uren heb ik de kou en regen getrotseerd om dat felbegeerde roze kaartje te 
behalen. Mijn vingers si jf van de kou na twee uur bijzondere handelingen. (Wat had ik een 
hekel aan dat 8-tje), ik ben meerdere keren ijskoud of doorweekt thuisgekomen.Tot de dag 
kwam dat ik, samen met een andere vrouw, mocht afrijden voor bijzondere handelingen, 
zij mocht eerst…. En helaas haalde het niet.  Het geet  een heel dubbel gevoel als je dan 
zelf wel voor dat onderdeel slaagt. Aan de ene kant wil je juichen en springen, maar dat 
vind je dan sneu voor die ander die gezakt is. Toen ik later mocht afrijden op de weg stond 

“  O ...een 

vrouw als 

monteur...

dat zie je niet

vaak ,, ...



Pete bij de rijschool op me te wachten.Ik weet nog dat ik terugkwam op 
het CBR en op mijn horloge keek en tot de conclusie kwam dat het hele 
rijexamen maar een half uur had geduurd. Met lood in mijn schoenen 
ging ik naar binnen met het idee, ik ben gezakt, dit was veel te kort, zal 
ergens wel wat fout gedaan hebben, al kon ik niet verzinnen wat.  Vol-
gens mij heb ik een zucht van verlichi ng en daarna een vlaag van gekke 
euforie gekregen toen ik hoorde dat ik geslaagd was. Ik zie Pete nog staan 
toen ik weer aankwam bij de rijschool, binnen een uur na wegrijden.Ik 
zag het hem denken… oeps, zo snel, vast gezakt…. Pff f gelukkig niet dus.

Jaren later werden we lid van de KTMCO. Het enthousiasme waarmee 

Miralda hierover kan vertellen werkt aanstekelijk. En tot op de dag van 
vandaag zijn we beiden trots deel te mogen uitmaken van een bende 
mensen met het hart op de goede plaats.

Beiden zijn we al jaren LOTUS-instructeur. Dit houdt in dat we mensen 
opleiden om slachtoff er te spelen bij EHBO- en BHV-cursussen, polii e, 
brandweer, ambulance en grootschalige oefeningen. We leren hoe men 

verwondingen en ziektebeelden moet acteren, ensceneren en grimeren. 
Denk hierbij aan het acteren van shock, suikerziekte etc. en het grimeren 
van een simpel snijwondje, schotwond, afgehakte vinger of meer van 
die gezellige dingen.Als lotusslachtoff er kom je soms op plaatsen waar je 
anders niet zo gauw komt.Als slachtoff er in het diepste gedeelte van een 
baggerschip, op de koeltoren van een chemisch bedrijf of zelfs tot in het 
warme Dubai voor een BHV-cursus. 

Als we de verwondingen niet grimeren lopen we af en toe wel eens een 

echte blessure op i jdens jiujitsu, dat we beiden al enkele jaren beoefe-
nen.In december mogen we allebei weer examen doen, Pete voor zijn 
bruine en ikzelf voor de blauwe band.  Met als streven ooit die zwarte 
band om te mogen doen, maar dat wordt nog heel wat uurtjes oefenen 
voor we zo ver zijn.

De i jd die mij rest probeer ik te verdelen tussen mijn andere hobby’s. 
Met een ervan hebben meerdere van jullie kennis gemaakt i jdens de 
jaarlijkse nieuwjaarsborrel, taarten bakken. En terwijl Pete naar Formule 
1 kijkt, een van zijn passies naast motorrijden, besteed ik die i jd aan 
kunstschilderen, tekenen, lezen of poppenhuizen maken. 

2020 is een jaar dat we met zijn allen niet snel zullen vergeten.  Het 
spook van Corona zweet  door de wereld en laat zijn sporen achter.Je ziet 
hierdoor mooie dingen gebeuren, de natuur haalt opgelucht adem en 

herleet ,mensen zorgen voor elkaar, de wereld staat even si l zo lijkt het.
Helaas bracht Corona ook verdriet en verlies met zich mee.Met zijn allen 
stonden we te popelen om van “Onbeperkt op weg” weer een fantasi -
sche dag te maken. Helaas kon dit niet doorgaan.Maar niet getreurd, ik 
ben ervan overtuigd dat we met zijn allen volgend jaar er een dubbel zo 
mooi feest van gaan maken. 

Samen met een doel, voor een doel…. We hopen dit samen met jullie nog 
vele jaren te mogen doen.

Nancy en Pete

“ van een simpel snijwondje,

schotwond, afgehakte

      vinger, of meer van die

gezellige dingen ,,......



 

 

 

 

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 wereld rond met KTMCO .....
Tomas Miller is de man van 
mijn nichtje Marlise.
Zij wonen net onder de rook 
van Kaapstad in het plaatsje 
Vredenburg. 
Toen wij vorig jaar naar 
Air-Wish waren, kreeg ik een 
appje van Marlise met een 
foto van de bepakte motor 
van h omas. Hij stond op het 
punt te vertrekken om alleen 
een motortrip te maken . Dat 
puntje van zijn bucketlist 
moest nog afgevinkt wor-
den......Hier zijn verhaal.

Miralda

Het idee van deze reis was om de 3 grote dammen te bezoeken en daar een solo-

motorreis van te maken.

Ik had een goed idee van de route van mijn geboorteplaats Vredenburg in de West-

Kaap van Zuid -Afrika naar het gebied Kwa Zulu Natal, in een andere provincie van het 

land.

Gemiddeld was ik van plan om tussen de 350 en 600 km per dag te rijden. Vooraf heb 

ik een aantal backpackers en B&B adressen opgezocht, waar ik niet vooraf hoefde te 

boeken. En voor het vinden

van geen slaapplaats mijn tent meegenomen. Op mijn motor heb ik aluminium panelen 

met een topkoffer. Ook is de motor uitgerust met handvat verwarming van Oxford. En  

had ik een woestijnvos (6lt) opvouwbare benzinetank. Dit was mijn eerste solo-rit over 

de Zuid_Afrikaanse grens. De ochtend van vertrek realiseerde ik dat ik te veel had 

ingepakt. gereedschap ,gasfl essen ,reservebatterij enz.
Ingeblikt voedsel en water, melk en koffi e..(heb er later spijt van gehad).. 

De eerste dag reed ik naar het stadje Beaufort West. Op alleen asfalt en het grootste 

deel lag op de N1. Op dag 2 naar de grootste dam van Zuid-Afrika de Gariep Dam. Die 

ligt tussen 2 provincies Oost-Kaap en Vrijstaat.

Overdonderd was ik van de werkelijke grootte van de dam met name de damwand. 

In Norvalspont besloot ik in een natuurgebied te blijven waar ik de dam van dichtbij 

kon zien. Kamperen was mijn eerste gedachte maar de wind was te sterk en wist 

dat ik niet veel slaap zou krijgen in mijn tent. Ik checkte in bij een self-catering optie, 

pakte mijn spullen uit en haalde wat vlees en bier in de stad. Die middag reeds ik nog 

wat door het natuurreservaat en genoot van de vele antilopen en sloot af met een 

memorable sunset en genoot van de BBQ.

De volgende morgen op weg naar de stad Himeville in de provincie Kwazulu-Natal.Het 

was een lange reisdag omdat de route veel kleine dorpjes heeft die je moet passeren. 

En goed moet uitkijken naar het vee en schoollieren die over de weg lopen. Himeville 

is een klein stadje aan de voet van het Drakensburg-gebergte. Bij zonsondergang 

checkte ik  in bij een backpackers lodge.



Zuid AfrikaDe volgende ochtend was ik klaar om de machtige Sani Pass te zien.  De zuid-Afrikaanse grenspost lag op 

minder dan 20km van de Sani Lodge. De grindweg werd opgewaardeerd naar een teerweg.

Het oversteken van de grens ging zonder problemen. En vanaf hier zou de echte “klim” beginnen.

Wat had ik spijt van al dat extra gewicht in mijn koffer. De weg bestond niet uit grind wat ik dacht, maar uit 

rotsen en water. Het  3 keer vallen met de motor en 3 keer optillen was erg vermoeiend…

Later die dag bereikte ik de top en zag hoe snel de mist de lucht bedekte. De tophoogte is 2876 m boven 

zeeniveau. In een plaatselijke lodge op de Sani - Top genoot ik van een warme douche en besloot een warme 

plaat met voedsel te bereiden uit blik. Door het vallen met de motor nam ik wat pijnstilling.

De volgende dag had ik veel pijn in mijn benen en heupen. Veel spierpijn en wist dat de rit die voor mij 

lag moeilijk zou worden. Vandaag lag de Katse Dam op bestemming. Ik had 2 routes om erheen te rijden 

onverhard was korter…koos deze keer voor asfalt. Mijn telefoon gebruikte ik om mee te navigeren, 

Tankstations waren er in overvloed . De weg lag vol prachtige passen  met vele dorpjes op de route. Ik moest 

het zeer populaire Afriski-bergresort passeren (hoogste skigebied in Afrika op 3222 m boven zeeniveau) Ik 

genoot van de vriendelijkheid van de lokale bevolking. Laat die middag bereikte ik de Katse-dam. De dammuur 

is 185m hoog, 710m breed en strekt zich 60 km stroomopwaarts. Door de hele dag op het zadel te zitten, 

voelde ik nog steeds  pijn van de valpartijen. Maar zoals het gezegde luidt; Soldier on ! Die avond genoot ik van  

Lesotho-bieren en vers bereide forel.

De volgende dag maakte ik nog een korte tour langs de damwand en besloot daarna terug te gaan naar 

Zuid_Afrika. Ik rustte een paar dagen uit bij vrienden in Bethlehem. Goed uitgerust op weg naar de laatste dam. 



The Vanderkloof Dam ligt ongeveer 130km stroomopwaarts van de Gariepdam. en wordt gevoed door de Orange Rivier. 

De grootste Rivier van Zuid_Afrika. Dit is de een na grootste dam . Ik besloot 2 nachten te blijven en ontmoette een paar 

lokale mensen en genoot van de tour langs de dam. 

Nu werd het echt tijd om naar huis te gaan, en met nog ongeveer 900 km te gaan besloot ik dat te verdelen en heb ik 

overnacht in de stad Calvinia. Genoten van het lokaal gemaakte eten en een goede fl es rode wijn.

Mijn reis was van 25 aug - 05 sept 2019. Ik heb 4027 km afgelegd. En ik ga zeker terug om nog langer daar te verblijven 

en nog meer het land te verkennen. Blij ben ik dat ik geen grote tegenslagen heb gehad en veilig ben thuisgekomen.

Tomas



Hoi hoi. Hier mijn stukje met hulp van Radbout ;)

First Ride als een KTMCO Knight.

Hallo iedereen.

Voor wie mij nog niet kent, stel ik me even voor: Sylvia, aangenaam.

Ik ben prettig gestoord, motorfan, tikkeltje blond en sinds kort lid van KTMCO. Hoe dat kwam? Ik nam deel aan het Sinterklaasfeest 

in het Friese Beetgum, waar enkele dappere Friese Knights het Sinterklaasfeest gered hadden. Het enthousiasme, de goede 

doelen, de ride outs en de nuchterheid van deze Friese heren en dames, die zich niet snel gek laten maken, passen precies bij mij. 

Ik ben namelijk ook zo.

In tijden van corona zijn helaas veel leuke landelijke en regionale ritten afgelast; allemaal heel begrijpelijk maar oh zo jammer. 

Stil zitten zit er bij mij niet bij en bovendien moeten er kilometers gemaakt worden voor de Stichting. Op koningsdag hebben we 

dan ook besloten om een ommetje te maken met de Friese Knights. Uiteraard volgens alle protocollen. Het was heerlijk om weer 

even een blok om te gaan. En wanneer je met en in een nieuw groepje rijdt en je elkaar een beetje leert kennen, begrijp je ook de 

grapjes, die deze heren en dames naar elkaar toe maken, steeds beter. Ze zijn dan misschien nuchter, maar humor hebben ze wel.

Ik had de eer om achter Willem -jan te mogen rijden die voorop reed. Voor het geval u hiervan nog niet op de hoogte was, Willem-

jan weet wel wat door rijden is. Dit allemaal begeleid met een vrolijk muziekje uit de speakers en Bianca in de zijspan. Gaan met 

die ……

Achter mij reden Radboud (met dochter Jorinde) en Michiel (met dochter Myrthe). Michiel heeft de hele rit gefi lmd en er een leuke 
samenvatting van gemaakt. Super leuk. Maar ik vraag me wel af hoe het kan dat Michiels koplamp altijd zo glimt, terwijl hij nooit z’n 

motor poetst! Dat geheim zou ik wel eens willen weten, gezien ik altijd met pech onderweg sta na het poetsen van mijn motor!

Terug naar de rit. We verzamelden bij de gele M nabij Ureterp en reden binnendoor naar Appelscha. Het was een mooie rit met 

heerlijk rustig en zonnig weer. We namen naar mijn idee wel eens een afslag teveel of een extra rondje door het dorp en gelden 

sommige aanwijzingen en verkeersborden langs de weg niet voor Willem-Jan, maar goed, hoe meer kilometer hoe beter!

Ik woon al 12 jaar in het mooie Nieuwehorne. Het mooie van het rijden op de motor is dat je dan op plekken komt en weggetjes 

berijdt waar je normaal gesproken nooit langs zou rijden met een auto. Gewoon voor de fun. Zonde eigenlijk. De omgeving is 

zo mooi en dat ontdek en beleef je pas echt op de motor. De route die we reden was afwisselt en prettig om te rijden. Eenmaal 

aangekomen in Appelscha namen we een korte pauze. Hier blijkt gelijk dat iedereen die motor rijdt elkaar kent en ik nog een 

groentje ben. Want Radboud kwam bekenden tegen en ook Michiel en Willen Jan raakten aan de praat. En terwijl je tijdens het 

kletsen een hapje en drankje naar binnen werkt, kom je er ineens achter dat het Coronatijd is. corona maatregelen. Hoge nood en 

geen kroon. Ships! Dat was voor mij helaas het einde van deze mooie rit en ben met gierende banden naar huis gereden. De rest 

van de heren en dames gingen nog een mooi blok om.

Ik vond super geslaagd voor een eerste rit als Knight. Bij thuiskomst heb ik de motor gepoetst. Maar zoals ik al schreef kan ik dat 

beter laten. Tijdens een stempelroute-ritje ging het echter weer mis. De beelden van Michiel zijn te vinden op youtube.

Ik hoop dat iedereen zich een beetje door de corona maatregelen heeft kunnen worstelen. Blijf gezond en ik hoop dat we elkaar 

snel weer kunnen zien en mooie ritten.

Veilige kilometers en tot snel!

Sylvia





Get your stamps
Wat een leuk en gezellig alternai ef is dit !

Nieuwschierige dorpsbewoneners, die uitgebreid de stempelpost lezen, en ons vragen stellen.

Leuke bezoekjes van o.a. Marco , Wout en Rina , Jaqueline en onze stoere Jennifer.
En zo hebben meer mensen al aardig wat stempeltjes opgehaald.
Inmiddels is de pin binnen die iedereen krijgt bij het inleveren van de stempelkaart.
Rechtsboven de foto van de pin.

Frans Bezemer heet  een berekening gemaakt tussen alle stempelposten en kwam uit op 1116 km ! 

Dus deze zomer hoef je je niet te vervelen en...GET YOUR STAMPS

Hebben we toch nog een doel om voor te rijden.          Miralda







Robert

Soulhood is liefde zonder vleugels.

Laat ik mijn eerste column eens beginnen met een eeuwenoud verhaal:

Drie gebroeders.

Er waren eens drie broers die samen door de wereld trokken. Het waren vrijheid, gelijkheid en broederschap. De vrijheid was het rijkst en op 

een dag merkte gelijkheid dit op. Hij zei: “Omdat jij rijk bent en ik niet, zijn we niet meer gelijk”. De vrijheid vond dat gelijkheid zich maar 

aan hem moest aanpassen. Maar gelijkheid zei: Ik wil niet zijn zoals jij; als we niet gelijk kunnen zijn, dan liever niet meer vrij”.  

De broers kregen grote ruzie en besloten om uit elkaar te gaan. De vrijheid trok naar het westen en werd een wereldmacht. De gelijkheid koos 

het oosten en heeft het ook ver gebracht. Maar wie heeft er nog ooit iets gehoord van die broederschap…..!?  

Mijn boeken en mijn missie gaan over ‘Bring Back Brotherhood’. Vanuit mijn achtergrond in de motorwereld miste ik, overal om mij heen, de 

verbinding en broederschap die mij in het clubleven zo veel plezier en zelfs liefde bezorgen.

Overal waar ik kwam, ook in de boardrooms van grote bedrijven, zag ik dat de intermenselijke relaties in kwantiteit, maar zeker ook in kwali-

teit sterk aan het verminderen waren. In een broederschap voel je je onderdeel van iets groters. Hier wil je bij horen. Hier voel je dat de leiders 

en je vrienden er voor je zijn. Daarom zijn mensen bereid om hun eigen belang naar achteren te zetten om het gezamenlijke doel te bereiken. 

Daarin zit de kracht van broederschap. Hoe leer je mensen dan broederschap? Oprechte interesse, er écht zijn voor elkaar en luisteren zonder 

vooroordelen zijn géén technieken! Het is een katalysator. Een katalysator van Liefde en Soulhood.

Soulhood? Ik heb in de achterliggende jaren gemerkt dat ‘broederschap’ een té mannelijk, in vakjargon ‘masculien’, woord is. Dat wil zeggen 

dat het andere (vrouwelijke) deel van de wereldbevolking zich dan buitengesloten kan voelen. En vrouwen hebben net zoveel behoefte aan 

verbinding, maar sisterhood of zusterschap klopt weer niet voor het mannelijke deel. Daarom soulhood. Iedereen heeft tenslotte een ziel. Soul-

hood staat voor inclusiviteit en samenredzaamheid.

 Door polarisering, individualisering en digitalisering zijn we elkaar steeds meer kwijtgeraakt. Om elkaar weer te vinden is verbinding nodig. 

En dat is precies iets waar jullie voor staan. Met jullie acties zorgen jullie voor de menselijke maat, die we juist nu zo nodig hebben.

Dus ‘keep up the good work’ en onthoudt…als jullie van KTMCO aan komen rijden voor jullie prachtige missie, dan kunnen sommigen het 

geluid van jullie motoren ervaren als ‘pokkeherrie’, maar wij weten dat het een symfonie van broederschap, eh…soulhood is.

Robert van den Bout is auteur van de boeken “De Nieuwe Dominee” en “Carpe Scrotum”.

Hij brengt ‘Broederschap in Bedrijven’ door middel van interactieve sessies genaamd “The vibe of the tribe”. Deze sessies zijn 

een combinatie van een seminar, pep-talk, brainstormsessie, stand-up comedy en een kerkdienst. Daarnaast is hij trouwambtenaar 

en is hij recentelijk een beweging gestart van mensen met dezelfde denkwijze. Check www.dndmovement.nl



www.robertvandenbout.nl

www.denieuwedominee.nl

www.dndmovement.nl



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.

www.editoo.nl


