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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) 



Beste lezers, 

Voorwoord
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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.

Stichting KTMCO
Snip 25
2831 XE Gouderak
06-83800474

KvK 56058136
RSIN 851959581

Informatie KTMCO:
bestuur@ktmco.nl
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Beste Lezers, 

En!?! Is het magazine niet mooi geworden.

Ik vind van wel, van de voorkant tot de achterkant en alle mooie verhalen
daartussenin. Het is een prachi g magazine geworden met veel dank aan 
de redaci e en alle anderen die hieraan hun bijdrage leveren.
Zoals jullie allemaal wel weten gaat de maatschappij langzaam van het slot 
af en krijgen we steeds meer vrijheden terug.
Dat betekent voor ons dat we langzamerhand weer ritjes kunnen gaan 
inplannen. 

Er is echter niet helemaal si l gezeten, zo heet  onze Knight Jacky een 
prachi ge sponsorrit georganiseerd in het noorden van het land.
Waar de opbrengst daarvan naartoe gaat kun je natuurlijk allemaal terug-
lezen.

Ook is het alweer eventjes geleden dat er een hobbelmotor is ingegra-
ven op inii ai ef van onze Knight Wout en ik mag wel zeggen op een hele 
bijzondere plek. Helaas hebben wij echt oplevering nog niet kunnen doen 
vanwege de corona maatregelen.

Nu we eindelijk in zicht krijgen dat we weer samen kunnen gaan rijden, 
krijg ik toch  een heel i jn gevoel. Want wat hebben we het gemist. 

De geur van verbrand rubber, de wind in je haren en de vrijheid wat het 
motorrijden met zich mee brengt. 
Maar vooral voor de mensen waarvoor we rijden weer te zien glimlachen 
en te zien stralen.
Want dat is waar we het voor doen, diegene een hele mooie en bijzondere 
dag geven omdat ze het zo verdienen.
Voor nu, hou goed de socials en de agenda in de gaten, want het motorsei-
zoen waar iedereen lang op gewacht heet  kan eindelijk van start gaan.

Rijden met een doel, rijden voor een doel.

Veel leesplezier.





Van de redactie

Adverteren in de komende 2 edities van 2021 ?

Hele pagina voor 100 euro
Halve pagina voor 41,25 euro
Kwart pagina voor 21,60 euro
Achtste pagina voor 15 euro

De prijs is inclusief een advertentie in de volgende 2 edties van 2021 en een logo op onze website

Nu we bezig zijn de laatste hand te leggen 
aan het tweede magazine
‘nieuwe si jl’ begint alles langzamerhand 
een plekje en vorm te
krijgen. Maar we kunnen het natuurlijk 
niet zonder jullie.

Voor ‘Het rondje van…’ zoeken we nieuwe 
rondjes. Dus heb je een rondje
waarvan je vindt dat iedereen die zou 
moeten kennen, meld je dan aan.
En wees niet bang als je zelf niet een heel 
stuk erover kunt
schrijven. Je kunt de redaci e ook een 
bestand voor de navigai e
sturen, dan gaan we proberen de route 
zelf te rijden en daarvan een
ari kel te maken. Nu is er dus geen enkele 
reden meer om je rondje niet aan
te melden.

Dan ‘De motor’. Is jouw motor of trike 
ook mooi, of op z’n minst
speciaal? Mooi genoeg voor de 
voorpagina en een uitgebreide fotosessie
met het verhaal van je twee- of 
driewieler? Geef het aan ons door. We
gaan proberen een fotosessie in te 

plannen, met daarbij een
‘interview’ om alle geheimen van je i ets 
naar boven te halen. En wie
weet staat jouw ‘ride’ op een van de 
volgende magazines.

Ook voor ‘Knights on the Road’ ontvangen 
we de hele zomer door graag
weer jullie leuke foto’s. Probeer niet 
alleen je motor op de foto te
zet en, maar zet er ook wat mensen bij en 
laat ons weten waar de foto
is gemaakt. Binnenkort kun je ze weer via 
Facebook kwijt.

We weten dat er onder de Knights veel 
kunstzinnige mensen zit en. Een
paar hebben we al weten te strikken voor 
een stukje in ons blad. Maar
er zijn vast nog wel een paar verborgen 
talenten te vinden die ook
graag hun werk willen laten zien. Ook 
hiervoor geldt: meld je aan.

Voor alle oproepen hierboven kun je je 
stukjes, foto’s en aanmeldingen
sturen naar info@ktmco.nl.



Art by Knights
Als kind was mijn moeder me met enige 
regelmaat kwijt. Vaak was ik dan terug te 
vinden in het werkhuis van mijn opa, die 
meubelmaker was. De geur van vers ge-
zaagd hout roept dan ook nog steeds mooie 
herinneringen op. Als ik mijn opa’s schrijn-
werkerij niet onveilig maakte, kon je me vin-
den ergens in een hoekje met een boek of 
met een schetsboek, potloden en een gum.

In mijn ienerjaren tekende ik vooral de 
idolen van mijn jeugd. Deze vereeuwig-
de ik met potlood op papier. Daarna ont-
dekte ik het medium olieverf waarmee ik 
op ontdekkingstocht ging. Abstract is niet 
mijn ding, ik hou van realisische kunst, 
liefst met mooie levendige kleuren, zo-
dat het vrolijkheid met zich meebrengt.

Heel veel jaren zo goed als niets meer aan 
kunst gedaan, simpelweg omdat de ijd 
me ontbrak. Het opvoeden van vier kinde-
ren en het meewerken, zowel op de weg 
als administraie, in onze eigen zaak nam 
het grootste deel van mijn ijd in beslag.

Sinds een ijdje werkt onze oudste zoon mee 
in de zaak en heb ik een stapje terug gedaan 
en weer meer vrije ijd gekregen en dus mijn 
oude hobby terug opgepakt. Naast schilde-
ren met olieverf maak ik tegenwoordig ook 
tekeningen met pastelkrijt en -potloden. 
Vooral de dierenwereld blijt me boeien om 
op papier te zeten, al waag ik me ook wel 
aan een portret. Een tante van mijn partner 
schilderde heel veel met acrylverf, een voor 
mij tot nu toe vrij onbekend medium. Door 
haar gezondheid kan ze helaas niet langer 
meer schilderen en schonk ze me al haar 

acrylverf en toebehoren. Een nieuwe uit-
daging, dus wordt zeker vervolgd. Ik ben 
autodidacisch, nooit les gehad, en dus 
door de jaren heen mijn eigen technieken 
ontwikkeld.  Nu plannen om me toch maar 
eens aan te sluiten bij een studiegroep 
om zodoende verder te groeien en hope-
lijk in de toekomst een exposiie te orga-
niseren. Tot dan zijn mijn creaies enkel te 
bewonderen op mijn facebookpagina of 
bij mij thuis. Het belangrijkste van schil-
deren/ tekenen is niet het resultaat maar 
het plezier en de rust die ik ervaar ijdens 
het werken aan een tekening of een schil-
derij en de blijdschap die ik iemand kan 
schenken met een tekening of schilderij.

                 

Nancy



KTMCO spreekbeurt van Chelsey

21 april heet de dochter van ons
bestuurslid Huub een spreekbeurt
gehouden over onze siching. En wij
mochten ook even komen, met twee
motoren op het schoolplein om nog 
wat vragen te beantwoorden.
Opa Huub op de motor van tante
Daisy.

Wat heet die meid het goed gedaan !!
Met een welverdiende 10 als resultaat.
We zijn trots op je Chelsey.
  



Therion 
Nadat ons dressoir het na jaren had begeven, 
lades met spullen en cd’s waren zover doorgezakt 

dat deze niet meer open konden, werd het ijd voor 
een andere. Op Marktplaats werd al vrij snel een 
mooie gevonden met een open vak in het midden. 
Dat was 1 van mijn wensen omdat ik de laatste 
jaren eigenlijk alleen maar muziek luisterde op 
mijn pc, zodat daar een mooi compact audiosetje 
in zou passen. De grote lompe audio installaie 
van voorheen was al lang verkocht ook weer 
met behulp van Marktplaats. Na enig zoekwerk 
kwam ik een mooie compacte Yamaha audioset 
tegen, 2 x 30 wat, afstandsbediening en wat ik 
erg belangrijk vond een aansluiing voor een 
subwoofer. Uiteraard was die ook snel gevonden 
op Marktplaats.

 Muzikaal was het mooi geregeld, maar de cd’s 
moesten ook nog een plekje dus jullie raden het 
al Marktplaats bracht wederom de uitkomst. 
Toen de cd’s éénmaal in het kastje stonden was 
het wel erg leeg. Ik had namelijk na de verkoop 
van de oude installaie 3 big shoppers vol met 
cd’s aan mijn oudste dochter gegeven, die ook erg 
van de hardere muzieksoorten houdt. Dus tja dan 
maar weer wat cd’s gaan aanschafen, zo’n leeg 
kastje ziet er ook niet uit. In mijn favorieten had 
ik nog een website staan waar ik ooit wat cd’s had 
besteld, Nuclear Blast, en ben daar maar weer 
eens gaan rondsurfen. Zodoende kwam ik terecht 
bij de sale afdeling, cd’s vanaf €3,99, we blijven 
wel zuinige Hollanders natuurlijk. Daar kwam ik 
weer een oude bekende band tegen, Therion, 
daar had ik ooit alle cd’s van tot aan Lemurius en 
Sirius B dus dat was voor mij een no-brainer. Sitra 
Ahra en Theli gingen het mandje in met nog wat 
andere hebbedingetjes en toen was het wachten 
op de levering. 

Therion is een belangrijke band geweest en nog 
steeds voor de hardrock/metal een voorloper 
qua riching met symphonische metal muziek en 
opera zangers en zangeressen. De genoemde cd 
was ooit in mijn bezit en maakte dat ik weer zeer 
nieuwsgierig werd na alles wat daarna kwam. 
Echt waar de cd’s werden beter en beter, wat 
een topband. Van een zeer aparte cd, volledig 
in het Frans gezongen, Le Fleur du Mal, tot het 
ongelofelijke meesterwerk van 3 cd’s : Beloved 
Anichrist. 

De allerlaatste cd : Levithan is inmiddels ook in 
mijn bezit en ik ben weer 100% fan. Therion 
is een project van Christofer Johnsson een ooit 
begonnen als deathmetal band in Zweden. De 
1

e 
3 cd’s worden al steeds wat minder death 

metalachig en vanaf 1996, met de release van 
Theli, is de sijl geheel veranderd door met 2 
opera zangeressen te werken. Dit is steeds verder 
uitgewerkt met ook een mannelijke zanger erbij 
en met steeds professionelere koren. Deze muziek 
heet wat mij betret alles in zich wat ik mooi vind 
en ik vraag me af wat hierna weer komt, het wordt 
steeds moeilijker om zichzelf te overtrefen. 

Ramon



Het verhaal achter het VEST

Mijn vest. Wat zal ik er over zeggen? Toen ik 6 jaar ge-
leden bij KTMCO kwam, kreeg ik een aantal patches. 
Die moesten ergens op. In eerste instani e zet e ik ze 
op een bodywarmer, die kon ik dan over mijn motorjas 
dragen. Toen kreeg ik een vest met een stof en ach-
terkant en gingen ze daarop. Toen we op een gegeven 
moment een hobbelmotor gingen onthullen, kreeg ik 
het oude vest van Terence. Die zat als gegoten en wat 
was ik daar blij mee. Wel weer voor de zoveelste keer 
alle patches eraf halen en weer overzet en. Maar dat 
hoefde dan ook niet meer.

Wat mijn vest voor mij betekent? Ik draag het met 
trots. Trots, dat ik kan laten zien dat ik knight ben bij 
een geweldige si chi ng en waar ik mooie dingen voor 
heb mogen doen. En dat ik op straat veel mensen te-
gen kom die vragen waar het nou precies voor staat 
en ik uit kan leggen wat we allemaal doen. Zo kwam ik 
Radboud ook tegen in Drachten toen we daar met het 
span boodschappen  aan het doen waren. Hij wilde ook 
graag weten waar de si chi ng voor staat en nu is hij al 
een aantal jaren lid. Ook artsen waar ik kom vragen wel 
eens naar mijn patches. En zijn dan erg enthousiast als 
ik vertel wat we doen als si chi ng. Ik geef ze ook vaak 
een folder van KTMCO, kunnen ze die op hun gemak 
bekijken. 

Natuurlijk zit en er meer dingen op mijn vest, zoals 
een pin van OD4K. Verder veel pins die met de Knights 
Templar te maken hebben en pins die met mijn favorie-
te motormerk te maken hebben. Eigenlijk vertelt mijn 
vest wie ik ben en waar ik voor sta. Ik ben vooral trots 
op de bronzen pin van KTMCO die ik in 2020 kreeg om-
dat ik 25000 km bij elkaar had gereden voor de goe-
de doelen die we steunen. Ook heb ik een patch van 
it lêste ritsje erop en mijn nickname, undertaker. Daar 
ontstaat nog wel eens wat hilariteit over als mensen 
dat voor het eerst zien. 

Laatst heb ik een nieuw vest gekocht. Die andere zal ik 
bewaren, ik vind het zonde om hem weg te doen. Daar 
zit en nog weer andere patches op, zodat mijn vest wat 
ik draag als ik als knight op pad ben, wat overzichtelij-
ker wordt. Ik zal mijn vest ali jd met trots dragen, trots 
dat ik deel mag uitmaken van onze prachi ge si chi ng.

Willem Jan 



HET RONDJE VAN...

Marcel

scan deze routescan deze route



Monf aucon-d’Argonne

Dit rondje ligt niet bepaald naast de deur, maar 
wel een fantasi sch gebied om rond te rijden. 
Een gebied met een indrukwekkende historie 
en hier word i jdens geschiedenislessen niet 
echt aandacht aan geschonken. Het rondje 
van Marcel door het gebied van de Eerste 
Wereldoorlog in Noord-Frankrijk.

We beginnen bij de B&B van Maarten en Didi, gelegen 
in Nani llois, deze B&B heet  ook een klein museum 
en is een perfecte uitvalsbasis om de verschillende 
bezienswaardigheden te bezoeken in de omgeving. 
Overigens zijn Maarten en Didi begin dit jaar verhuisd 
naar een nieuw pand in Monf aucon-d’Argonne en 
we gaan er zeker nog een bezoekje brengen dit jaar. 

Er zijn zo ontzet end veel indrukwekkende plekken, 
maar laten we maar beginnen een kort ritje van 
Nani llois naar Monf aucon-d’Argonne. Dit dorp is 
volledig verwoest i jdens WW1 en naast de restanten 
van een kerk en een klooster staat een enorme toren 
“Memorial de Monf aucon”, deze toren van 56 meter 
hoog is open voor publiek en na een klim van 234(!) 
treden heb je een prachi g uitzicht over de vele 
slagvelden. Zo kijk je ook richi ng Verdun en dat gaan 

we ook met de motor doen. Verdun ligt een kleine 
30 kilometer van Monf aucon en met de motor rij 
je over prachi ge bochi ge wegen, door heuvels en 
door bossen en door kleine dorpjes. De slag om 
Verdun heet  enorm veel levens gekost, 163.000 aan 
Franse kant en 143.000 aan Duitse kant. Het doel 
was een enorme bunker “Fort Douaumont” en deze 
is diverse keren overgenomen door zowel de Fransen 
als de Duitsers. Ook deze bunker is open voor publiek 
en een aanrader is dan om de audio tour te nemen, 
heel indrukwekkend.

Na de tour springen we weer op de motor en 
rijden we richi ng Fleury-devant-Douamont om 
tussendoor wat tussenstops te maken bij nog meer 
bezienswaardigheden, een paar minuutjes vanaf 
“Fort Douaumont” ligt “Ossuaire de Douaumont” 
ot ewel het knekelhuis. Het uiterlijk van dit gebouw 
lijkt op een zwaard dat tot het gevest in de grond is 
gestoken. In dit gebouw bevinden zich de resten van 
zo’n 130.000 ongeïdeni i ceerde Franse en Duitse 
soldaten. Aan de voorzijde van het gebouw is een 
enorme Franse begraafplaats met 15.000 graven. Als 
je nog fut overhebt om nog een trap te beklimmen, 
deze toren is “maar” 46 meter hoog en heet  200 
traptreden. Ook hier heb je een prachi g uitzicht over 
de slagvelden en i jdens een heldere dag kan je zelfs 
de toren zien van onze eerste stop.

Monf aucon



Michiel bij het ‘Tempeltje van Ids

We gaan weer op pad, langs dezelfde weg komen we nog een 
aantal bijzondere plekken tegen zoals het Mémorial de Verdun 
en een paar honderd meter verder Fleury-devant-Douaumont, 
één van de negen dorpen die volledig zijn verwoest ijdens de 
Eerste Wereldoorlog en nooit zijn herbouwd en nu is ingericht 
als gedenkplaats.

Nu we een aantal korte stukjes gereden hebben stappen we 
weer op de motor om op bezoek te gaan bij Jean-Paul de Vries 
in Romagne, een ritje van een kleine 50 kilometer en wederom 
rijden we door bossen, over heuvels en langs fantasische 
landschappen. Aangekomen in Romagne kunnen we lunchen 
en wat drinken bij Jean-Paul en ook kan je nog even genieten 
van zijn prachige museum, vol met allerlei oorlogsitems die 
hij zelf allemaal gevonden heet (en nog steeds vindt) op de 
akkers en in de bossen.

Tijd om weer een (heel) klein stukje te rijden, een paar 
honderd meter vanaf Jean-Paul ligt een enorme Amerikaanse 
begraafplaats, dit was de frontlinie van het Meuse-Argonne 
ofensief dat zich afspeelde tussen 26 september en 11 
november 1918. Eenmaal door de poort gereden verminderen 
we snelheid, stapvoets rijden is gepast en gaan we meteen 
rechtsaf een klein heuveltje op om naar het monument te 
rijden exact in het midden van dit enorme park. Daar kunnen 
wij de motoren parkeren en hebben we een mooi uitzicht over 
de 14.246 graven met achter ons het monument met daarin 
nog eens een kleine duizend namen van de vermisten. Dit hele 
terrein is door de Franse regering in permanente bruikleen 
gegeven aan Amerika. Hoe vaak je daar ook komt, het is en 
blijt iedere keer toch weer indrukwekkend om te zien.

Fleury-devant-Douamont

Het Knekelhuis



Op de terp van Hegebeintum

Afgravingen bij Hegebeintum

De Seedykstertoer

Het laatste stukje, we rijden het terrein af door de poort 
aan de andere zijde en gaan weer riching Nanillois 
en wederom zijn ook hier de landschappen prachig, 
vooral als de koolzaadvelden in volle bloei staan. 
Voordat we weer naar de B&B gaan stoppen we nog 
even bij een Duitse begraafplaats, net buiten Nanillois. 
Hier liggen 921 oorlogsgraven en wat meteen opvalt is 
dat de kruizen zwart zijn, een heel ander gezicht dan 
de wite stenen op zowel de Franse als de Amerikaanse 
begraafplaatsen. Er is jaren niet omgekeken naar de 
Duitse begraafplaatsen, maar gelukkig worden deze 
nu ook keurig onderhouden en zo hoort het ook. De 
Eerste Wereld oorlog otewel “The Great War” heet 
miljoenen slachtofers gemaakt, op iedere vierkante 
meter in dit hele gebied 1 dode. Inmiddels zijn we al 
ruim honderd jaar verder, maar zo’n oorlog mag niet 
verzwegen en zeker niet vergeten worden.

Aangekomen bij Maarten en Didi in Nanillois ( vanaf dit 
jaar Monfaucon ) en ijd om te genieten van een hapje 
en een drankje. En onder het genot van dat drankje, 
laat dan vooral Maarten aan het woord, hij heet een 
enorme kennis over het gebied en de slagvelden.

Zo hebben wij deze dag een kleine 80 á 90 kilometer 
gereden, dat is niet veel, maar wel met vele 
bezienswaardigheden. Als je volgende dag nog een 
stukje wilt rijden dan is Metz een aanrader, zo’n 120 
kilometer en dan sta je ineens in een andere historische 
plaats, maar dat lees verderop in dit magazine.

Memorial  de Monfaucon Duitse begraafplaats

Oprijlaan Amerikaanse begraafplaats



Historische Tempeliers   Metz
In Metz staat een prachi ge kapel die 
gebouwd is in de hoogi jdagen van de 
Knights Templar, rond 1180-1200. Dit 
kleine kapelletje is het enige overblijfsel uit 
vervlogen i jden. Vroeger stond er ook een 
enorme burcht, maar dat is helaas allemaal 
verdwenen.

De kapel zelf is gebaseerd op een eerder 
gebouwde tempeliers kapel in Laon (1140) 
en ondanks het feit dat dit een kleiner 
broertje is is het zeker de moeite waard om 
een keer te bezoeken als je toevallig een 
keer in de buurt ben. 

In de kapel zijn mooie fresco’s te zien, 
de gehele binnenzijde is voorzien van 
historische muurschilderingen, één daarvan 
dateert nog uit de 14e eeuw en de rest is 
gerenoveerd in het begin van de 20e eeuw, 
maar het geet  toch een heel mooie indruk 
over onze voorgangers uit vroegere i jden. 

En buitenom dat er toevallig een tempeliers 
kapel staat is Metz zelf ook zeer de moeite 
waard om te bezoeken, een stad met een 
enorme historie. Vanaf de kapel is het maar 
een paar honderd meter lopen naar het 
historische stadscentrum. Tijdens de Frans-
Duitse oorlog van 1870 is Metz toebedeeld 
aan Duitsland en was de hoofdstad van het 
Duitse district Lotharingen. Na de Eerste 
Wereld oorlog behoorde Metz weer bij 
Frankrijk.

Chapelle des Templiers

Tempeliers kapel Metz



Historische Tempeliers

De toegangspoort van de stad, “Porte 
des Allemands” dateert uit 1230, heet  
verder niets met de tempeliers te maken, 
maar met een beetje fantasie kan je de 
ridders op paarden onder de poort door 
zien rijden op weg naar “Chapelle des 
Templiers” iets verderop in de stad.

In het centrum van Metz is een prachi ge 
gothische kathedraal te bezoeken, 
in tegenstelling tot de kathedraal in 
Chatres waar Ramon de vorige keer 
over schreef, heet  deze helemaal geen 
tempeliers historie. De kathedraal Saint-
Ei enne, is gevormd in de 14e eeuw door 
2 kerken samen te voegen, het schip van 
Saint-Ei enne werd verbonden met de 
noordzijde van een oudere Romaanse 
kerk. Het schip van Saint-Ei enne is het 
op 2 na hoogste in Frankrijk, 41,41 meter, 
de hoogste is kathedraal van Beauvais 
met een hoogte van 48,5 meter. In de 
kathedraal is ook de draak van Metz te 
vinden, Grauolly, de eerste bisschop 
van Metz is in de legendes beschreven 
als de drakendoder, dit zou dan in de 
3e eeuw zijn gebeurd. De draak leefde 
in het ami theater iets buiten de stand 
en heet  vele slachtof ers gemaakt in de 
Romeinse i jd.

Verder bevindt zich in Metz de oudste kerk 
van Frankrijk, Saint-Piere aux Nonnains 
uit het jaar 380…, oorspronkelijk 
gebouwd als een Romeinse spa en in 
de 7e eeuw in gebruik genomen als 
kapel voor de benici jnse nonnen tot de 
16e eeuw, daarna is het een warenhuis 
geworden en sinds de jaren 70 van de 
vorige eeuw is het nu in gebruik voor 
concerten en tentoonstellingen.

Chapelle des Templiers

Schilderingen in de Tempeliers kapel Metz

Porte des Allemands

kathedraal





CENTRALECENTRALE
ONDERHOUDS DIENST

Montage, onderhoud & reparatie
van cv-installaties en zonnepanelen

0182-51.04.32



Agenda

14 Augustus - 5e verwendag Delfzijl

11 September - Rondje Dongen

25 September - Dag van het misbruikte kind Doorn 

Hou de agenda op de website/app in de gaten 



KNIGHTS ON THE ROAD

Bergen aan Zee (Ben & Marcel)

Kasteel Nieuwendoorn te Krabbendam

zoutkamp (Silvia)

Huub

De Pier bij Holwerd ( Radboud)

Michiel

Willem-Jan

Radboud & Michiel



Af en toe sta je op een punt in het leven waar je je afvraagt hoe het nu verder moet en kan. 
Sleuren we met een caravan door Drenthe en Europa, gaan we dobberen met een bootje op de 
woeste baren of zijn er andere wegen te bewandelen. Een lang gekoesterde droom was motor-
rijden en nog voordat we beide die gedachten hadden afgemaakt en waren uitgesproken, stond 
er een jonge slanke, super sexy Suzuki V-Strom DL650 in de garage. Nu alleen nog de vergunning 
om er mee op de weg te rijden. Na wat lesjes en examens was het zover. Ik mocht zelfstandig 
op een motor de weg op! 



Kawasaki Vulcan 1700 Voyager ABS

Holy Motorbike,Holy Motorbike,
            Ratman!            Ratman!



Wat was ik blij met mijn Road King (Evoluion) uit 1997, die 
teruggebouwd was van de beruchte problemaische Magnei 
Morelli-injecie naar een echte S&S carburateur. Was ik blij? 
Ja ik WAS blij, omdat na een maandje de eerste problemen 
begonnen. Ik ga jullie de details besparen, maar alle voor-
oordelen betrefende het merk Harley-Davidson deden zich 
voor en dat is niet goed voor de beurs, het humeur, het ego 
en vooral het vertrouwen in de machine. Wat te doen? Nou 
bijna alles: carburateur reviseren, nieuwe ontsteking plaat-
sen, de kabelboom op breukjes controleren en alles wat je 
kon repareren loshalen, schoonmaken en opnieuw aanslui-
ten. En ja hoor, daar was ze weer. De tweeslag, het geluid, 
de power, maar ……. Helaas het vertrouwen bleef uit. Ik reed 
met wite knokkels, krampt in de vingers, zweet op de rug en 
met af en toe hartkloppingen van afslag naar afslag; hopend 
dat ze bleef rijden. En dat is natuurlijk niet goed. Er zijn dan 
drie opies: haar voor alijd stallen en als decoraie gebrui-
ken, verkopen of inruilen voor iets nieuws. De laatste twee 
opies leken ons het beste. Tijdens het zoeken op het in-
ternet ging de voorkeur uit naar de Harley Ultra Glide, 
vanwege het bankstel achterop; preig voor Joukje. 
Dus opzoek naar een andere en daarmee begon ons 
volgende ‘Harley-Davidson avontuur’.

 

In Apeldoorn stond een prachige zwarte Ultra Glide. Om niet 
weer een kat in de zak te kopen lees je je deze keer wat beter in. 
De motorzaak was onderdeel van de aangrenzende BMW-dea-
ler en had bijzonder goede recensies. Na het versturen van wat 
foto’s van mijn gereviseerde Road King met de begeleidende 
facturen van de reparaies kwamen we tot een voorlopige aan-
trekkelijke deal. Met gekrenkte trots op een motortrailer reden 
we de volgende dag de nieuwe Apeldoornse hoop tegemoet. 

Het zag er allemaal goed uit en na de rituele koopdans van de 
inruil- en koopinspecie, de sloten automatenkoie, de verkoop-
humor, de voor mij acceptabele inruilprijs en het onoverkome-
lijk bijlegbedrag, kwamen we tot een deal. De Ultra Glide bleef 
nog even achter voor een ‘grais’ laatste servicecheck, waarop 
wij voldaan en superblij terug naar huis reden. 

In de avond appte mijn oudste dochter of ik even een foto wilde 
sturen van onze nieuwe aanwinst. Bij het openen van de app en 
het selecteren van de foto viel me iets op. Het plaatje klopt niet. 
Maar wat klopt er dan niet? Na het grondig bestuderen van de 
foto’s zag ik dat o.a. de beenkappen en de valbeugel ontbra-
ken. Was ik dan zo Harleyblind geweest? Heb ik dat gemist bij 
de bezichiging? Op moment van de foto’s versturen storte ik 



leterlijk en iguurlijk in. Met een misselijk gevoel, vrese-
lijke pijn in mijn buik en na een slapeloze nacht, waarin 
ik twee mails gestuurd heb, heb ik contact gezocht met 
de verkoper. Hij verzekerde me dat dit een speciaal mo-
del was. “Zo werd deze geleverd!””. Nu ken ik bijna alle 
modellen van Harley. Ik had me immers goed ingelezen 
en kon me deze variant in die serie echt niet herinneren. 
Een telefoontje naar de Harley-dealer gaf duidelijkheid. 
“Een klein aantal rijdt liever zonder beugels en kappen, 
maar waarom zou je dan zo’n HD kopen? Ga er maar 
vanuit dat deze machine link schade heet gehad! Ik 
kan geen andere reden bedenken.”, werd gezegd door 
Harley Point. Even Apeldoorn bellen dus en in iets fer-
mere taal duidelijk gemaakt, dat hij zoiets had moeten 
melden. Oké, ik heb een onderzoeksplicht, maar geluk-
kig beschermt het consumentenrecht de koper een beet-
je bij dergelijke blindheid. Bij het terloops noemen van wat 
wetsregels volgde al snel een excuus en de opmerking: “Goh, 
ik dacht echt dat dit type ook bestond. Dan heb ik ook weer 
wat geleerd!”. De koop werd keurig kosteloos ontbonden en 
ik kon mijn Road King weer ophalen. Verdere pogingen om 
een geschikte Harley te kopen strandden telkens op de vele 

schade- of zwaar beknutselde motorietsen. 

Mijn conclusie was dan ook dat wij, Radboud & Joukje, en Har-
leys voorlopig nog niet samen gaan. Wat nu? Een alternaief zoe-
ken? Hoe? En wat dan? De zoekopdracht ‘Harley Ultra versus …’ 
en ‘Harley alternaief’ gaf een prachig alternaief: de Kawasaki 
Voyager VN1700 ABS. Deze dikke diva is een zeldzaamheid op 
de Nederlandse wegen. Vandaar ook dat regelmaig een Har-
ley-mannetje even naar mijn merrie komt kijken en zegt: “Tis 
geen Harley, maar wel een mooi ding!”. 

De VN 1700 Voyager is geïnspireerd door de bagger styling en 
toegerust met veel chroom en allerlei moderne snujes. Voor de 
veiligheid is er het Kawasaki K-ACT ABS remsysteem. Deze ver-
deelt alijd de remdruk van voor met achter, waardoor je alleen 
met de voet of hand kunt remmen zonder te blokkeren. De elek-
tronische cruise control en het iPod-compaibel audiosysteem 
zijn allemaal gemakkelijk te bedienen via het stuur, zelfs met 
dikke handschoenen aan. De gashendel is Fly-by-wire en elek-
tronisch. Je kunt kiezen voor een hoog windscherm, waardoor 
je compleet uit de wind zit. Ik heb gekozen voor een laag donker 
scherm met een extra schermpje om de meeste rijwind net over 
de helm te laten voeren. Het oogt net wat beter. 



Het is wel een zware motor om van de jify te halen. 
Deze dame weegt 416 kilo. De 1.700 cc vloeistofgekoel-
de, langeslag V-twin met 8 kleppen en enkele bovenlig-
gende nokkenassen wordt gestart via een startknop op 
de gebruikelijke plaats. De zesversnellingsbak wordt via 
een hak-teen schakelpedaal bediend. De zesde versnel-
ling is daarbij een overdrive. Een beetje kenmerkend 
voor deze machines is, dat het inschakelen van de eer-
ste versnelling rusig en vloeiend gaat, maar het over-
schakelen naar de hogere versnellingen met een harde 
klonk gaat en dan lijkt het alsof je ‘m in de versnelling 
stampt. Het wegrijden gaat soepel, maar niet met de 
brute kracht van een Harley. Middels een sotware up-
date van Kawa specialist Ivan in de VS is dit te verhelpen. 
Hij is de kenner op het gebied van tuning, maar ik vind 
het prima zo. Wanneer ik het gas stevig open kan ik pri-
ma meekomen

De Kawasaki Voyager heet bij de uitlaat van de tweede 
cillinder een klein warmte probleempje. Daarom is bij 
de luxere typen, zoals de mijne, een speciale afzuigin-
stallaie ingebouwd, die de meeste hite wegzuigt en 
onder de motor door blaast. En dat scheelt in de zomer 
enorm.

De wielbasis is vrij lang waardoor korte bochten wat las-
ig zijn; vooral wanneer je iemand achterop hebt. Even 
peddelen bij een langzame bocht is soms onvermijde-
lijk en door het hoge zwaartepunt en met een passagier 
soms een beproeving. De snelheidsmeter en toerentel-
ler zijn ronde analoge klokken met daartussen een digi-
taal venster. Voor de Europese markt zijn er niet veel ge-
leverd. Je ziet ze meer in Canada en de Verenigde Staten 
als alternaief voor…..een Harley! 

De Kawasaki Voyager VN1700 ABS 

De Voyager is een zeer complete motor. 
Motor   vloeistofgekoelde viertakt 50° v-twin
Boring x slag  102|104
Cilinder inhoud  1700
Comp. verhouding  9,5 : 1
Kleppen  SOHC, 8 kleppen
Brandstof toevoer Brandstof injecie ø 42 mm x 2
Ontsteking  digitaal
Vermogen  73|54|5000
Max. koppel  136|2750
Koppeling  meervoudige hydraulische nate platen koppeling, handbediend
Versnellingsbak  6 versnellingen, sequenieel
Verhouding  3.077 (40/13)
Overbrenging  Riem

Radboud Burgsma



Lifestyleshop Vuur-steen is een begrip voor bikers in het 
noorden. Wie de winkel in Delfzijl binnenloopt kan daar 
te kust en te keur koopwaar vinden. Van (biker)kleding 
tot patches en van pins tot decorai eve beelden en sche-
dels, je kijkt er je ogen uit. Al enkele jaren organiseert 
Cris, de eigenaar, samen met de ondernemers van de 
Marktstraat/Oude Schans een familie-verwendag. Dit 
jaar zullen wij daar als KTMCO voor het eerst aanwezig 
zijn.

Een grote groep trikes zal rondrit en gaan verzorgen 
onder begeleiding van motoren voor aangemelde gez-
innen die te maken hebben met een gezinslid met een 
handicap of met andere problemen. Maar wie het aan-
durt  kan ook achterop één van de motoren. Na deze 
rondrit en krijgen ook de bezoekers van het centrum 
van Delfzijl de mogelijkheid om mee te rijden. Behalve 
het ritje achterop een trike (of motor) is er nog veel 
meer te doen. Voor de kinderen is er een levensechte 
knuf elbeer, zijn Knabbel en Babbel er, en kunnen ze 
geschminkt worden. Papegaaien Erik is aanwezig en het 
is mogelijk om de nagels te voorzien van Nail-art. Het 
wordt een dag om niet meer te vergeten en wij zullen 
als Knights uiteraard ons vuursteentje daaraan bijdra-
gen. We rijden immers voor een goed doel en we rijden 
met een goed doel.

VERWENDAG DELFZIJL
14 augustus

De 5e verwendag is dit jaar gepland op 14 augustus in Delfzijl 
en vindt plaats van 13:00 tot 17:00 (mits de dan RIVM gel-
dende regels het toestaan). Het beloot  een erg gezellige dag 
te worden voor zowel de deelnemers als de cliënten. Er zijn al 
diverse toezeggingen gedaan waaronder: Si chi ng Indo Me-
lai  (met elkaar en voor elkaar),  De Fluf els (dieren knuf elpa-
kken), Si chi ng Oxalis Deppei 4 kids (goede doelen klavertje 
4), Mazzelmoaze.nl (fotograi e en i lmer), TSN Thuiszorg (thu-
iszorgorganisai e), Diverse Vrije Trikers / bikers (niet aang-
esloten bij organisai e of si chi ng), De Goudkust (winkeliersv-
ereniging Oudeschans), Mtc Amicis (motor toer club komen 
als blokkers en ondersteuning), Si chi ng CS Riders (nooit te 
groot om te bukken voor een kind), Si chi ng Highway Knights 
on Wheels 4 Kids (All 4 one & One 4 All) en nu dus ook de 
KTMCO.

Mocht je in de buurt zijn of samen met ons, de Friese Knights, 
de gasten een heerlijke dag willen bezorgen, dan ben je van 
harte welkom!! Geef het dan even door aan Radboud Burgs-
ma of mail even naar info@ktmco.nl.



GULLE GEVERS VOOR KAMP POSITIEF

Er zijn allerlei redenen te bedenken waarom een vakanie er niet inzit. 
Voor mensen die er niks aan kunnen doen is Kamp Posiief bedacht. 
Onze eigen Knight Jacky organiseert al sinds 2018 jaarlijks een vakanie 
voor gezinnen die anders geen vakanie hadden gehad. Op eigen terrein 
worden tenten opgezet voor de gezinnen, alles wordt verder voor ze ge-
regeld. Niet alleen maalijden en voorzieningen, maar ook verschillende 
uitstapjes, deels natuurlijk op de motor of trike.

In eerste instanie moest Kamp Posiief alles lenen, van tenten tot 
slaapzakken. Ondertussen is door giten vrijwel alles eigen bezit. Wat 
niet betekent dat er geen geld nodig is om dit te organiseren. Om geld 
binnen te halen was dit jaar op 8 mei een beneietrit bedacht. Deel-
nemers betaalden om deel te nemen. Daarvoor kregen ze twee leuke 
riten, met tussendoor een lunch met verse soep met broodjes. Vrijw-
el iedereen betaalde meer dan de gevraagde 7,50 euro, waardoor een 
geweldig totaalbedrag opgehaald kon worden van 568,55 euro.

Met dank aan alle deelnemers, bijvoorbeeld van Oxalis Deppei 4 Kids, 
Indo Melai en Child Watchers (uit Limburg!).



GULLE GEVERS VOOR KAMP POSITIEF



Nieuwe Binnenweg 12a Rotterdam
010 477 39 25 - www.bluehawaiitattoo.nl

Follow us on instagram: Blue Hawaii Tattoo


