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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) 
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Beste lezers, 

Zo langzamerhand worden de motoren van stal gehaald en de kilometerstan-
den weer op nul gedraaid.

Ik denk dat we allemaal staan te poppelen om weer te kunnen genieten en te 
doen waar we goed in zijn,

Rijden met een doel, rijden voor een doel. Want dat is toch het leukste wat 
er is.

Zoals jullie kunnen zien is er heel wat veranderd aan het magazine.
Zo zijn er veel nieuwe verhalen bijgekomen om de mensen achter KTMCO 
beter te leren kennen.

Ook is de redaci e hard bezig geweest om het een nieuwe look te geven.

Hoe dit tot stand is gekomen kun je natuurlijk allemaal lezen.

Bij deze wil ik ook alle adverteerders bedanken voor hun bijdrage,
want zonder jullie, geen KTMCO magazine. 

En er staan leuke adverteni es tussen. 
Ik zou zeggen breng ze een bezoekje, al is het voor een bakje koi  e.

Laten we hopen dat de wereld snel weer naar het “normale” gaat en dat we 
er allemaal weer goed uit komen.

Maar tot die i jd pas goed op elkaar en blijf gezond!

Voor nu zal ik jullie niet langer ophouden, heel veel leesplezier en op naar een 
mooi motorseizoen.





Een nieuwe jaargang…

Na vijf jaar dezelfde jas te hebben gedragen is het i jd 
voor een nieuwe look. Zoals je al aan de buitenkant hebt 
kunnen zien hebben we de vormgeving van het maga-
zine opgefrist. Ook binnenin is het nodige veranderd.

Omdat we allemaal motor- en trike-lieh ebbers zijn leek 
het ons wel leuk om elke keer een motor of trike wat 
beter te bekijken. Wat voor soort motor/trike is het? 
Wat is het verhaal erachter? Wat is er allemaal aange-
past? Daarbij komen dan een paar mooie foto’s om al-
les goed te kunnen bewonderen. We zullen dus mensen 
vragen of we hun motor/trike mogen fotograferen. Soms 
i jdens of na een rit, soms door een aparte afspraak. 

Iedereen heet  wel een favoriet rondje dat hij of zij elk 
seizoen minstens één keer rijdt. Een rondje met mooie 
dingen om te zien, of met prachi ge bochi ge wegen, of 
met een prachi ge plek om even te pauzeren, of… Als 
jouw rondje nou ook zo geweldig is, stuur ons dan je 
verhaal met de foto’s van de mooiste stukken.

We zijn vernoemd naar de Tempeliers, die een heleboel 
prachi ge sporen hebben achtergelaten in Europa en het 
Middel-Oosten. Hoog i jd om die sporen eens nader te 
bekijken in een serie van historische plekken van de oor-
spronkelijke Knights Templar.

Via Facebook en andere (social) media leer je mensen 
soms kennen op een manier die je niet had verwacht. Zo 
blijkt er onder de Knights een heleboel kunstzinnig talent 
te zit en. We zien schilderijen, tekeningen, foto’s en meer 
fraais voorbij komen. Tijd om ook eens die kant van de 
mensen achter de KTMCO te belichten.

Ook op social media komen leuke, mooie of ontroerende 
foto’s voorbij van rit en, sleutelaci viteiten, jeugdfoto’s 
en ga zo maar door. Deze leuke plaatjes (al is de kwaliteit 
misschien wat minder) kun je nu ook delen in je favoriete 
magazine in ‘Knights on the Road’. Stuur je foto’s in, de 
leukste wordt beloond!

We dragen allemaal de patches van de KTMCO, over het 
algemeen op een leren vest. Allemaal hetzelfde, maar 
toch anders. Iedereen heet  wel een persoonlijk i ntje 
toegevoegd. Een speldje, een patch, een gekleurde veter. 
En allemaal met een bepaalde reden. Om die verhalen 
te horen gaan we de vesten eens nader bekijken in de 
laatste nieuwe rubriek.

Natuurlijk is er ook veel hetzelfde gebleven. De verslagen 
van rit en blijven natuurlijk, net als de hobbelmotoren, 
de columns, et cetera. We hopen dat jullie genieten van 
deze nieuwe jaargang.

De redaci e

info@ktmco.nl

Van de redactie

Adverteren in de komende 3 edities van 2021 ?

Hele pagina voor 150 euro
Halve pagina voor 82,50 euro
Kwart pagina voor 43,15 euro
Achtste pagina voor 30 euro

De prijs is inclusief een advertentie in de volgende 3 edties van 2021 en een logo op onze website



Art by Knights

Het verschil tussen kijken en zien!

Sinds een aantal jaren schilder ik. Ik ben begonnen met acrylverf en verfde 
meestal herkenbare dingen in een aparte omgeving. Voor de kijkers naar 
dit soort schilderijen is het makkelijk. Een boom, mens, dier of berg is snel 
te herkennen en dit soort schilderijen werden vaak met enthousiasme 
ontvangen. 

De afgelopen jaren ontwikkelde ik mij echter naar meer abstracte 
schilderijen en gebruikte ik olieverf. In onze schildergroep schildert 
iedereen naar een voorbeeld behalve ik. Ik sta voor een leeg doek en 
ben benieuwd wat er over een aantal weken op staat. Het resultaat is 
tegenwoordig vaak een veelkleurig schilderij waarbij alleen kijken niet 
voldoende is. Ik heb minder fans dan toen ik de makkelijke plaatjes maakte 
maar de fans die ik heb, hebben de ijd genomen om mijn schilderijen 
niet alleen te zien maar ook echt te kijken. En dan gaat er vaak een wereld 
open. 

Mijn eerdere werk staat op Instagram @dutchpainings. Hier staan ook 
mijn, meestal militaire, diorama’s. Ander werk staat op mijn website 
www.dutchpainings.nu. Na een eerdere exposiie in Nijmegen hoop ik 
binnenkort een exposiie in Lisse te hebben. Ik nodig jullie dan graag uit 
om daar niet alleen te komen kijken maar om ook mijn schilderijen te 
zien.

Marco



Algemene Ledenvergadering 2021

20 Februari

Onze allereerste en hopelijk ook meteen de laatste online algemene ledenver-
gadering...., Het is veel leuker om elkaar in real life te zien onder het genot van 
een drankje en allerlei lekkernijen die jullie meebrengen.

Maar goed, het kon dit jaar niet en hebben we geprobeerd er het beste van te 
maken. Met het bestuur in de Theaterbakkerheij in Gouda en vele vrijwilligers 
thuis op de bank of achter de keukentafel. En op een mega groot scherm kon-
den wij jullie zien en horen.

Er zijn zelfs goeie punten ingebracht, zoals de veiligheid van de kids ijdens 
bijvoorbeeld Onbeperkt op Weg, beschermende kleding en inmiddels is hier al 
zoveel gehoor aan gegeven dat er op dit moment meer dan voldoende kleding 
is in allerlei soorten en maten. Nu maar hopen dat we dit snel weer kunnen 
gebruiken.

Verder ook nog een vraag over de patches op onze vesten, hiervoor is een 
enquête gestart, want wij zijn erg benieuwd naar de algehele mening over 
dit vraagstuk, vanuit de siching hebben wij hier namelijk nooit regels voor 
opgesteld. Velen hebben de enquête ingevuld en binnenkort zullen wij de uit-
komsten met jullie delen.

Ook is er gesproken over het KTMCO magazine, de nieuwe layout en deze zien 
jullie nu voor je. Er is hulp gevraagd aan jullie allemaal om nog eens rond te 
vragen voor adverteerders, dit om het nog steeds kostendekkend te kunnen 
houden. Gelukkig hebben wij inmiddels een aantal nieuwe adverteerders kun-
nen vinden, maar we zijn er nog niet....

Over enkele weken zullen er ook weer nieuwe lyers beschikbaar komen en 
een nieuwe website/app. Meer informaie volgt nog.

En tot slot, de kilometers aan het eind van het jaar, helaas moeten wij te vaak 
herinneringen sturen, we gaan dit jaar proberen al eerder te beginnen met de 
afrekenen van de kilometers zodat wij het eind van het jaar rond hebben. En 
voor de contribuie geldt, deze hoet pas betaald te worden na de ALV en voor 
1 april.

Op naar een mooi jaar, blijt gezond en tot snel 

namens het bestuur,

Marcel



Wie ben jij in een notendop?

Ik ben Frans Bezemer. Vader van een 
dochter (bijna 18) en een zoon (14), 
baas van één borderline collie, klassiek 
hobby gitarist, veiligheidskundige in 
de infrasector, nog lang geen 50 en... 
vrijwilliger bij Siching KTMCO.
 

Door wie of wat rijd jij motor?

Ik was 5, mijn kleine gele kinderiets 
was mijn motor en motormuis was 
mijn held. In een soort gemotoriseerde 
versie van Tom en Jerry was motormuis 
steeds net even slimmer, leuker en 
sneller dan  autokat en ik denk dat 
toen het motorrijdzaadje bij mij is 
geplant. Voordat ik zelf op een echte 
motor stapte heet echter nog wel 
een ijdje geduurd. Ik was natuurlijk 
alijd al wel een beetje jaloers op 
motorrijdende vrienden, maar door 
allerlei omstandigheden is het er 
een ijd niet van gekomen. Maar 
wanneer die motorrijdende vrienden 
iedere verjaardag weer plannen aan 
het maken zijn om met de motor 
op pad te gaan en iemand zegt:”je 
mag wel achterop”.... Toen was er 
geen houden meer aan en heb ik - 
40 jaar na motormuis - eindelijk mijn 
motorrijbewijs gehaald.
 

Op wat rijd of reed jij?

Toen ik net nog niet mijn rijbewijs had 
heb ik een Yamaha XJ900F uit 1992 
gekocht. Deze heet nog een maand of 
twee werkloos in de tuin moeten staan 
voordat ik legaal mocht opstappen. 
Niet dat ik een grote passie had voor 
Yamaha in het algemeen of de XJ in 
het bijzonder, maar hij was relaief 
goedkoop en naar ik begreep van 
wat oppervlakkig internet onderzoek: 
niet stuk te krijgen. Ideaal dus voor 
een beginnende motorrijder. Onlangs 
overgestapt naar een Kawasaki 
VN1500: een maatje kleiner wat 
betret PK’s en wat betret zithoogte al 
heet hij wel iets meer kilo’s, iets meer 
motorinhoud en iets meer chroom om 
te poetsen.
 

Hoe kwam jij bij KTMCO?

Internetdaing...
Mijn toenmalige relaie met de xj-club 
viel een beetje tegen. Ritjes waren 
voor mij vaak behoorlijk uit de buurt, 
de sleuteldag ging niet door wegens 
gebrek aan belangstelling en ik had 
wel een xj, maar niet zozeer een 
passie voor de xj. En een relaie zonder 
passie is gedoemd te mislukken.....
Tijdens mijn zoektocht op internet 
naar een clubje mensen waarmee ik 
wat vaker een leuk tochtje zou kunnen 
maken, kwam ik het daingproiel 
tegen van KTMCO. En KTMCO ging 
niet alleen maar over leuke ritjes en 
over techniek, maar ook nog over 
iets goeds doen en toen dacht ik al: 
Dat wil ik! Dus contact gezocht via 
de site en toen nodigde Marcel me 
uit om eens te komen kijken op het 
evenement Onbeperkt op Weg. Daar 
hing zo’n supersfeer met allemaal 
heel verschillende mensen, allemaal 
met hetzelfde doel, dat ik niet lang 
heb hoeven nadenken voordat ik lid 
ben geworden. En ik heb geen spijt. 
Bij KTMCO kan ik niet alleen genieten 
van een mooie rit met elkaar (die net 
iets mooier wordt door de slinger van 
KTMCO rugpatches), maar kan ik ook 
enorm genieten van de glimlach van 
een kind, de traan van overweldiging 
of een woord van dank en ben ik er 
trots op dat ik daar een bijdrage aan 
mag leveren, al is die bijdrage nog zo 
klein.
 

 

Wat staat er allemaal op je bucketlist?

Wat ik allemaal nog gedaan wil 
hebben voordat ik doodga? Geen 
idee...
... leven lijkt me een goed begin.
 Niet teveel bezig zijn met overleven 
en niet teveel met geleefd worden, 
maar leven. Ja, ik denk dat dat het 
eigenlijk wel is. En ik heb wel geleefd, 
maar nog lang niet genoeg, dus ik vink 
hem nog eventjes niet af. Frans



Het verhaal achter het VEST

Een nieuw item, het verhaal achter het vest 
en aan mij de eer om dit item als eerste te 
vullen.

Heet  mijn vest wel een verhaal is de vraag, 
het antwoord is ja en nee, nee omdat ik maar 
heel weinig patches op mijn vest heb en ja, dit 
vest heet  toch ook wel een verhaal. Mijn vest 
komt nog uit de vorige organisai e, de wereld-
wijde Knights Templar Motorcycle Order.

Iedere Knight droeg hetzelfde merk vest ( Hal-
varsson ), het enige verschil was de bot om 
rocker, daarop stond het land die de Knight 
vertegenwoordigde, in ons geval was dat Be-
nelux. Mijn vest heb ik i jdens een heuse ce-
remonie mogen ontvangen in Zuid Frankrijk, 
een indrukwekkende belevenis en om nooit 
meer te vergeten.

En zo sta ik er nog steeds in, het vest bete-
kent voor mij meer dan zomaar een vest. Het 
is mijn uniform en een uniform draag je als je 
aan het werk bent. 

Qua patches heb ik alleen de KTMCO patches, 
aan de linkerkant ons wapen plus een neder-
landse vlag. Op het balkje aan de rechterkant, 
KTMCO Zuid Holland en Founder. En de lin-
kerzijkant is voorzien van de siderocker.

Een 3-tal pins zit en er op mijn vest, de zilve-
ren KTMCO pin, deze is voor het behalen van 
de 50.000km  en voor onze bestuursleden. 
Verder de rijden met een doel, rijden voor 
een doel pin en tot slot een pin die ik heb 
ontvangen van VST, Veteranen Search Team.

Op de foto’s aan de rechterzijde staan wat 
foto’s van onze oude patches, de grote patch 
nog met doodskoppen, deze zijn gelukkig ver-
vangen door de tekening iets anders te ma-
ken en hiervoor zijn de vlaggen in de plaats 
gekomen en is de patch rond gemaakt met 
onze naam die ik met trots draag.

       Marcel



HET RONDJE VAN...

MICHIEL



Iedereen heet wel een rondje 
dat hij of zij elk jaar minstens één 
keer rijdt. In deze serie laten we 
elke keer een Knight in woord en 
beeld het favoriete rondje pre-

senteren.
De eerste keer is Michiel aan de 
beurt. Zijn rondje gaat door het 
noorden van Friesland.

We starten in Leeuwarden, van waar we 
in de riching van Siens gaan. We laten 
de vliegbasis links liggen en slaan rechts 
af bij Jelsum. We stoppen even voor we 
het dorp inrijden. Met een beetje maz-
zel vliegen de F16’s en F35’s rakelings 
over je hoofd, je staat namelijk in het 
verlengde van de startbaan. Mocht dat 
niet zo zijn, geniet dan van het uitzicht 
op de terp van Jelsum.

We rijden door Jelsum, met de moge-
lijkheid om midden in het dorp even af 
te slaan naar Dekemastate, de eerste 
adellijke woning ijdens deze tocht

We rijden door naar Cornjum, waar 
we Martenastate bezoeken. Vooral in 
het voorjaar is de tuin om deze woning 
uniek voor zijn sinzenplanten. We slaan 
af naar Britsum, om daarna door Siens 
door te rijden naar de afslag Finkum. 

In Finkum stoppen we even bij de mid-
deleeuwse kerk en bekijken we de voor-
malige spoorlijn tussen Leeuwarden en 
Dokkum.

Als we het dorp weer uitrijden kunnen 
we genieten van de ruime uitzichten. 
We rijden nu op de voormalige zeebo-
dem van de Middelzee. Op de horizon 
zien we dorpjes en molens, maar vooral 
net daarboven geweldige wolkenluch-
ten.

We slaan af naar Oude Leije. Een klein 
dorp vol mooie historische panden. We 
zijn het dorp zo weer uit, waarna we in 
de verte Oudebildtzijl kunnen zien lig-
gen. We stoppen bij het oude syl, een 
primiieve vorm van sluis die het water 
in de nieuwe polder moest regelen. Bij 
de kroeg kunnen we even ziten.



We rijden nu riching zeedijk. Vlak voor we 
de oude zeedijk dreigen door te steken gaan 
we naar rechts en kronkelen we langs deze 
oude dijk. Na een paar afslagen komen we 
uit bij een splinternieuw gemaal: De Heining 
(zie de grote starfoto bij dit verhaal). Het 
verhaal hierbij is de moeite van het lezen 
waard, en ook de klim naar boven wordt be-
loond met een prachig uitzicht over de bui-
tendijkse gebieden.

Een klein stukje verder stoppen we bij de 
Seedykstertoer. Van oorsprong een paarden-
boerderij, maar nu uitgebreid met een 
camping, zaaltjes en een oude graansilo die 
als uitkijktoren in gebruik is. Hier kunnen we 
een hapje eten. Vooral de patat met ‘wad-
denzout’ (zout met kruiden) is erg de moeite 
waard.

Een 200 meter verderop staat bovenop de 
dijk het ‘Tempeltje van Ids’. De kunstenaar 
Ids heet hier een moderne versie van een 
klassieke tempel neergezet.

We gaan langs het tempeltje de dijk op, om 
aan de andere kant weer naar beneden te ri-
jden. We rijden nu buiten de zeedijk tussen 
de schapen door in oostwaartse riching.
 

Tijd voor een korte stop bij het oude ‘syl’ van Oudebildtzijl

Michiel bij het ‘Tempeltje van Ids



 

Opnieuw de dijk over om riching Ferwerd te 
gaan. Middenin het dorp staat de oude kroeg 
die tegenwoordig door het hele dorp wordt 
uitgebaat.

Hegebeintum is de volgende stop die de moe-
ite waard is. De hoogste terp van Friesland (8 
meter), en ook een met een bijzondere ges-
chiedenis wat betret afgravingen tot aan de 
huizen en grakisten toe. Het bankje in de zon 
is zeker een lekker plekje om even helemaal 
tot rust te komen.

Via de oude ‘Harsta Hoeve’ rijden we naar 
Burdaard. Midden in het dorp bij de brug pa-
kken we een terrasje mee en genieten we van 
de voorbijvarende bootjes die langs de oude 
zaagmolen varen.

Nu is het nog een klein stukje tot Stania State 
in Oenkerk, de laatste adellijke woning op onze 
rit. Honderd meter verderop lonkt het ter-
ras van de lokale kroeg die er trots op is een 
enorm aantal bieren te schenken.

Het stukje terug naar Leeuwarden gaat door 
de velden.
 

Op de terp van Hegebeintum

Afgravingen bij Hegebeintum

De Seedykstertoer



In deze nieuwe serie verhalen over de 
Tempeliers gaat het met name om de 
nog tastbare herinneringen aan de i jd 
waarin ze leefden. En dan met name 
om plekken die te bezoeken zijn voor 
ons als motorsi chi ng of gewoon als 
verdieping voor de geïnteresseerden 
in de Tempeliers. 

Deze 1e al evering wil ik het hebben 
over de Cathédrale Notre-Dame de 
Chartres. Dit is een zeer bijzondere 
kathedraal waar de Tempeliers grote 
handen in hebben gehad. En de 
vele mysteries die er in en om de 
kathedraal hangen maken dit een 
uiterst interessant object. Alleen al de 
excepi oneel korte bouwi jd van 25 
jaar was een wonder op zich! Chartres 
ligt op +/- 1,5 uur rijden vanaf Parijs 
dus is op zich makkelijk aan te rijden 
met op de terug- en/of heenweg een 
hotelletje onderweg, ideaal voor een 
mooi weekendje motorrijden. 

Deze kathedraal was de eerste die 
in Gothische si jl werd gebouwd en 
volledig volgens de heilige geometrie 
en gulden snede. De Goi sche si jl/ 
heilige geometrie is door de Tempeliers 
meegenomen uit Jeruzalem en de 
vele steden waar de kruistochten 
langs voerden. De heilige geometrie 
is terug te vinden in alle delen van 
de kathedraal, driehoek, vierkant 
en vijh oeken met allen een grote 
symbolische betekenis. Een mooi 
voorbeeld van deze heilige geometrie 
is te vinden in het roosvenster boven 
de hoofdingang in de vorm van het 
gebrandschilderde glas, vergelijkbaar 
met ijs of sneeuw kristallen die 
je onder een microscoop bekijkt. 
Allemaal perfect geometrisch en in 
de meest onvoorstelbare vormen. Het 
gebrandschilderde glas is uiteraard ook 
weer van grote symboliek. De kleuren 
werden gerangschikt in mannelijk en 
vrouwelijk. Rood stond voor vuur, 
geestelijke aci viteit en mannelijk en

Chartres Historische Tempeliers
Cathédrale Notre-Dame de Chartres



hoorde bij de drie en de driehoek. Blauw 
verbeeldt de ontvankelijkheid van de mens 
en hoort bij vier en vierkant. Wanneer de 
zon door de ramen naar binnen dringt, 
vermengen zich de kleuren rood en blauw, 
man en vrouw. Het huis van de Heilige 
Maagd Maria wordt dus door Goddelijk licht 
binnen gedrongen. 

Een absolute must om te zien en te doen 
is het labyrint lopen op de vloer van de 
kathedraal. Daarbij moet je voor je gaat 
beginnen jezelf een vraag stellen waar je 
antwoord op wilt hebben. Tijdens de route 
houdt je constant de vraag in je hoofd en 
volgens de vele bezoekers verkrijg je aan het 
einde het antwoord. De bedoeling is dan 
het labyrint teruglopend aan dit antwoord 
te denken. Een bijzondere ervaring lijkt me! 

De gehele kathedraal, geheel gewijd aan 
Maria, zit boordevol met verwijzingen 
naar allerlei verhalen uit de bijbel met ook 
diverse aparte en omstreden verhalen. Het 
gaat te ver om alle symboliek hier te duiden 
maar in het het boek : Het teken, het zegel 
en de Wachters van Graham Hannock gaat 
hier uitermate diep op in. 

Verder zijn er in Chatres nog genoeg andere 
dingen om te bekijken, maar wil je de 
kathedraal goed op je laten inwerken dan 
heb je aan 1 dag zeker niet genoeg !

Ramon

Historische Tempeliers
Cathédrale Notre-Dame de Chartres





CENTRALECENTRALE
ONDERHOUDS DIENST

Montage, onderhoud & reparatie
van cv-installaties en zonnepanelen

0182-51.04.32



Een bijzondere dag voor Isis

Soms vind je via facebook berichtjes waardoor je gevoel op hol slaat… Zo was er een bericht van een 
moeder die gezien de coronaijd een ludieke verjaardagsstunt voor haar 10-jarige dochtertje wilde or-

ganiseren. Een heuse drive-through!

Maar alles wat er gebeurde… er kwam geen enkele reacie… 
van niemand! Sneu als ik dit vond plaatste ik een oproepje op 
b. En hoppa, een paar mensen hadden wel ijd voor een ritje. 
Woensdagmiddag is ook geen makkelijke dag om iets te rogge-
len, de meeste zijn braaf aan het werk.

Samen met WJ en Tabitha vertrokken wij met trike en zijspan 
naar Zwartsluis naar een verzamelplaats. Had zomaar een plek-
je uitgezocht, zaten we er nog maar 400 meter vanaf, haha! 
Op de verzamelplek stond Pieter Moors uit Deventer met zijn 
trike ons al op te wachten. Hij was vertrokken met een heerlijk 
zonnetje en vond het alleen maar kouder worden naarmate hij 
Zwartsluis naderde. Dat het koud was konden wij allen bea-
men! Brrrrr!!

We reden naar het huis van het jarige meisje dat al stond te 
popelen samen met haar broertje en ouders. Wat was dit een 
leuke verrassing! De kleine meid kreeg van ons felicitaies en 
enkele cadeautjes en wij werden getrakteerd op een heerlijk 
warm bakkie koie met een koek.

Ondanks dat het zo koud was vroeg ik Isis of ze ook zinhad in 
een ritje. Nou, dat klonk natuurlijk als muziek in haar oren en 
aangezien we twee plekjes vrij hadden op de trikes mocht haar 
broertje gezellig mee.

Ingepakt met warme mutsen en sjaals sprongen ze gezellig ach-
terop. We reden een aardig blokje om met twee gnifelende 
en glunderende kinderen. Wat waren ze blij en wat voelden 
ze zich stoer! Dit was wel het mooiste cadeautje ooit! Wat een 
heerlijk iets om deze kindertjes te zien genieten, zoals ook te 
zien is op de foto’s.

Na nog een bakkie en wat grappen en grollen verlieten wij weer 
deze bijzondere lieve mensen en gingen we weer huiswaarts 
met een grijns van oor tot oor!

Knight Jacky



KNIGHTS ON THE ROAD

Rit voor Keano
onbeperkt op weg

Thomashuis Almkerk

Rit voor Marleen

Onthulling hobbelmotor

Onbeperkt genieten

Rit voor Joanna

Onbeperkt op weg

Rit voor Natascha

Diploma uitreiking Julian
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Harley-Davidson XLH 1200

They call me

The Jackster



1200CC EVO Sportster

Jacky in negen vragen:
Beroep: Levensgenieter

Drank: Alles, teveel!

Eten: Wild

Film: Horror,SF

Muziek: Rammstein

Sport: Motorsport en schietsport

Liefde: De hond en Tjamme (in die volgorde, en Tjamme

was het er volledig mee eens en had zelf het zelfde gezegd...)

Boek: Escher

Lijfspreuk: Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd,

fuck it!

‘We waren eigenlijk helemaal niet op zoek naar een andere motor’ 

vertelt Jacky, ’toevallig liepen we deze tegen het lijf in Oosterwolde.’ 

En deze motor voelde direct goed. De maat klopte, de looks, en het 

was een Harley, ook niet onbelangrijk!

Toen Jacky lid werd van de KTMCO reed ze op een Suzuki VX800. Best een 
leuke i ets die je niet vaak ziet, maar niet geschikt voor de langere afstanden. 
Jacky leunde erg op haar polsen, waardoor een rit al snel pijnlijk afzien werd. 
Dat was overigens niet haar eerste kennismaking met onze si chi ng, want in 
2015 had ze al meegereden met de Ride Out voor Jonah, toen ook al op een 
Harley Sportster.

Toen ze dus in Oosterwolde deze XLH 1200 tegen het frame liep was het niet 
helemaal iets nieuws. De Harley gedroeg zich i jdens de proefrit goed. Toen ook 
nog de Suzuki samen met een Golf kon worden ingeruild was de deal snel geslo-
ten en ging de Sportster mee naar huis.

De Sportster was niet direct een succes. Bij de bouw was de bedrading niet he-
lemaal goed aangelegd, waardoor bij de volledige stuuruitslag het balhoofd bij 
aanraking met de tank kortsluii ng veroorzaakte.

Toen dat euvel verholpen was, bleek er op het blok ook nog wel iets aan te 
merken te zijn. Het blok zou volledig gereviseerd zijn, maar een nieuwe revisie 
bleek onvermijdelijk. Op dit moment moet het blok opnieuw open, onder ande-
re omdat de startmotor nogal klapt bij het starten.

The Jackster



Tussendoor heet Jacky de motor wel ge-

personaliseerd. Om het hangen aan het stuur 

wat te verminderen heet ze een scherm ge-

monteerd. Ook staat er bovenop de tank een 

abeelding van een tempelier, en siert de 
bijnaam van de motor, ‘The Jackster’, de zij-
kanten van de tank.

Nu klinkt het alsof Jacky helemaal geen ple-

zier heet gehad van haar Jackster, maar dat 
is niet waar. Ze heet al vele riten met veel 
plezier gereden. Na aloop van onze fotos-

hoot hebben we de motor in een bus geild. 
Jacky zou de volgende ochtend vroeg vertrek-

ken naar Limburg voor de uitvaart van een te 

vroeg overleden brother. Het was dan toch 
iets comfortabeler om de motor in de bus te 
vervoeren, vooral omdat ze ’s nachts zou moe-

ten rijden.

Hopelijk krijgen we allemaal dit seizoen vol-
doende kansen om The Jackster in het echt te 
bekijken. Ik heb zelf in ieder geval al vele ki-
lometers mogen genieten van het geluid van 

deze Harley!



Harley-Dvidson XLH 1200 

                    The Jackster’

Bouwjaar:1988
Blok:  Evo Sportster

Aanpassingen:
-Extra dikke ‘bobber’ wielen en 

banden
- Verlengde achterbrug

- Progressive achtervering
- WG voorvork met dikke poten

- Custum voorspatbord
- Brits achterlicht (BSA/Triumph)

- Balhoofd 3O onderuit gezet
- Corbin zadel

- Bagagerek
- Custum luchf ilter

-Grijze  kleur
- Ab eeldingen op de tank

Ik had Jacky gevraagd om een leuke locai e te beden-
ken met een mooie achtergrond voor de motor. Ik 
dacht zelf eerst aan een mooie verweerde muur van 
een oude boerenschuur. Maar Jacky kwam aan met 
een veel betere plek: Kasteel Olt Stoutenburght te 
Blesdijke, net even onder Wolvega. Oorspronkelijk was 
er in de buurt een echt middeleeuws kasteel Touten-
burgh waar deze burcht zijn naam aan dankt.

Het kasteel oogt bij aankomst als een middeleeuwse 
burcht, maar de bouw van Olt Stoutenburght is begon-
nen in 1990. De afgelopen deri g jaar bouwt Gregori-
us Halman steeds verder aan zijn moderne ‘folly’. Het 
staat naast zijn huis en mag 27 meter hoog worden.

We werden gastvrij ontvangen en mochten het hele 
kasteel bekijken en gebruiken voor de fotoshoot. Voor 
geïnteresseerden is het mogelijk om het kasteel te be-
zichi gen op afspraak (0561-441225, 6 euro per per-
soon).

Kasteel Olt Stoutenburght
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