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Rijden met een doel, rijden voor een doel

In dit nummer o.a :
Rit voor Jari
Rit voor Dorien

Jaargang 5 - Nummer 3

Knights Templar Motorcyclist Charity Organizaion

VOORWOORD
Beste lezers,
Vakanies, uitjes, etentjes, feestjes, ritjes.
We zagen ze allemaal in het water vallen,sommigen van jullie konden nog net op ijd
op vakanie.
Alhoewel de meesten alles maar een jaartje verplaatst hebben.
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Ramon’s hardrock cafe
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De ganzenveer

Maar wat was het ijn dat we in deze rare periode toch nog een aantal ritjes hebben
kunnen rijden.
Want we zagen het allemaal al gebeuren dat er dit seizoen geen meter gereden
meer zal worden.
Zo is er een mooie akie geweest “Get youre stamps”, een iniiaief van een van onze
Knights om toch een tourtje te kunnen rijden dmv het verzamelen van stempels.
Daarnaast hebben we meerdere mooie riten mogen rijden voor personen die het
echt verdienen.
Dus echt sil gezeten hebben de meeste Knights niet.
Ook wil ik even sil staan bij het feit dat we een ijne siching zijn waar mensen
naast het rijden ook voor elkaar klaar staan in ijden van nood. Verhuizingen, motorpech, of andere verdiensten.
Er is alijd wel iemand die wil bijspringen. Samenhorigheid is wat we oa uitstralen.
En dat we een mooie siching hebben is anderen ook opgevallen, zo zijn er afgelopen jaar weer diverse Knights bijgekomen.
Voor nu kunnen we alleen maar hopen dat de rust weer terug keerd in de wereld.
Zodat we kunnen doen waar we voor zijn.
Rijden met een doel, rijden voor een doel !
Blijf gezond en tot snel
Veel leesplezier

REDACTIEADRES
Siching KTMCO
Snip 25
2831 XE Gouderak
www.ktmco.nl
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In de herhaling
13 juli 2020 - Met een duidelijke ‘klak’ gaat de Yamaha van Willem-Jan in de eerste versnelling. Op datzelfde moment zie ik twee
armen juichend omhoog komen uit het zijspan. Als ik naast het span
rij kan ik door het vizier twee enthousiast glinsterende ogen zien. Het
ritje wordt duidelijk gewaardeerd!
Voor het complete verhaal gaan we eerst een jaar terug in de ijd.
Via Facebook komen Radboud en Willem-Jan in contact met de
dochter van de enthousiaste passagier uit de inleiding. Zij vraagt
voor haar dementerende vader die dol is (was) op motorrijden of er
iemand is die met een zijspan een ritje kan verzorgen. Dat hoef je
onze KTMCO-ers natuurlijk niet twee keer te vragen. Met behulp van
datzelfde Facebook wordt het uiteindelijk een geweldige rit met zo’n
60 motoren.

“ Kan ik door het vizier

twee enthousiaste
glinsterende ogen zien “
Achteraf wordt er een fotoboek gemaakt met de professionele foto’s
van de rit. Sindsdien kijkt vader vrijwel elke dag terug op deze bijzondere dag. En elke keer weer verschijnt er dan een lach op zijn gezicht.
Met dit in het achterhoofd nam de eerdergenoemde dochter aan het
begin van de zomer contact op met Willem-Jan. Het zou voor haar
vader heel ijn zijn als er nog weer een ritje georganiseerd zou kunnen worden. Dit keer niet zo groot, dat kon vader niet meer aan. Nog
één laatste keer in het zijspan…
Aan dat verzoek hebben we natuurlijk gehoor gegeven. Twee motoren, naast WJ’s zijspan alleen mijn Vulcan. De dochter had nog als
vooraje een zangeres van het levenslied geregeld (waarvan natuurlijk alle inwoners van het verzorgingshuis hebben genoten), waarna
meneer in het bakje werd geholpen.

Michiel

Het was een kort ritje, een klein half uur. Maar onze gast heet van
elke meter genoten. En uiteindelijk was dit voor de knie van Willem-Jan ook lang genoeg. Misschien dat het geheugen van deze
meneer niet meer goed werkt, het zal vast een ijdje een goed gevoel
hebben gegeven…

†

†

Om in de Tempeliers sfeer te blijven, deze keer een religieuze insteek op het metal gebeuren. Je zou het haast niet verwachten in deze
muziekstroming, die door vele toch als een beetje satanisch gevonden wordt, dat er toch ook hardrock en metalbands bestaan die
op deze manier de boodschap van de bijbel willen overdragen. Deze muziekstroming wordt reli-metal genoemd of white metal, als
duidelijke tegenhanger van de black-metal waarin veelal de duivel en aanverwante zaken met overtuigende fanaisme wordt bezongen.
1 van de vele honderen bands die daarmee groot is komt uit Amerika en zijn afgezien van de boodschap, link herkenbaar door het
gebruik van de strepen in zwart en geel op hun kleding en instrumenten. Die band heet Stryper en is opgericht in 1984. En bestaat nog
steeds met op bassist na, die er even tussenuit is geweest, in dezelfde samenstelling. 18 lp’s/ cd’s staan op hun naam staan, waarvan
ik zelf Soldiers under command en To hell with the devil de meest gave vind. Om nog een paar bekende bands te noemen: Petra uit de
jaren 70 een voorloper van de huidige white metal bands, Tourniquet (!), Barren Cross, As i lay dying en een andere favoriete band van
mij Narnia uit Zweden.
Narnia springt ervoor mij uit omdat de gitarist, Carl Johan Grimmark, eigenlijk een soort kloon is van Yngwie J.Malmsteen. Zeer stevige
muziek met veel klassiek georienteerde solo’s en aanspekende zanglijnen. De teksten, daar luister ik eigenlijk nooit echt naar, spreken
me iets minder aan maar zoals gezegd ik luister meer naar de zanglijnen/ melodie. Inmiddels sinds 1997 hebben ze 8 cd’s opgenomen
waarvan naar mijn smaak, Long live the king en Desert land de beste zijn. De vetste nummers, mijns inziens, zijn Living water, Shelter
through the pain, Inner sanctum en falling for the throne ! De gitarist is ook te horen in een andere meer bekendere band, Rob Rock,
uiteraard ook weer relegieus geinte muziek.
Have fun met de eventuele zoektocht op Joeptoeb, je moet toch wat in de deze aparte ijden en een beetje muziek is nooit verkeerd!

Groet Ramon

Al jaren ben ik goed bevriend met Henk en Dorien. Zonder op de details in te gaan zijn dit
vrienden die het al lange ijd erg zwaar hebben om verschillende redenen. Eén daarvan is de
ziekte MS van Dorien waardoor ze aan de rolstoel gekluisterd is. Ook voor het in en uit bed
helpen en alle sanitaire hulp moet de thuiszorg komen. Kortom, een erg belastende situaie
voor het gezin, maar vooral voor Dorien zelf.

Ruim anderhalf jaar geleden bedacht ik mij dat het voor haar wel een bijzondere verassing zou
zijn als ze een keer mee kon rijden met de zijspan van Wheels4Freedom. Ik heb contact met
haar dochter opgenomen en in september 2019 was het zo ver…….totdat Marcel belde.
Ik twijfelde zelf al om het door te laten gaan i.v.m. de weersverwachingen maar Marcel
gaf terecht aan dat het voor Dorien zelf en voor ons een weinig preige tocht zou worden.
We besloten de toch te verzeten naar de lente van 2020 en zo onze kans op goed weer te
vergroten. Onze overheid besloot dat voorjaar echte…………….ach….dat corona verhaal kennen
jullie.

1 augustus 2020 was het dan wel zo ver. Dit was ook nog eens de trouwdag van Henk en Dorien,
dus dit werd een trouwdag om nooit te vergeten. Na onze bekende mcDonalds samenkomst
vertrokken wij naar Vogelenzang om Dorien, Henk en dochter Nicolete op te halen. De familie
stond buiten te wachten en toen we met veel gebulder voor het huis stopten werd Dorien
overmand door tranen. Ze wist nog wel dat ik het een keer met haar besproken had maar
omdat het anderhalf jaar geleden was verwachte ze onze komst niet. Nadat ze enigszins
bijgekomen was van de schrik konden we haar het zijspan in rijden en vast zeten. Ze vond het
erg spannend maar had er wel erg veel zin in. Henk ging achterop bij Pete en Nicolete wilde
alleen bij Marco achterop i.p.v. bij een vreemde vent. Zo vertrokken wij binnendoor riching
Noordwijk. We reden langs lLangervelderslag, het zweefvliegveld en via het noorden naar
Noordwijk. Op de boulevard trokken we veel bekijks en keken wij weer met veel verbazing naar
een inhalende harleyrijder in een zwart/wit gestreepte boevenbroek. (Staat je goed Terence :)).

Via de bollenvelden reden we weer terug naar Vogelenzang waar we na ruim een uur
aankwamen. Dorien had de velden geroken, de kleuren gezien, de wind gevoelt en de motoren
gehoord. “Toch een heel andere beleving dan in een auto ziten” zei ze een week later tegen
me. Dorien bleef ons bedanken voor het bijzondere moment en was zichtbaar aangedaan door
dit mooie moment. Op onze beurt moeten we Wheels4Freedom bedanken voor hun lexibiliteit
en het KTMCO bestuur voor de inanciële bijdrage aan Wheels4Freedom.

Kortom een mooie rit voor ieder die aanwezig was, meereed of langs de kant stond.
Op naar de volgende; rijden met een doel, rijden voor een doel.

Marco

Naar aanleiding van de vraag van Miralda, wat wij zoal gedaan hebben in de corona ijd, zal ik
ook een stukje schrijven over mijn zomer.
Vakanie plannen werden geannuleerd, maar er is alijd een andere weg…Dat heb ik deze zomer mogen ervaren.Het heet geleid tot een verrassende ontmoeing.Soms loopt het leven
anders dan je gedacht had, maar ik moet zeggen, dit anders is fantasisch!
Ik rijd heel graag motor maar in maart raakte ik mijn motormaatje kwijt.Daarna heb ik mij
ingeschreven op facebook bij de groep biker singles, je snapt het al, we houden allemaal van
motorrijden en zijn toevallig ook nog allemaal single.Deze groep organiseert veel ritjes en ik
heb er een aantal mee mogen rijden. Hierdoor heb ik heel veel leuke mensen ontmoet en mijn
horizon weer verbreed.
Omdat ik meer motor ben gaan rijden wilde ik ook meer van de motor weten en ben een
cursus onderhoud aan de motor gaan volgen bij geratel in s hertogenbosch, super leuk om te
doen!
Daar ik geen zomervakanie plannen had en een weekendje eifel voorbij zag komen in de facebookgroep, dacht ik dat lijkt mij leuk. Nog nooit in de eifel geweest, hoe leuk is dat als je dat
dan dan met een groep kan doen. Zo gezegd zo gedaan, ik heb mij opgegeven, maar was 4e
reserve dus dacht kleine kans dat het wat wordt, maar we zien wel.Blijkbaar waren er heel veel
afmeldingen en zo kon ik mee naar de eifel met nog 10 andere dames en 14 heren. De groep
was heel gemêleerd gezelschap wat ontzetend leuk was.
De dag voordat we vertrokken uit venlo, ben ik met een groepje uit Zuid Holland
riching Venlo vertrokken. Die dag reed Sergio ons voor naar Venlo en S Avonds
heb ik met hem gegeten waarna we ieder naar onze eigen onderkomen gingen
voor die nacht.
De volgende dag troﬀen we elkaar weer om aan te sluiten bij de grote groep.
Deze groep werd verdeeld in 3 groepen en een ieder kon aansluiten bij de voor
hem/haar preige sijl voorrijder. Sergio was ook een voorrijder, maar ik zag al
een hele schare achter hem verzamelen met alleen maar snelle rijders, dat ik die
dag toch liever bij een dame voorrijder aansloot. Deze groep bestond uiteindelijk
uit alleen maar vrouwen en we hebben heerlijk op ons eigen wijze door de eifel
gereden. Ik begon wel met wat spanning in mijn buik, met een vreemde groep
de eifel in, beide nog nooit gedaan. Maar wat was het gaaf!!
Geweldige bochten leren rijden. Hele leuke mensen leren kennen. Ervaringen uit
kunnen wisselen, en ook ontdekken wat en hoe het ijn rijdt in een groep. Het
motorhotel wat we bezocht hebben in Malmberg was ook een hele leuke locaie met gastvrije
beheerders.
Maar ondertussen ontstond er ook iets anders, belangstelling en ijd met Sergio doorgebracht,
we besloten daarna om aan het einde van het weekend samen terug te rijden met nog een
overnaching in Malmedy. Daarna hebben we elkaar nog vaak gezien, zijn we op de motor naar
Brugge geweest, en samen nog een keer terug gegaan naar de eifel…
En ik kan jullie vertellen dat we inmiddels een relaie hebben en hopen op nog vele mooie
ritjes samen.

Jaqueline

“ Soms
loopt het
leven
anders
dan je
gedacht
had “
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Al een paar jaar erover gehad, en eindelijk een dag gepland om met de boys Trial te gaan rijden.
Op naar Enschede.....Na een rit van 2 uur en een uitleg van 40 minuten kregen ze les van de intructeur. Alsof ze nooit anders gedaan hadden. Daar gingen ze het parcour op , met zeer geconcentreerde koppies door het mulle zand en van de heuvels af . Ze vonden het geweldig
! (en hun vaders ook!) En met z’on ervaring kun je op de terugweg een heel leuk gesprek voeren over de toekomst van KTMCO. Alles kwam
werd besproken tussen Julian & Keano. Het voorzitersschap, de deelnemers van KTMCO, keuze merken auto’s motoren, en uiteraard
werden de spellen van de playstaion uitvoerig doorgenomen. Prachig om te luisteren en naar hun visie van onze mooie siching. Trots op
onze opvolgers in de dop !

Weekendje weg op de motor...., om toch nog even een paar kilometertjes te maken dit jaar... en dat is gelukt. Een leuke B&B geboekt in
Nanillois, met een eigen museum waar vanalles te zien is uit de eerste wereld oorlog en waarbij gastvrouw Didi en gastheer Maarten zeer
uitgebreid en gedetallieerd over kunnen vertellen. Een prachige omgeving om te touren met de motoren met hele indrukwekkende historische plekken. Zowel van de eerste wereldoorlog als ook nog iets verder terug in de ijd. In Metz bevind zich namelijk een “Chapelle des
Templiers”, gebouwd in de 12e eeuw. Naast dit kleine kapelletje is Metz sowieso de moeite waard voor een bezoekje, een prachige stad.
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De
dagelijkse wandelingen met collegas zijn in maart
abrupt gestopt, dus lagen de coronakilo’s op de loer....Goede reden om een
nieuwe fiets aan te schaffen vond Marcel !
Uiteraard een elektrische met als extra
optie een.... gashendel !

De ganzenveer
Live is to short to drive boring cars
Afgelopen zaterdag heb ik mij 54ste verjaardag mogen vieren. Een dag na de mooie rit
met en voor Dorien. Ik zat zo eens te mijmeren wat ik allemaal voor vervoersmiddelen
heb gehad en kwam er achter dat dit er behoorlijk wat zijn geweest. Als kind al wilde ik
alijd maar één ding voor mijn verjaardag en dat waren autootjes. Mijn moeder zei dat
ik al autootjes had (een stuk of 50 denk) maar dat maakte mij niet uit. Ieder autootje
kende ik en was voor mij uniek. Met veel melancholie bewaar ik op 54 jarige leetijd
nog steeds het restant van wat eens een bonte verzameling was. Ieder jaar moet ik mijn
vrouw weer uitleggen waarom die zak met oude auto’s niet weg mag.
Omdat ik als klein kind al een denkertje was pijnigde ik in die ijd mijn hoofd hoe het
toch kon dat iets vanuit silstand op magische wijze kon gaan rijden. Ik moest toch eens
uitzoeken of dat kwam doordat de uitlaat de auto weg blies of dat er iets met de wielen
gebeurde. Dit was toen wij in de Ooijevaarstraat woonde dus kan ik nooit ouder dan
zes geweest zijn. Met mijn huidige 230 pk op de achterwielen is dit mysterie inmiddels
aardig verholpen.

De auto’s verdwenen nooit uit mijn hoofd. Als 19 jarige soldaat bij het 43ste PAINFBAT
kwam ik er achter dat Assen wel een heel eind was met de trein. De eerst auto werd
gekocht. Het was een Mitshibushi Celeste. Hij was pikzwart en alles wat er op geplakt
zat ( 3 antennes, luchthappers, wieldoppen, enz. enz.) was van blinkend goud. Na jaren
in mijn vaders Opel gereden te hebben was ik als een kind zo blij. Ja, ik reed als jaren in
mijn vaders auto, vanaf mijn 14de zo’n beetje.
Ik heb veel spannende momenten meegemaakt met de Celeste, maar het spannendste
was wel mijn medeplichigheid aan het stelen van een auto van de vader van een
vriend van mij. Om een uur of 12 ’s nachts zouden we een stuk gaan rijden maar hij
moest eerst nog even de auto van zijn vader daarvoor ophalen. Ik wist niet dat zijn
vader niets wist van deze acie. Na drie straten vouwde mijn vriend de Opel Ascona
om een stevige lantaarnpaal (vol gas geven in de bocht met een achterwielaandrijver,
stom stom stom) en moesten wij over gaan tot de wonderbaarlijke verdwijning van
een Duits kwaliteitsproduct. Om 6.00 uur ’s ochtend kon de poliie Mijnheer X. aan
de voordeur verwiigen van de diefstal van zijn auto en het terugvinden daarvan in
een totall loss staat op een door ons uitgezochte plek. Iedereen opgepakt (we hadden
meerdere inzitenden)behalve Marco. Ik snap het nu nog niet maar wijt mij geluk in
deze, maar ook op andere momenten aan het feit dat mijn oom (ook Dhr. Van der Helm)
poliieagent is en zijn zoon ook een M. van der Helm is.
Deze spannende ijd werd gevolgd door een makke ijd van een Opel Ascona (dit keer
in rechtmaig eigendom), Ford Transit, Citroen BX, Opel Vectra (1.6 diesel zonder turbo,
niet de berg op te krijgen), Opel Vectra II (deze met TD), 2 Ford Mondeo’s, Volvo V40
(slechtste auto ooit), Saab 93 en drie Skoda Octavia’s (aanrader m.b.t. kwaliteit en
kosten)
Naast deze auto’s heb ik ook een aantal motoren in bezit gehad. Dat ik vanaf mijn
12de al diverse brommertjes had laat ik even achterwege. Ik ben een liehebber van
oudere motoren. De Kawa Z-650 (’79) en Honda CB650 (’82) volgde elkaar op. Hele ijne
motoren die nog met een hamer en een schroevendraaier te repareren zijn. Probleem
met deze motoren is echter dat als je een vrachtauto in
wilt gaan halen er eerst een heel denkproces aan vooraf gaat. Ziet hij me wel? Ga ik
het halen? Wanneer ga ik het halen? Zit er niemand achter mij?...Om dan vervolgens
met knijpende billen en zweet in je naad zo’n acie te gaan uitvoeren. Nee, dat zou mij
niet meer gebeuren. Op naar een Suus GSX1100 F (’84). Leuk om zo’n motor te kopen,
dat voelt ijn. Nog ijner als je hem na een jaar weer met gesloten beurs hebt kunnen
inruilen. Die motor was de hoek niet om te krijgen, behalve boven de 120 km/h. Rechtuit
een prima motor, mits je je gas niet te snel terug draait want dan krijg je een klapperend
achterwiel. De vrachtauto’s waren geen probleem, de rood/blauw gestreepte jongens
echter des te meer. Bij het binnenlopen van een bedrijf die custums maakt zie ik in de
hoek een Kawa KLR600 (’83) staan. Na jarenlang Parijs Dakar gekeken te hebben leek mij
dat ook wel eens wat dus met gesloten beurs de beiden motoren over laten schrijven.
Met deze motor ging ik over strand, crossen in IJmuiden en door de tank oefenterreinen
in Weert. De laatste meters met deze motor heb ik afgelegd, duwend door het mulle
zand, halverwege Zandvoort en Noordwijk. 4 Km. voor Noordwijk had ik een vastloper

“Met knijpende
billen
en zweet in je
naad”.....

op het strand. Milieu verantwoord ben ik maar gaan duwen en heb ik hem niet
achtergelaten. Na drie uur stond mijn vrouw mij met aanhanger op te wachten bij
Langevelderslag. Einde Kawa 2.
Einde ook met mijn cross avonturen maar het onverhard rijden had mij wel gegrepen.
Al je 80 over strand rijdt, bedenkt dat de echte mannen van Dakar daar 180 rijden
en jij denkt dat je aan je max zit heet snelheid tocht wel een andere dimensie. Op
naar een Honda Transalp (eerste serie, ’87) en die een beetje aangepast. Met deze
motor was ook het snelweg rijden preig en kon ik weer het strand op. Uiteraard
reed ik alleen op stand als dat verantwoord was, meestal met wat slechter weer en
dus weinig of geen wandelaars, hoewel ik wel eens een herdershond heb moeten
afschudden.

Maar hoe zat het inmiddels met de auto’s, mijn passie als 6 jarige? Ik heb mij een
beetje ontwikkeld als wandelende auto encyclopedie. Naast de saaie auto’s heb ik een
Porsche 928 (’79, 4.7L, 249 pk) en een Clio RS (97) gehad om ook op Zandvoort, Zolder
en de Nordschleife te rijden. Qua motoren is het nu al 7 jaar rusig. Mijn onooglijk
groene Triumph 955i (’04) heb ik zelf legergroen gespoten zodat de motor waar ik
erg lekker op rij nog even in mijn bezit kan houden. Volgend jaar ga ik weer naar een
leaseauto en zal er een hoofdstuk aan de saaie auto’s toegevoegd worden. Zoals
achter op mijn huidige Chrysler Crossire (’04, 225 pk, 3,2L) staat: “Life is to short to
drive boring cars”
En dan komt ook
KTMCO nog eens op je
pad. Op zoek naar een
nieuwe club mailde ik
bijna drie jaar geleden
naar Marcel. Na een
telefoongesprek; “zit
je niet bij een MC?”
“heb je contacten bij
een MC?” “Zit je op FB
bij een MC?” en wat
vragen over waarom ik
lid wilde worden mocht
ik voor het eerst mee
om de porto’s aan het
Veteranen Search Team
te schenken. Sinds dien heb ik heel veel meer lol in het motor rijden gekregen, leuke
contacten opgedaan en veel mensen blij mogen maken. Dank dat ik er bij mag zijn!
Voor wie mij nog niet zo goed kent:
Marco Dinges is de nickname van Marco van der Helm. Ik ben al oneindig lang
getrouwd met Sandra en heb 2 zoons die allebei ingenieur zijn en waar ik heel trots
op ben. De naam Dinges komt van een liedje van Johnny and Jones, “Mijnheer Dingus
weet niet wat swing is”. Een lied dat ik zong in een bandje. Ik woon al jaren in Lisse en
werk voor de Vereniging Warmtepompen en voor Bodemenergie NL.

Marco

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)

www.robertvandenbout.nl
www.denieuwedominee.nl
www.dndmovement.nl
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Motor Besar INDONESIA
Afdeling BALI

“Wil je aan een willekeurig spel meedoen, dan is het wenselijk dat je op de hoogte bent van de spelregels.
Wil aan het verkeer deelnemen, dan moet je op de hoogte zijn van de verkeersregels.
Geldt dat ook op Bali, Indonesia?
Antwoord: “Niet noodzakelijk”

“Bali het
Eiland
van de
Goden”.....

Een auto- of busrijbewijs koop je gewoon op het Poliieburo, zo ook een motorrijbewijs. Normaal duurt het een dag of drie voordat je het Surat Izin
Mengemudi, afgekort SIM kunt ophalen. Wil je het eerder in bezit hebben dan schuif je de betreﬀende funcionaris wat extra geld toe dan kun je er op
wachten. Is het wel verantwoord? Het antwoord daarop zal u waarschijnljk duidelijk zijn na het lezen van dit verhaal.

MEDEDELING:
Aanstaande zaterdag organiseert de MBI (Motor Besar Club Indonesia, afdeling Bali) een tourtocht. 09.00 uur verzamelen in het Sekretariaat, Sunset
Road Kuta. Vertrek 10.00 uur.

Om 08.45 uur kwam ik met een paar bevriende motorrijders uit Sanur, onze woonplaats, aanrijden op de het adres van onze Motor Club. Zal nog wel te
vroeg zijn, nog geen mens aanwewzig.
Wij parkeerden de motoren en wachten geduldig op de andere clubleden. Ja hoor rond ien kwam de President, tevens eigenaar van de motorzaak.
Opende de deur en druppelsgewijs kwamen de leden binnen. Inmiddels liep het al tegen elven. Indonesië wordt ook wel het land van de “jam karet” genoemd, otewel het land van de “elasieken ijd”. Gelukkig werd er koﬃe, thee en snacks, in de vorm van Indonesische lekkernijen, geserveerd. Zoals lemper, halve maantjes en mini loempiaatjes. Later werd er, zoals te doen gebruikelijk voor iedere tour, geld ingezameld Rp 100.000, zo’n 6 Euro per persoon.
Rond 11.15 uur arriveerde de Poliie. Deels werd de Poliie er van betaald voor het escorteren van onze groep en het resterende geld werd geschonken
aan dit keer, een school voor dove kinderen in het Noorden van Bali, in de voormalige hoofdstad Singaraja. Ook reed er een servicewagen mee. Niet alleen voorzien van gereedschap en motoronderdelen maar ook van gordijnen, dekens en heel veel dozen Bamisoep. Degenen die op een motor besar, oftewel grote motor rijden, zijn vaak mensen die een goede baan hebben, dus ook beschikken over een goed tot redelijk inkomen en bijvoorbeeld manager
zijn in een hotel. Werd het hotel voorzien van nieuwe gordijnen dan werden de oude geschonken aan zoals het doel van vandaag een Dovenschool. Ook
verf en verdere benodigheden werden verzameld als donaie. Ook werd door de MBI arme mensen die veelal in het Noorden van Bali leven en wonen in
schamele rieten huizen met een bezoek vereerd en werden kleding en eten gedoneerd van het geld wat voor iedere tour werd ingezameld.
Een Motor Club onder begeleiding van Poliie mag vaak door rood licht rijden en langs iedere ﬁle. De andere weggebruikers, ook het tegemoetkomend
verkeer, worden gewoon min of meer van de weg gedrukt. Dit natuurlijk ter ontevredenheid van de andere weggebruikers. Buiten dat worden motorrijders over het algemeen als mensen beschouwd die meer te besteden hebben dan de gemiddelde lokale bevolking. Om een beetje op een posiieve
manier dit beeld te veranderen rijdt ook deze Motor Club Indonesia met een doel. De mindergestelden te steunen in de vorm van donaies. Een zeer
gewaardeerd, prachig en nobel streven.

Rond 12 uur klonk er:”Iedereen verzamelen.” Intussen had er zich een groep gevormd van ongeveer 50 leden die in een kring gingen staan. De President
heete een ieder welkom en vertelde welk doel we vandaag voor ogen hadden en wie we gingen bezoeken. Allemaal grote en stoere motorrijders, bijna
allemaal voorzien van prachige tatoeages over het hele lichaam. Wat op Bali als art en als ware kunst wordt beschouwd. De President ging voor in gebed en verzocht de Goden om een voorspoedige en veilige tour. Na aﬂoop van het gebed en na het hardop uiten van de Clubkreten werden de motoren
gestart en kon de tour eindelijk beginnen.
Op Bali gelden er geen snelheidsregels, deze zijn niet van toepassing zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Hoger dan gemiddeld 80 km per uur
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Bali

Terence en zij n vader Roy

indonesie

komt de naald van de snelheidsmeter niet omdat de wegen niet geschikt zijn om hard te rijden .Ook omdat men te maken krijgt met oa. overstekende
honden of vee in de vorm van koeien of geiten die gewoon loslopen en zonder zich aan te trekken van het verkeer, de weg oversteken. 80 % van de
verkeersongelukken in Indonesie worden dan ook veroorzaakt door loslopende honden.
De route voerde ons langs prachige sawah’s (rijstvelden), langs de Gunung Agung, de hoogste berg van Bali. Met zijn hoogte van 3142 meter ook wel
de zetel van de Goden genoemd, door rusieke Balinese kampungs en langs prachige vergezichten.
Na ongeveer 3 uur rijden en een stevige lunch reden we Singaraja binnen en een kwarier later arriveerden we bij de Dovenschool. Op Bali ligt de temperatuur het gehele jaar doorgaans rond de 30 graden maar toen de President, namens de MBC afdeling Bali, de donaies overhandigde aan de directeur van de Dovenschool, in het bijzijn van al de kinderen, leiders en leidsters, bekroop mij het gevoel van dankbaarheid en kreeg ik toch wel kippenvel,
ondanks de hoge temperatuur. We zagen alleen maar blijde en gelukkige gezichten van de kinderen varierend van een jaar of 5 tot 20. Ook mochten de
meesten, als ze dat wilden, plaats nemen op de motoren voor een foto. Ook heb ik menig stoere motorrijder een traantje zien wegpinken als hij of zij
in het gelukkige gezicht keek van één van de kinderen. Met moeite namen we afscheid van de kinderen en beloofden dat we gauw weer terug zouden
komen. Vol van indrukken, welke de kinderen bij ons hadden achtergelaten, en met een dankbaar gevoel reden we terug riching Sekretariaat. Weer
een dag om nooit te vergeten, een tourdag van de MBC Indonesia Afdeling Bali.

We kunnen terugkijken op een prachige dag. We kregen weer het geweldige gevoel van clubeenheid, het geweldige gevoel van broederschap en het
geweldig dankbare gevoel dat we ook vandaag weer onze medemens konden steunen. Geen stoere motorrijders maar gewone mensen zoals U en
ik. Motorrijders die het hart op de juiste plaats hebben. Motorrijders die zich bekommeren om onze medemens. We konden weer terugkijken op een
prachige rit van ongeveer 200 km zonder ongelukken..
Zijn wij allemaal goede motorrijders ondanks het hecische verkeer op Bali? Of hebben de Goden ons ook deze keer weer bijgestaan en hebben zij weer
gezorgd voor een veilige rit?

U zegt het maar. Bali wordt niet voor niets “Pulau Bali, The Isle Of The Gods” genoemd. “Bali het Eiland van de Goden.”
Het prachige eiland waar ik geboren ben.

Motor van Roy

Roy Schenkhuysen,
Sanur- Bali-INDONESIA

Beuningen 15 augustus

Ride Out voor Jari
Jari het lieve kereltje,
De temperaturen in Nederland oversijgen ieders verwachingen, het is namelijk ijd voor een heerlijke hitegolf
met temperaturen van gemiddeld 35 graden.
Dat beloot wat voor de rit van Jari.
Jari is een heel lief mannetje van 6 jaar met een zeldzame stofwisselingsziekte.
Deze stofwisselingsziekte heet niet alleen voor Jari consequenies , maar voor de hele familie is het een zware
periode geweest.
Gelukkig gaat het nu een stuk beter en genieten ze van een welverdiende vakanie in ons mooie kikkerlandje.
Dit wetende is de opdracht eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Niet alleen Jari maar het hele gezin moet in het
zonnetje gezet worden.
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Zo gezegd zo gedaan en de voorbereidingen kunnen beginnen.
Er werd al snel een route gemaakt door het Gelderse landschap waar de rivier de Waal een hoofdrol in speelde.
Goede voorbereiding is het halve werk.
Zo ook werd deze route keurig voorgereden om eventuele obstakels en verrassingen voor te zijn daar waar
nodig.
En obstakels waren er, zo waren er dijken afgesloten in het weekend voor motorrijders, en een leuke pauze locaie vinden was ook nog een dingetje vanwege het corona virus wat heerst.
Maar KTMCO zal KTMCO niet zijn als we hiervoor ook geen oplossing hadden , de route werd aangepast, en een
locaie om wat te nuigen werd gevonden.
De rit was klaar, nog een klein weekje wachten en we konden riching Beuningen gaan om de familie een onvergetelijke dag te bezorgen.

Als er iemand roet in het eten kon gooien, dan was dat op dit moment alleen nog het weer. En dat gebeurde ,
iedereen hield de weersvoorspelingen in de gaten.
Zo was het 35 graden , en zo was het bewolkt met grote kans op onweer, hagel en hevige windstoten. Niet alleen
vandaag maar de hele week werd hetzelfde weer verwacht.
Dat voorspelde weinig goeds voor onze rit. Gelukkig waren de goden ons goed gezind en is er de hele week bijna
geen druppel gevallen.
De rit kon doorgaan , vizieren werden schoongemaakt , motoren gepoetst, afgetankt en de leren vesten gingen
aan , op naar Beuningen.
De verzamelplaats was dit keer een grote fasfoodketen met de welbekende grote gele M.
Geheel buiten de familie om was er afgesproken met de oom, tante en neeje van Jari.
Want hoe leuk zal het zijn als ze als verassing ook meereden. Zo gezegd zo gedaan , vanuit heel Nederland kwamen er Knights riching de gele M.
Er was een mooie opkomst en speciaal voor deze dag was er een bevriende trike rijder van de siching Highway
knights on wheels 4 kids erbij, die kon inspringen voor onze vaste trike rijder.
Aangezien bijna alle riten naar volgend jaar verplaatst zijn was dit een leuk weerzien met de mensen van onze
siching.
Zoals gebruikelijk werd er de nodige informaie verschat over hoe de dag eruit zal gaan zien.
Het zonnetje scheen en vol goede moed werden de stalen rossen bestegen en konden we riching Jari gaan.
Na zo’n welgetelde 2 minuten waren we aangekomen in de straat van Jari. Vol verwaching en met grote spanning stond Jari, in de armen van zijn vader Jorg ons op te wachten.
Na een aantal keren het gas open getrokken te hebben werden de ogen van Jari nog groter en kon hij het nog
moeilijk bevaten allemaal.
En tussen al die motorrijders zaten onverwachts ook nog de oom en tante erbij , wat een verrassing!!
Met open armen werden we ontvangen, Mama Anniki, Papa Jorg , Opa en Oma. Koﬃe, thee, fris en koeken, het
kon niet op.
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De emoies liepen hoog op vanwege de verwondering dat dit allemaal geregeld was voor Jari. Vooral moeders hield het niet
droog, en dan moest de rit nog beginnen.
Vol spanning nam Jari plaats tussen papa en mama achterop de trike. De motoren werden gestart en met het uitzwaaien van
Opa, Oma en de rest van de familie gingen we op pad.
Het land van Maas en Waal lag voor ons en daar waar we eerder nog bang waren voor hevige onweersbuien , weerspiegelde
het zonnetje al snel in Jari z’n zonnebril.
De spanning begon langzaam te verdwijnen en maakte plaats voor puur plezier , wat genoot dat mannetje. Een glimlach van
oor tot oor , net zoals papa en mama.
Hier en daar werd er toch geblocked zodat we mooi als groep bij elkaar konden blijven.
Verscheidende automobilisten gaven ons ook de ruimte die we nodig hadden, andere keken vol bewondering, wat werd
verstekt door een duim of handgeklap en zagen net als wij het gezinnetje genieten achterop de trike.
Al gauw lieten we het drukke verkeer achter ons om te genieten van de dijken langs de Waal.
Na zo’n 35 km heerlijk rijden in deze omgeving, mooie natuur en vriendelijke mensen werd het ijd om de inwendige mens
te verzorgen.
De stop was gepland bij “Eethuisje de Veerstoep”. Een simpel maar gezellig tentje waar we als groep terecht konden voor een
versnapering.
De parkeerplaats werd open gedaan voor ons, zodat we netjes de motoren konden parkeren op het terrein.
Onder het genot van een koude frisi genoot Jari van alle aandacht die hij kreeg , maar ook zeker verdiende. Het straalde er
vanaf bij het mannetje.
Er werd snel weer plaatsgenomen op de trike om de rest van de route te vervolgen.
De eerdere spanning was nu echt helemaal verdwenen bij Jari en kon hij genieten van alles wat er om hem heen gebeurde.
Stoer kijkend en met verwilderde haren zwaaide hij naar iedereen die voorbij kwam. En zo stoer als Papa en Jari keken, zo
vloeide er bij moeders geregeld een traan van blijdschap over der wangen.
In de verte zagen we de bekende gele M opdoemen, wat betekende dat de rit er bijna op zat. Nog eventjes hard over de
snelweg en dan riching huis.
Thuis aangekomen was de vermoeidheid bij Jari aangeslagen door alle indrukken van die dag, desalnietemin bleef er een
grote glimlach op zijn gezicht en kon hij er geen genoeg van krijgen.
Er werd dan ook lang nagepraat onder het genot van een verkoelend drankje voordat een ieder zijn weg vervolgde.
Jari heel veel sterkte in je leven.
Blijf het vrolijke mannetje die je bent want ook al zit het af en toe niet mee.
Je bent zo sterk als een olifant.

Terence

Kilometers 2020
Het is weer ijd om de kilometers door te geven en of af te rekenen.
Wij hopen ook dit jaar weer op een mooie bijdrage van jullie zodat er namens siching KTMCO weer een mooie donaie geschonken kan
worden aan siching DaDa en we hopelijk volgend jaar weer Onbeperkt op Weg kunnen en mogen organiseren.
In 2019 zijn we de MILJOEN kilometers gepasseerd voor het goede doel en dat in een paar jaar ijd, wat een prestaie ! Op de website
staat een pagina met tellers waarin de kilometers en de bedragen die uitgegeven zijn aan de goede doelen staan vermeld. En dat allemaal
dankzij alle vrijwilligers van siching KTMCO.
Door de corona crisis hebben wij helaas nog geen KTMCO hobbelmotor kunnen plaatsten afgelopen jaar, maar zodra dit weer kan komt
deze zo spoedig mogelijk op de agenda.
Het afrekenen van de kilometers kan via de volgende link of QR code
htps://www.ktmco.nl/product/doneer-je-gereden-kilometers/

Niets is blijvend, behalve verandering! Heraclitus (500 jr v Christus)
Of moeten we misschien zeggen 2500 jr v Corona?! Door het coronavirus koelen de
oververhite economie én onze oververhite levenssijlen in één keer af. Als we de
handrem zo abrupt aan kunnen trekken als nu blijkt en als we dan – als de situaie het
toelaat – de rem er weer ahalen…hoe anders zal het leven er dan uitziet.
Of beter gezegd; hoe gaan wij dan bepalen hoe wij verder gaan met ons leven? Word
het weer business as usual? Of gaan we het écht anders doen? Blijven we de mens
boven de economie stellen? En wie bepaalt dat eigenlijk? Ik zeg: Jij!
Het post-corona ijdperk wordt bepaald door de keuzes die jij in de komende ijd gaat
maken. En zoals Albert Einstein al zei: “Het is het toppunt van waanzin om hetzelfde
blijven doen en dan een andere uitkomst verwachten.”
Ik stel voor om radicaal ander keuzes te gaan maken. Onze hele manier van leven zouden we kunnen veranderen. Hoe we samenleven en samenwerken, hoe we opvoeden
en hoe we ons voeden, hoe we leren… (we leren nu nog kinderen om succesvol te zijn
in de wereld van gisteren, maar wat het onderwijs zou moeten doen is onze kinderen
te leren hoe ze gelukkig kunnen zijn in de wereld van morgen).
De keuzes die we wel of niet maken zullen essenieel zijn. Ik besef wel dat dit een
giganische verandering inhoudt, maar het is ook onze morele verpliching om te verkennen wat mogelijk is. En…je hoet niet de hele trap te zien om de eerste trede op te
gaan!
Natuurlijk snap ik dat je af en toe het gevoel hebt dat je hoofd tolt. En dat je soms
gevoelens van machteloosheid, van angst, verdriet en woede ervaart. Gebruik die emoies én deze ijd om vast na te denken over hoe je straks je ijd, energie en liefde gaat
besteden. Ik hoop dat we, in deze periode van vertraging, de ijd nemen om daar eens
echt over na te denken.
Ons oude denken houdt ons de illusie voor dat we met ‘meer en meer’ ook steeds
gelukkiger worden. En niet alleen van binnen komt die prikkel, dat gevoel, die illusie.
Ook van buitenaf worden we verleidt door een allesverslindende markeingmachine
die ons voorhoudt dat alles dat groter, sneller, rijker, duurder, mooier en nieuwer is,
ook ons leven zal verrijken, verfraaien en vernieuwen.
Ook al klinkt dit misschien vrij confronterend…ieder mens heet de keuze om zo door
te gaan als je deed of een diepgaande verandering te ondergaan. Dat is niet makkelijk, dat geef ik toe, maar ik hoop echt dat we dit virus gaan zien als kans. Want het zou
ook wel eens onze laatste kans kunnen zijn.
De coronacrisis...het einde der ijden?! Vast niet.
Het einde van een ijdperk? Dat zeker.

Robert van den Bout is auteur van de boeken “De Nieuwe Dominee” en “Carpe Scrotum”.
Hij brengt ‘Broederschap in Bedrijven’ door middel van interacieve sessies genaamd
“The vibe of the tribe”. Deze sessies zijn een combinaie 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.
www.dndmovement.nl

Robert

In Loving Memory
Aat - Opa DaDa

Onlangs hebben wij afscheid moeten nemen van Opa DaDa, een fantasische vent. 8 jaar hebben wij
vanuit onze siching samen mogen werken met deze topper van siching DaDa. De vele vergaderingen
voor Onbeperkt op Weg, je mooie verhalen, we zullen het allemaal moeten missen, maar je blijt voor
alijd in ons hart.

www.editoo.nl

Stay Healthy

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.

