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Voorwoord

Ramon’s hardrock cafe

De ganzenveer

Beste lezers,

Normaal zou ik beginnen met zoiets als ; De stalen rossen 
kunnen weer...
Maar helaas, die stalen rossen zijn dit jaar weinig de stallen 
uit geweest. 
Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn er toch nog een aantal 
ritjes geweest het afgelopen seizoen.
En hebben een aantal Knights leuke aci es bedacht om toch 
deze zomer door te komen.

Weten jullie het geweldige inii ai ef van onze Knight Wout 
nog?

Dat heet  zeker een vervolg gekregen, en wat voor een,       
natuurlijk kun je het teruglezen.

Het seizoen zit er helaas op, of kan ik beter zeggen het        
seizoen zit er gelukkig op.
Het enige wat we op dit moment kunnen doen is hopen dat 
alles weer zo snel mogelijk naar het normale gaat.
En kunnen doen waar we voor staan. Want ik weet niet hoe 
het met jullie zit, want ik mis het ontzet end.

Voor nu wil ik alle Knights, vrijwilligers, sponsoren, adverteer-
ders en iedereen die zich inzet voor KTMCO 
ontzet end bedanken voor het afgelopen seizoen , een sei-
zoen die we niet zomaar vergeten.
Ik wil iedereen toch fi jne dagen toewensen en het allerbeste 
voor het nieuwe jaar.

Blijf gezond!!





De 12e KTMCO Hobbelmotor

Onlangs hebben Marcel, Terence en Wout de 12e KTMCO Hobbelmotor ingegraven. Deze heet  een prachi ge plek 
gekregen in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De tuinman gaat voor de verdere afwerking zorgen, er komt 
een mooie verende ondervloer zodat de kids veilig kunnen “motorrijden”.

De echte oplevering volgt zodra alles gereed is en in welke vorm dat dan kan ivm Covid-19 zullen wij later bekend 
maken.



Groet Ramon

   

Rockvrouwen

Ineens is er een rage met name op Instagram waar fi lmpjes van gitaar spelende vrouwen en meisje geplaatst worden. Sommige 
daarvan kunnen ook echt goed gitaar spelen maar het overgrote deel zijn maar middelmai g gitaarspelend. Het betreff ende persoons 
zit (meestal) en in de holte van de bovenkant van de gitaar, de zogenaamde belly-cut, hangt nu geen buik maar een (meestal) fl inke 
borst. De commentaren op  dat soort fi lmpjes zijn gelardeerd met de meest uitzinnige complimenten betreff ende het gitaarspel. Als 
daar een jongen of man met dit soort gitaarkunsten had gestaan dan waren de beledigingen waarschijnlijk niet van de lucht. Voor de 
betreff ende website geen probleem natuurlijk die hebben onderhand ook wel door dat ze een gat in de markt hebben aangeboord en 
de fi lmpjes worden behoorlijk uitdagender en het gitaarspel minder. Jammer dat er op deze manier weer een stereoi ep beeld wordt 
neergezet en het natuurlijk veel meer aan te moedigen is dat vrouwen in de muziekscene meer kansen krijgen. Aangezien dat nog 
steeds door mannen gedomineerd  wordt. 

Natuurlijk zijn er in de rock, hardrock en metal scene vrouwelijke gitaar 
spelers die ook echt wel wat kunnen en hebben bereikt. De Runaways is 
daar een vroeg voorbeeld van met Joan Jet , Lita Ford en Suzi Quatro ( 
basgitaar) als drijvende krachten van de volledig uit vrouwen bestaande 
band. Genoemde 3 hebben allemaal een fl inke carriere opgebouwd 
na de Runaways. Iedereen kent wel I love Rock’n roll, Can the can  en            
If i close my eyes forever.....toch?

Toch zijn er weinig vrouwen, nog steeds, die gitaarspelend doorbreken. 
Micheal Jackson heet  ali jd de lans gebroken voor vrouwelijke 
gitaristen,  Jennifer Bat en en Orianthi zijn toch echt geen mis te 
verstane namen in de rockscene.  

Een leuke ( leuk in de vorm van goed )  is Nita Strauss die via een Iron Maiden cover band, The Iron Maidens, 
het heet  geschopt tot gitarist bij Alice Cooper. En op Youtube gitaarlessen plaats waar menigeen nog fl ink 
wat moeite mee heet . Een andere begonnen in de jaren 80 is The great Kat, waanzinnig snel spelende 
gitariste met name klassieke stukken en trash metal. Door velen verguisd door haar excentrieke shows en 
uiterlijk maar de klassiek geschoolde gitariste is er 1 om niet te vergeten.

Compleet vrouwelijke hardrock/ metalbands zijn wel weer in opmars. Recent wederom opgericht bands Girlschool en Rock Goddes 
zijn weer fl ink populair en spelen snoeiharde hardrock. En het kan nog harder, Sisters of Suffi  cai on een uit Nederland komend death 
metalband uiteraard ook volledig bestaande uit vrouwen. Die als voorbeeld gaven voor een volledig uit vrouwen bestaande band....
Girlschool. 

Voor een ieder een muzikaal 2021 en hopelijk is dan al de corona ellende voorbij zodat we weer mooie rit en kunnen rijden met zijn 
allen!



Van Arjan Temme, eigenaar van de website’s www.tvcabinets.nl en www.kunstery.gallery en bassist van Posive Demoliion, 
kregen wij een mooie nieuwe Nicky-B by Bo-el gitaar geschonken. 

In eerste instanie was het de bedoeling om daar een leuke loterij van te maken maar dat bracht veel administraieve 
rompslomp met zich mee. Besloten werd om de gitaar via de diverse muziekgroepen op Facebook te verkopen. 

Na diverse biedingen, waaronder ook helaas weer de nodige funbieders, bleef er 1 serieuze bieder over. Hij bood 325 euro 
voor de gitaar en maakte daarbij ook nog ruim de verzendkosten naar België over. 

De gitaar is inmiddels al gearriveerd bij de blije bieder en na atrek van de verzendkosten bleef er een mooi bedrag over van 
€330,50. 

Arjan Temme en bieder van harte bedankt voor deze mooie git en bieding. Dit gaat aankomend seizoen gebruikt worden om 
een gedeelte van een nieuwe KTMCO hobbelmotor te bekosigen ! 

Verderop in het magazine komt Arjan nog even terug, hij heet ook meegewerkt aan onze KTMCO USB sick !

Wat een verrassing !



Rit voor Jacco
Op een mooie zondagse middag met super mooi weer voor het 
najaar, eindelijk weer een rit met zijn allen. Wat was het goed 
dat we elkaar weer zagen. Jacky had een aanvraag gekregen 
voor een rit op de trike en ik (Sylvia) had samen met Gideon bij 
diverse faceboek en whatsapp groepen op geopperd om te gaan 
rijden. Wat is er nou mooier om dat te combineren. De eerste 
groep verzamelde bij de gele M in Heerenveen en het was al 
gelijk gezellig. Een handvol bikers had onze oproep gelezen en zij 
besloten met ons mee te rijden. Super leuk. 

Van uit Heerenveen ging de stoet binnendoor naar Sneek, waar 
Michiel met zijn zoon Bart, Radboud met Joukje en Willem-Jan al 
op ons stonden te wachten met nog een paar gezellige bikers en 
nog een vrolijke dame op een trike.

 Via my-route app een mooie buiten uit route gemaakt. Heerlijk 
fl aneren langs mooie dijkwegen en langs super mooie land-
schappen waande je je soms in het buitenland. Voor velen was 
dit nog een onbekend stukje Friesland dat zeker in de smaak viel. 
Natuurlijk hoort bij Friesland het mooie water netwerk met de 
bij behorende bruggen. Het kon dan ook niet anders dan dat we 
er een paar mochten bewonderen i jdens het wachten voor de 

passerende water voertuigen. Met zo leuk gezelschap en het super mooie weer was dat geen straf. Na 
een rit van ongeveer een uur kwamen we aan bij onze stop plek. 

Gezellig café/restaurant aan het water waar buiten een heerlijke ruim terras voor ons was klaar gezet. 
De nodige hapjes, pannenkoeken, patat, drankjes en met grappen die over en weer gingen, ging de i jd 
iets te snel om.

Het terrasje reserveren was trouwens nog wel een dingetje bleek. Ik moest de nodige restaurants af-
bellen die ons beleefd maar vriendelijk vertelden geen plek voor ons te hebben. Gelukkig was dit res-
taurant een schot in de roos. Na een gezellige babbel met de eigenaar bleek hij ook een fanai ek motor 
rijder te zijn die met zijn vrouw huis en haart in Den Haag heet  verlaten om in Friesland een restau-
rant/café/b&b te beginnen. 

Na de drankjes en hapjes moest er nog  een groepsfoto gemaakt worden van de Friese KTMCO bikers 
en een groepsfoto van de gehele groep. Hierna besloten dat enkele bikers huiswaarts gingen. De rit 
werd vervolgd met een iets kleinere groep. Wederom een mooi stukje Friesland, waarbij ik wel de i p 
geef om Lemmer te vermijden. Stukje bij beetje werd de groep kleiner en de avond later. Het was een 
super mooie rit met een blije Jacco.

Wederom een geslaagde KTMCO rit.

“ heerlijk 

fl aneren
   langs 

mooie

dijkwegen ,,

Michiel



          

Het begon twee maanden geleden. 

Désiré, vriendin van Daisy, kwam bij ons met de vraag dat ze wilde kijken voor een verjaardagscadeau, an-
dere motor voor Daisy. 

Daisy heet  een Suzuki SV650s. Zij krijgt i jdens het rijden last van haar polsen en rug. Zij zocht zelf naar 
een Bobber, dus onze zoektocht was die kant op. Gezamenlijk het internet afgezocht te hebben. Kwamen 
we uit bij een motorzaak Xtremeonwheels, in Ult . 

Nu was het plan  zelf eerst naar de motorzaak te gaan om te kijken of het wel iets zal zijn voor Daisy. Désiré 
kon er niet zelf  heen. Ik ben daarheen gereden, het was toch nog een rit van bijna twee uur. Daar aange-
komen zag ik twee Bobbers staan, een Suzuki Intruder en een Honda 700VT. Ik kwam daar voor de Honda, 
daar heb ik een stukje opgereden. Het voelde gelijk goed. 

Met de eigenaar hebben we een afspraak gemaakt dat de Suzuki650SVs ingeruild zal worden met een bij-
betaling. 

Nu is Daisy pas in oktober jarig. Nu kom het , hoe gaan we dit zolang geheim houden. We wilde hem al van 
te voren overgeschreven hebben als we hem gingen halen. Nu was het in die periode, dat Terence een rit 
had geregeld met een kennis van hem. Maar zelf geen motor tot zijn beschikking had. Zo kwam het uit dat 
Terence Daisy haar motor kon lenen. Zo kwam ik gelijk aan de papieren, om die aan de motorzaak te ge-
ven. Maar nog steeds met het idee, “Hoe houden we dit zolang geheim?”.

Désiré heet  toen maar besloten om hem eerder te geven. Er werd een afspraak gemaakt met de motor-
zaak dat we hem 12 september wilde ophalen. Dat was geen probleem.

Nu werd het spannend. Hoe krijgen we Daisy zo ver om met haar motor richi ng Ult  te rijden? Nu wilde 
Daisy graag een keer met Syl en mij een ritje rijden. Tegen Désiré heb ik gezegd dat we het dan zo kunnen 
gaan doen. 

Nu doen wij dit soort dingen met het hele gezin. Zo werden 
ook Samantha en Ron ingeschakeld (Chelsey was bij haar 
vader). Zij gingen vooruit naar de motorzaak. 

Dat als we daar aankomen dat zij dan ook daar zijn, als ver-
rassing. Daar aangekomen, na twee uur rijden met pijn, was 
Daisy verbaasd. Ze zei: Wat gaan we hier doen? 

Daar binnen zei Désiré: Wat vindt je van deze motor? Daisy: 
Gave motor! Désiré: Nou die is voor jou. Daisy was even uit 
het veld geslagen, wat een moment. De eigenaar vond dit 
zo’n geweldig moment, dat hij vroeg mag ik dit fi lmen. Dat hij 
dit nog nooit zo had mee gemaakt. 

Het was weer een mooie dag met mooie momenten. 

Veel veilige kilometers. 

Rijden met een doel, Rijden voor een doel!

Many hugs,  Wally’s

“Hoe houden

  we dit

  zolang

  geheim ?....

Verjaardagscadeau voor Daisy
Daisy is de 
dochter van
onze Knight en

bestuurslid
Huub Walraven.



De ganzenveer

Wij zijn Rob (45), Ramon (6) en Angela (46) Mat hijssen. Sinds 2 jaar lid van KT-
MCO.

Rob is in 2010 begonnen met trike rijden, al redelijk snel begonnen met goede 
doelen ritjes, waaronder voor Si chi ng de Opkikker, Rondje Dongen, Pallieter-
run, Zeelandiarun , Marinekids. In 2012 hebben Rob en ik elkaar leren kennen. 
Het eerste weekend dat ik daar verbleef mocht ik op zijn roze monster (zoals hij 
zijn trike noemde) rijden. Rob heet  doodsangsten uitgestaan omdat ik nog niet 
helemaal in de gaten had dat de trike achter breder was dan voor en er bijna 
een pui op een industrieterrein uit had gereden.

In 2013 heb ik voor het eerst een goede doelenrit meegereden, dat was voor 
Rondje Dongen, met bejaarden van de Volckaert. Wat een beleving was dat, de 
brede lachen op de gezichten van die mensen was goud waard. 

In 2013 heet  Rob mij ten huwelijk gevraagd, hoe kan het ook anders met een 
hele groep trikerijders. Ik werd naar Tilburg gelokt voor een verrassing voor mijn 
verjaardag, nou dat is een dag geworden om nooit te vergeten. Toen ik vlakbij 
mijn ouderlijk huis kwam stonden er een stuk of 10 trikes op het grasveld, alle 
berijders hadden een bordje in hun hand met happy birthday. Even later kwam 
Rob op zijn roze monster aanrijden (vocht/regen en een trike is niet zo’n goede 
combi, hij wilde niet meteen starten). Ik kreeg de sleutel van de trike overhan-
digd voor mijn verjaardag. Daarna ging Rob op 1 knie en liet hij de berijders hun 
bordje omdraaien. Hierop stond marry me, natuurlijk was mijn antwoord hierop 
ja.

In november 2014 zijn wij de trotse ouders geworden van Ramon, ook hem
wordt het rijden voor goede doelen met de paplepel ingegoten. 

In 2017 heet  Rob voor het eerst kennis gemaakt met KTMCO, dit was voor 
logeerhuis de Plataan/Thomashuis Almkerk.

“ Rob heeft 

doodsangsten

   uitgestaan....



“ Rob heeft 

doodsangsten

   uitgestaan....

In mei 2018 hebben Rob en ik een ritje georganiseerd voor een terminale jongen, hiervoor heet  Rob KTMCO benaderd om mee 
te rijden. Dit was zo goed bevallen dat we in juni met de trike naar Moordrecht zijn geweest voor Onbeperkt op weg. Daar heb-
ben we gezellig met Marcel en Terence zit en kletsen en ook besloten om lid te worden.

In augustus zijn we met KTMCO een heel weekend naar Airwish nabij Roermond geweest, hier hebben we vele kilometers ge-
maakt met zieke en gehandicapte kinderen en de kinderen van de vrijwilligers die daar rondliepen.

Helaas i jdens de uitvaart, in oktober 2018, van de jongen die we in mei hebben gereden zijn we zelf bijna verongelukt met de 
trike. Daardoor hebben we in 2019 en 2020 niet veel kilometers gemaakt voor KTMCO. Ook door Corona hebben we in 2020 niet 
veel aan de trike kunnen werken. We hopen het seizoen van 2021 weer vol gas te kunnen geven en weer mee te kunnen rijden 
met goede doelen rit en en veel plezierritjes te maken.



 

 

 

 

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



Jaarafsluii ng 2020 

De kilometers beginnen binnen te stromen, wat zijn wij ontzet end trots op onze groep vrijwilligers dat zij ook in dit 
lasi ge jaar toch weer de nodige kilometers gereden hebben. Dat is wat wij noemen Rijden met een doel, Rijden voor 
een doel.

Ook dit jaar hebben wij weer een aantal Knights mogen verwelkomen in ons team, nogmaals welkom Jan, Ben, Mar-
i jn, Miranda en René, maar helaas is er ook iemand vertrokken.

Qua evenementen was het iets minder gesteld dit jaar, zo kon Onbeperkt op Weg niet doorgaan, maar er zijn toch 
nog mooie ritjes geweest voor Dorien, een prachi ge rit georganiseerd door Marco en met medewerking van si ch-
i ng Wheels for Freedom. Ook de rit voor Jari was weer een genot, de mooie route was uitgezet door Huub en Teren-
ce. En zo ook de rit voor Jacco, daarover is een mooi verslag te vinden in dit magazine.

Ook de stempelposten aci e van Jacky was geslaagd, ondanks dat er geen enkele stempelkaart is opgestuurd hebben 
diverse personen stempels verzameld. De grootste uitschieter is Frans Bezemer, die heet  ze zo goed als allemaal 
gehad.

En onlangs nog de estafet e run, georganiseerd door Sylvia met als doel geld inzamelen voor zowel KTMCO als Kamp 
Posii ef, een leuk extraatjes om de kids te verwennen zodra dit evenement weer door kan gaan.

Dit jaar hebben we weer mooie donai es mogen ontvangen met een paar fantasi sche uitschieters, 500 euro van de 
Lionsclub Wolvega voor Kamp Posii ef, 330 euro van TV Cabinets voor het veilen van een gitaar en uiteraard QBuzz, 
deze zullen volgend jaar een speciale vermelding krijgen in ons blad.

En tot slot de 12e KTMCO Hobbelmotor, deze is onlangs geplaatst in het Prinses Maxima Centrum in Utrecht, tot 
stand gekomen door de kerstpakket en van QBuzz die geregeld zijn door Wout en Rina. Het offi  ciële oplevermoment 
zal later nog volgen.

Voor komend jaar hebben wij nog geen enkel evenement op de planning staan, we zullen eerst rusi g moeten af-
wachten hoe de situai e ervoor staat over een paar maanden, kleine ritjes voor mensen die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken zijn natuurlijk ali jd welkom.

Vanaf komend seizoen zullen ook onze nieuwe fl yers weer beschikbaar zijn en ook zullen er weer visitekaartjes be-
steld worden.

Wij zijn ook bezig een soort app te maken voor op de smartphone, zodat wij iedereen op de hoogte kunnen houden 
van rit en, evenementen etc. 



Komend jaar hopen wij voor het 6e jaar op rij weer met dit magazine door te mogen, het idee is om met de eerste edi-
te van 2021 met een totaal nieuwe frisse look te starten. En we hopen ook op jullie medewerking door zoveel mogelijk 
verhaaltjes aan te leveren zodat er voldoende vulling is voor het blad. We kunnen hierin wel wat hulp gebruiken, wil je 
graag helpen met het samenstellen van het KTMCO magazine meld je dan aan via 1 van de bestuursleden.

Dit is de 20e ediie van het KTMCO magazine en we kunnen niet afsluiten met een bedankje aan onze adverteerders, zij 
zijn degene die het mogelijk gemaakt hebben om 5 jaar lang een eigen KTMCO magazine te hebben, DANK JULLIE WEL !

Blijf vooral allemaal gezond en hopelijk kunnen we elkaar weer snel zien in 2021

Het bestuur,

Marcel, Huub, Terence, Gert-jan en Ramon





Wat een jaar hebben we achter de rug, lockdows en veel beperkende maatregelen maken het leven er niet 
makkelijker op. Voor ons als muzikanten zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden om toch aan de gang te blijven. Bijna 
iedereen heet  tegenwoordig wel een interface thuis staan en als je die nieuw koopt zit er vaak een iets uitgekledere 
versie bij van een goed opname programma.

Om 2 vliegen in klap te plakken bedachten Arjan Temme en ik een ludieke aci e nml een leuke met het KTMCO logo 
bedrukte USB si ck met daarop 3 nummers door ons ingespeeld. En de opbrengst daarvan komt geheel ten goede 
aan KTMCO. Hopelijk genoeg om weer een mooie KTMCO hobbelmotor te plaatsen aankomend jaar, mits er wat 
minder beperkende maatregelen zijn.

De 1e opname’s zijn gemaakt door Arjan en die stuurt dat vervolgens naar mij waarna ik mijn dingetje doe. Dat stuur 
ik vervolgens weer terug, ontdaan van eventuele eff ecten en plug-ins, dus een compleet kale fi le. Hij plakt dat weer 
in zijn opname programma en gaat er verder met aan de slag. Daar maakt hij dan een ruwe mix van en stuurt dat 
weer naar mij. En zo gaan we door totdat we er tevreden over zijn.

Als 1e nummer op de USB si ck staat een cover van Lynyrd Skynyrd namelijk Freebird. Ik kende het nummer amper 
en heb er bewust niet naar geluisterd om zo tot een geheel eigen versie te komen. Later begreep ik dat het nummer 
vooral gespeeld wordt met een slide gitaar.  Het 2e nummer Your Tears is geschreven door Arjan en die heet  de 
basis ingespeeld. Ik speel er een solo in en de zang is gedaan door Chris Oomes. Beetje new wave achi g nummer 
met een mooie tekst. Als laatste nummer op de USB : Waii ng ook weer een nummer van Arjan, dit keer ingezongen 
door zijn vrouw Hennie. De tekst gaat over haar ziekte,MS en is met dat in gedachte best aangrijpend.

Uiteraard hopen we dat deze USB si ck snel uitverkocht is en wie weet krijgt dit dan nog een vervolg . Wij hebben 
dit in ieder geval met veel plezier gemaakt !

KTMCO  USB-stick

Ramon

De USB-sticks zijn te bestellen op ktmco.nl







14 Juni 2015, onze stichting had de eer een rit te mogen organiseren voor Jonah, een klein kereltje met een ernstige ziekte. 

Voor hem moest er geld ingezameld worden voor een eventuele behandeling in Amerika.

Onze vrijwilligers waren al vroeg aanwezig om alles klaar te zetten en eerlijk gezegd wisten wij niet wat ons te wachten 

stond. We hadden al redelijk wat aanmeldingen via onze website ontvangen, een kleine 100 en dachten nog als de helft 

daarvan komt zou dat mooi zijn….., maar het werden er iets meer. Binnen no-time stond de parkeerplaats van Motoplaza in 

Heerenveen vol en daarna ook de weg voor de zaak nog….. Ruim 600 motoren, dat was even slikken.

En ineens moest ik dan voor zo’n grote groep een toespraak houden 
over de rit en voor wie we het zouden doen, muisstil was het. Om 12 uur 

kwam Jonah aangereden op de trike bij zijn vader en moeder onder luid 

applaus van alle aanwezigen.

Met behulp van een motorbegeleiding team en onze “eigen”  

roadcaptains hebben wij een hele mooie rit gereden door het prachtige 

Friesland en hebben wij de cheque, samen met Elske de Wall, mogen 

overhandigen bij van der Valk in Wolvega, 3600 euro heeft motorrijdend 

Nederland bijeengebracht voor deze rit. Een kleine delegatie heeft Jonah 

en zijn ouders begeleid naar het Victoria Park in Wolvega, daar was een 

benefi etdag voor Jonah georganiseerd en ook daar werden zij onder luid 
applaus ontvangen.

Helaas hebben alle inzamelacties niet het beoogde herstel gebracht en is 

Johan overleden op 24 Oktober 2015.

31 Oktober 2015, met de vorige rit nog vers in het geheugen stonden 

wij deze dag voor een andere zware taak, de ouders van Jonah, Lucy 

en Durk habben ons gevraagd Jonah te begeleiden naar z’n laatste 
rustplaats. Dit hebben wij uiteraard eerst besproken met onze vrijwilligers, 

want het is een pittig verzoek en konden het heel goed begrijpen als er 

iemand was die dit niet aan zou kunnen. Zelf was ik er al een dag eerder, 

mijn dochter was namelijk gevraagd om een lied te zingen tijdens de 

uitvaart en zo kon zij de avond daarvoor nog “even” de generale repetitie 

doen. De uitvaart vond plaats in het van der Valk hotel en wij hebben 

daar een familie kamer aangeboden gekregen.

In de vroege ochtend kwamen de eerste vrijwilligers aanrijden, door en door koud van de mist. Opwarmen in het hotel 

met koffi e en thee en daar is er verteld hoe we de dag zouden uitvoeren. Te beginnen met een haag van Knights zodra 
Jonah aan zou komen en daarna de dienst bijwonen. De tweede rij in de zaal was voor onze vrijwilligers gereserveerd. 

Wat een indrukwekkende dienst was het, die geheel werd geleid door Anja de Roos, volgens mij haar eerste stap naar 

uitvaartverzorgster. 

Na de diverse toespraken en liedjes was het dan zover. De Knights weer in de erehaag en daarna op de motor om 
Jonah naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Een extra rondje door Wolvega waar honderden motorrijders en andere 

belangstellenden langs de kant stonden voor een allerlaatste groet.

Het is dus inmiddels ruim 5 jaar geleden dat wij deze eervolle taken mochten doen en nog steeds voel ik een enorme trots 

dat wij dit als stichting mochten doen, maar ben ook enorm trots op alle vrijwilligers die het jaar in jaar uit mogelijk maken 

dat stichting KTMCO een bestaansrecht heeft gegeven.

Rijden met een doel, Rijden voor een doel, altijd !

Wil je het nummer van mijn dochter horen scan dan de QRcode.

Marcel

Een terugblik met een lach en een traan



Oh...  Wat een Jaar !



Robert

Rouw

“We don’t remember the days…only the moments.”

Onlangs is een dierbare vriend van mij – met een hartsi lstand – plots uit ons midden gerukt. Dat gevoel van zomaar plotsklaps iemand 
verliezen, zullen heel veel mensen in deze crisisi jden ervaren. Wat je dan overkomt heet ‘rouw’, maar is eigenlijk rauw!?

Het overvalt je. In eerste instani e wist ik niet precies wat ik er mee aan moest…tot ik ergens las dat rouw eigenlijk liefde is. Het is de liefde die 
je zo graag nog kenbaar wilt maken, maar wat niet meer kan. Al de liefde die je nog zo graag zou willen geven, verzamelt zich in de hoeken van 
je ogen, in de brok in je keel en in het lege gevoel in je hart. Rouw is gewoon liefde die nergens heen kan!

En als het goed is kun je aan de eindfase van die rouwperiode dat klotegevoel, dat je overvalt, omzet en in een gevoel van dankbaarheid. 
Dankbaarheid voor de i jd en de ervaringen die je toch met diegene hebt mogen hebben. Maar ook een persoonlijke dankbaarheid doordat jij 
je realiseert wat een geschenk het is …om hier nog te zijn. Morgen is niet vanzelfsprekend! Rouw maakt je - als het goed is – daar juist bewust 
van. Bewust van het feit dat je elke dag hier op aarde, die je met je naasten mag beleven, moet koesteren. 

Maar meestal kun je dat gevoel maar even vasthouden. Je wordt al snel weer opgeslokt door het ‘normale leven’. Dan ga je je weer ergeren 
als je in de fi le staat, aan coronamaatregelen en zit het gevaar erin dat je alles weer als vanzelfsprekend gaat ervaren. Maar dit gevoel van 
persoonlijke dankbaarheid is niet vanzelfsprekend. “The git  of life” is niet vanzelfsprekend; je kunt dat gevoel van dankbaarheid niet genoeg 
binnen laten komen! Daarom…koester elke dag dat je leet  én haal uit het leven wat erin zit. 

Graag wil ik jullie bedanken voor het feit dat ik dit jaar jullie columnist mocht zijn. Hiervoor wil ik een verhaal met jullie delen uit mijn eerste 
boek ‘De Nieuwe Dominee’. 
Het heet “Leef nu”; Mijn vriend trok de lade van de kast van zijn echtgenote open en haalde er een klein pakketje uit. “Dit is niet zomaar 
ondergoed”, zei hij, “dit is lingerie”. Hij maakte het pakje open en bekeek de zijde en het kant en vertelde toen het verhaal dat erbij hoorde. 
“De eerste keer dat wij naar New York gingen, acht of negen jaar geleden kocht ik dit voor haar. Ze heet  het nooit gedragen, ze wilde het 
bewaren voor een speciale gelegenheid, ik geloof dat dit wel het goede moment is.”

Hij ging naar het bed en legde het bij de andere dingen die de begrafenisondernemers zouden meenemen. Zijn vrouw was zojuist overleden 
en terwijl hij zich naar mij toe draaide, zei hij: “Leef nu! Bewaar niets voor een speciale gelegenheid, iedere dag dat je leet  is een speciale 
gelegenheid”. 

Als ik terugdenk aan deze woorden weet ik dat ze mijn leven veranderd hebben. 
Ik hoop jullie in 2021 weer te mogen zien! Hetzij via deze column of liever nog live op de bike.

Love & Respect,



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

In Loving Memory

Aat - Opa DaDa

Puzzel

Stuur de oplossing van de puzzel plus een schai  ng van de 
gereden kilomters van 2020 naar info@ktmco.nl

De eerste prijs is: KTMCO USB si ck, KTMCO cap, KTMCO 
sleutelhanger

De tweede prijs is: KTMCO cap , KTMCO USB si ck

De derde prijs is: KTMCO sleutelhanger

Het gemiddelde aantal kilometer per jaar ( van 2014 t/m 

2019 ) was 169.238



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 pari 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.

Stay Healthy


