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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)

Stichting KTMCO
Snip 25
2831 XE Gouderak
06-83800474
KvK 56058136
RSIN 851959581
Informatie KTMCO:
bestuur@ktmco.nl
Informatie adverteren:
info@ktmco.nl
Informatie redactie:
redactie@ktmco.nl

Voorwoord
Beste lezers,
Helaas zijn de temperaturen weer aan het zakken in Nederland.
Dat betekent dat de meeste motoren weer volgetankt en ingevet gaan worden, zodat ze
de wintermaanden, vaak onder een warm dekentje, kunnen ontsnappen aan de weersinvloeden die de winter met zich meebrengt.
Maar niet getreurd, voordat het zover is blijven we doen waar we goed in zijn en dat is
Rijden met een doel, Rijden voor een doel.
Zo heet onze Knight Willem-jan een mooie rit uitgezet in het noorden van het land en is
er een verwendag geweest in Delfzijl, naast andere bevriende sichingen waren ook hier
Knights aanwezig om onze mooie siching te promoten.
Natuurlijk is er ook gereden voor mensen die het echt nodig hadden en zijn we ingezet in
het mooie Brabant voor een jaarlijkse rit van onze Knight Frans.
Ook in het midden van het land zijn we acief geweest met onze motoren en waren we
aanwezig bij siching Revief voor een mooie rondrit.
En kunnen jullie nog Kamp Posiief herinneren, het iniiaief van onze Knight Jacky ?
Wat een kanjer is dat, om op deze manier een vakanie te verzorgen voor mensen die het
nodig hebben. Hierover kun je nu een mooi verslag lezen in tekenstrip vorm
En wat maakt mij dit trots op onze Knights, om in zo’n korte ijd die dit seizoen had, toch
nog een aantal mooie riten hebben kunnen verzorgen.
Aangezien we pas halverwege dit seizoen ritjes konden gaan plannen en kijk naar wat er
is gereden stemt mij dit posiief voor wat volgend seizoen ons brengen zal.
In dit magazine hebben we “het rondje van ...” en “historische tempeliers” overgeslagen
om zo ruimte te maken voor de mooie verslagen, deze zullen in het Winter magazine wel
weer passen. De redacie is nog op zoek naar personen die een keer “het rondje van ...”
willen maken, dus heb je een leuk rondje, geef dit door aan de redacie.
Maar laten we eerst het staartje van dit seizoen nog uitrijden voordat meneer winter voor
de deur staat.
Veel Leesplezier.

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.

Van het bestuur
Inmiddels is ons bestuur weer compleet, Frans Stremme is toegevoegd aan ons bestuur. We hebben nog geen vergadering op de agenda
staan, maar zodra wij deze gepland hebben zullen wij jullie informeren. Wil je de bestuursvergadering een keer bijwonen stuur dan even
een mail aan 1 van de bestuursleden. Ook als je vragen of opmerkingen hebt horen wij graag van jullie. Tenslote zijn wij samen KTMCO!.
De bestuursleden zijn te bereiken via de volgende email adressen:
frans@ktmco.nl, ramon@ktmco.nl, huub@ktmco.nl, marcel@ktmco.nl en terence@ktmco.nl

Kilometers 2021
Het seizoen is weer zo goed als afgelopen, de meesten van jullie zullen niet zoveel meer rijden. We kunnen dus gaan starten met het
verzamelen van de kilometers. Dat doen wij dit keer een beetje anders, geef de kilometers op via mail aan kilometers@ktmco.nl en daarna
krijg je een mail terug met de betaal instrucies.
In 2020 hebben wij samen iets meer dan 154.000 kilometer gereden, halen wij dat dit jaar weer?

Contribuie 2022
Een aantal van jullie maakten de contribuie voor het nieuwe jaar alvast over naar het rekening nummer van de siching. Goed bedoeld,
maar voor ons extra werk. In onze nieuwe website zit een compleet administraie pakket en jullie kunnen gewoon wachten op de mail
die volgend jaar verstuurd gaat worden. Ook gaan wij een beetje schuiven met de betaaldatum. Dit was voorheen eind van het eerste
kwartaal en dit wordt opgeschoven naar eind tweede kwartaal. Voor 1 Juli ontvangen de Knights een email voor de contribuie met de
betaal instrucies.

Agenda 2022
KTMCO bestaat 10 jaar in 2022, om dit te vieren samen met jullie zijn wij aan het bekijken of er een leuk uitje geregeld kan worden. Dit zal
vermoedelijk in het Hemelvaart weekend worden, zet die alvast in de agenda.
* Juni - Onbeperkt op Weg Moordrecht
Helaas de afgelopen 2 jaar niet doorgegaan, maar we gaan er in 2022 weer een feestje van maken.
* September - Dag van het Misbruikte Kind
We zijn dit jaar meteen weer uitgenodigd voor volgend jaar en uiteraard willen wij er graag weer bij zijn
* September - Onbeperkt op Weg Friesland
Dit evenement staat nog in de startblokken, maar het idee is om een soortgelijk evenement als OOW Moordrecht te organiseren in
Friesland.

Frans, Ramon, Huub, Marcel en Terence

Rondje Dongen
Ik werd half juni benaderd door iemand van Stepping Stones die had vernomen dat ik elk jaar korte riten organiseer voor bewoners van een verzorgingshuis hier in Dongen. Door corona waren deze riten in 2020 en
2021 niet doorgegaan.
Na een paar gesprekken en afspraken over hoe en wat en wie wat doet
spraken we een datum af. Gezien de komende vakanies zou het beter zijn
om op 11 september de ritjes te organiseren.
Zo gezegd zo gedaan. Ik deed een oproep op facebook en bij trikeclub
3Weels om genoeg trikers te krijgen. Tevens KTMCO benaderd voor motor begeleiding. Ook heb ik het kabinet van de burgemeester benaderd
om de openingsrit mee te rijden. Dat is inmiddels een gewoonte geworden als ik Rondje Dongen organiseer voor het verzorgingshuis. Ook voor
Stepping Stones was de burgemeester wel te porren om de riten te openen. Ze is immers een hele aardige en sociale vrouw.
Op 11 september was het dan zo ver. Eindelijk weer met een groep trikers
met motorbegeleiders een rit rijden.
Ik had met het bestuur van KTMCO afgesproken om ‘s morgens bij mij
thuis eerst koie te drinken en dan de rit voorrijden zodat de mannen
wisten waar geblokt moest worden. Terug naar huis voor de lunch. Na
de lunch vertrokken we naar Villa Gardiaan van Stepping Stones in de
Schoolstraat.
Geleidelijk kwamen de trikers aan bij Villa Gardiaan en werden ze ontvangen met koie en of thee en lekkere cake.Helaas zat het weer niet erg
mee, sommige handden onderweg al een regenbui gehad.
Nadat ik iedereen welkom had geheten en bedankt had voor hun komst
vroeg onze burgemeester het woord. Ook zij bedankte alle deelnemers
dat ze toch maar met zo veel mensen naar Dongen zijn gekomen om de
demente bewoners van dit huis een ijne middag te bezorgen.
Nu was het dan zo ver. Vanaf het moment dat de bewoners achter op een
trike wilden stapten, begon het te regenen. Met handdoeken werden de
ziingen droog gemaakt.
De regen mocht de pret niet drukken en een karavaan van drie motoren
voorop en 17 trikes erachter vertrokken met luid motorgeraas voor de
eerste rit. Onderweg vroeg de burgemeester of ik de rit wilde inkorten, ze
had alleen een dun shirt aan en geen jas. Op dat moment werd het droog
en besloot ik om toch maar de volledige route te rijden.
Bij terugkomst ging iedereen weer naar binnen want het begon nu toch
echt hard te regenen. De gezichten van de bewoners spraken boekdelen,
ondanks de regen is er op de gezichten een grote lach te zien. ”Het was
leuk maar wel nat” zei een bewoonster. De tweede rit werd even uitgesteld omdat het nu echt hard regende.
Na de pauze werd de tweede rit gereden. Nu met een paar bewoners,
verplegend personeel en een paar buurtkinderen. Onze burgemeester is
toen vertrokken om een taart te brengen bij een 100 jarige mevrouw.
Ook deze rit verliep niet geheel droog. Na aankomst bij Villa Gardiaan
kwam de zon voorzichig door de wolken. Iedereen ging tevreden naar
binnen waar frisdrank en bier klaar stond. Er werd ook een schaal snacks
geserveerd maar door een misverstand in de communicaie bij de medewerkers was dit een beetje weinig. Mij is beloofd dat dat volgend jaar
beter zal zijn. Uiteindelijk komen we om de bewoners een ijne middag te
bezorgen en dat is prima gelukt. Terence, Huub en Marcel bedankt voor
jullie hulp.

Frans Stremme

Gitaargoden
We hadden laatst een verjaardag en later op de avond gaat
alijd de muziek aan. Tegenwoordig ideaal op de grote 65
inch tv met soundbar met grote bass box zodat er volop
genoten kan worden van beeld en muziek. Mijn vader van
75 jaar oud zat er ook nog lekker bij en die kan er wel van
genieten. Vroeger drummer in een Shadows coverbandje
in de jaren 50, gitaarspelen, pianospelen en tegenwoordig
tenor in een koor die zware madrigalen zingt. In ons huis
vroeger stonden er alijd een piano en een gitaar en mijn
vader speelde zeker dagelijks op de piano , klassiek en
vaak boogie woogie en nog steeds kan ik erg van dat soort
muziek genieten.
Om mijn vader eens wat andere dingen te laten horen maar
toch klassiek had ik Tina S op gezet, het Franse wonderkind
dat schijnbaar moeiteloos de meest complexe stukken
speelt. In dit geval het beroemde stuk Moonlight Sonata
(3rd movement). 16 jaar oud en het wordt foutloos gespeeld
met 2 handen tappen, sweepen enz. Onvoorstelbaar !
Met open mond zat hij dit te beluisteren haha. Zelfs op
piano is dit een buitengewoon stukje moeilijke muziek.
Een nummertje van Keith Merrow die zijn dingen doet op
een 7 snarige gitaar werd ook gewaardeerd. Is trouwens
een mooi verhaal van Keith Merrow, de man is begonnen
met Youtube ilmpjes te delen en is tegenwoordig niet
meer weg te denken uit de huidige muziekwereld. Vaak
samenspelend met een andere gitaarheld Jef Loomis.
Ik krijg vaak de neiging om mijn gitaar aan de wilgen te
hangen als ik dit soort muziek bekijk en beluister, dit
niveau is maar voor weinige weggelegd.
De neiging om maar te stoppen met gitaarspelen heb ik al
eerder gehad. In 1984 kwam de 1e lp uit van ene Yngwie
J Malmsteen. 18 jaar oud was hij toen hij die lp opnam en
was de 1e in zijn soort, de neo klassieke metal. De 2e lp
werd later ook aangeschat en het gevoel bleef. De man
veroorzaakte in de hele metal wereld een ongelofelijke
schok en bracht een heel leger navolgers op gang. Dat
gebeurt niet zo vaak maar is vaker gebeurd. Jimi Hendrix
was er ook zo 1, de hele gitaar/muziekwereld stond op
zijn kop. De klassieke invloeden van Yngwie J Malmsteen
kwamen ook niet helemaal uit de lucht vallen want zijn
grootste invloed was Ritchie Blackmore, de gitarist van
Deep Purple. Die verwerkte ook veel klassieke invloeden
in zijn gitaarspel.
Nou blijt de klassieke inmenging in hardrock en metal al
een beproefde methode en zijn er vele bands die er hun
eigen draai aan geven. In het vorige nummer had ik al de
band Therion besproken als grondlegger van hun sijl met
klassieke invloeden en operazangers(essen). En al vaker
heb ik gezegd dat ik bijna 100% zeker weet dat als Bach,
Beethoven en Paganini nu hadden geleefd ze hun werken
zeker op de elektrische gitaar hadden uitgewerkt. Op de
een of andere manier liggen deze 2 sijlen zeer dicht bij
elkaar.
Het is nu wachten op een nieuw fenomeen op gitaargebied,
alhoewel ik me afvraag wat kan er nu nog gedaan worden.
De 7 snarige gitaar is inmiddels gemeengoed geworden en
langzamerhand volgen nu de 8 snarige gitaren en zelfs 9
snarige gitaren beginnen mondjesmaat in de gitaarwereld
omhoog te komen. Ik blijf proberen en oefenen, het niveau
van bovenstaande zal ik waarschijnlijk nooit meer halen
maar gitaarspelen op 6 en 7 snarige gitaren blijt gewoon
heerlijk!

Ramon

Het verhaal achter het VEST
Het begon met het kopen van mijn motor.
De motor wilde ik ook inzeten om mij aan
te melden bij goede doelen sichingen.
De motor was snel gevonden. Nu nog een
siching waar ik mij in kon vinden. Na kort
zoeken kwam ik bij siching KTMCO terecht. Het hele verhaal gelezen op hun site,
dat sloot wel aan bij mijn bedoeling voor
de inzet. Gelijk contact gezocht met de
siching. Ik werd uitgenodigd in Gouderak.
Daar een goede uitleg gekregen over de
bedoelingen van siching KTMCO.
Dit paste als een lederen vest. Die heb ik
dan ook gelijk gekocht.
Waar ik ook kom, zeker op mijn werk,
vraagt men wat de bedoeling is van het
dragen van het vest. Bij een kleine uitleg,
krijg je dan ook gelijk een schouderklop
van “Goed bezig”.
Het vest draag ik elk moment wanneer ik
met de “Valk” ga rijden.
Als je drie jaar bij KTMCO zit krijg je een
side rocker die je dan ook op je vest kan
zeten.
Als je meer dan 25.000 kilometer hebt gereden dan krijg je een bronzen KTMCO pin
voor op je vest voor de goede doelen.
Als je meer dan 50.000 kilometer hebt gereden dan krijg je een zilveren KTMCO pin
voor op je vest voor de goede doelen.
Ik draag dit vest ook met eerbied en met
trots voor siching KTMCO.
Bij siching KTMCO krijg je patches die je
op een bepaalde manier op je vest moet
zeten. Dat is een grote ronde voor op de
rug, een front-patch en een patch van de
regio waar je woont.
Dit kan je dan ook terug vinden op de site.
Het vest draag ik met grote trots en eer
waar we voor staan.

Rijden met een doel,
rijden voor een doel

Huub

Bij Revief voor de dag v

25 September,
Een droge dag met uiteindelijk een zonnetje. De aankomst
in Driebergen was zoals vanouds.
De mensen van Revief ontvingen ons met koie en heerlijke broodjes.
Aan 4 dames werden we voorgesteld die zich hadden aangemeld voor de workshop “motorrit.”
Ze hadden er ontzetend veel zin in, maar wat vonden ze

het spannend. Een van de dames is met Frans meegereden op de trike wat voor haar een echt een overwinning
was, en zelfs de tweede ronde achterop bij Marcel.
Na eerst een rondje stapvoets over het landgoed durfde
ze wel de weg op. Waar ze uiteindelijk riep; je mag wel
harder !

van het misbruikte kind

Zo zat Lote achterop bij Huub, die aan hem
vroeg of ze ‘ joehoeeee ‘ mocht roepen
en haar handen hoog in de lucht mocht steken.
Natuurlijk zei Huub, maar let je wel op
de ietsers die we voorbij rijden....

Wij kunnen het ons niet voorstellen wat het een
overwinning is voor mensen om alleen achterop
een motor te ziten bij iemand die ze niet kennen.
4 dames zijn deze dag weer een stapje verder
gekomen.
En dat alleen maar door een ritje met een groep
motorrijders.

In de 22e ediie van ons magazine werd hij al aangekondigd:
de ‘5e Verwendag Delfzijl’ op 14 augustus 2021!
Eindelijk was het dan zo ver! Als leden van KTMCO mochten wij er eindelijk weer op uit om
te doen en te laten zien waar wij voor staan!
Rijden met een doel - rijden voor een doel! –

En wat leefden wij hiernaar toe. Er werd gebrainstormd over transportmogelijkheden voor vlaggen op
de motor, gesleuteld om een motor op ijd aan de praat te krijgen, een accu vervangen, een andere
motor gekocht, motoren gepoetst en lichamelijke belastbaarheden getest.
Uit het niets een linke tegenslag toen het bericht in de rondte ging dat het event afgelast zou worden
omdat de vereiste coronamaatregelen in de prakijk niet haalbaar zouden zijn. Gelukkig duurde het
niet lang tot het tegenbericht kwam en wij, met wat aangepaste maatregelen, onze voorpret konden
hervaten. Helaas hielden de maatregelen in dat de genodigden van buurtzorg en thuiszorg alleen
achter op een trike mee mochten. Desondanks zagen wij genoeg mogelijkheden om die dag een (vuur)
steentje bij te kunnen dragen.
Om 10:30 uur kwamen wij bij Mc Donalds in Drachten bijeen om gezamenlijk naar Delfzijl te rijden. Als
‘nieuw’ lid van KTMCO kon ik niet wachten om de leden voor het eerst persoonlijk te ontmoeten. Om
10:10 uur stond ik gereed. Maar ik hoefde mij niet te vervelen. Een aantal leden van OD4K en CS-Riders
waren ook al aanwezig, waarvan Hendri pech had met zijn trike en op de ANWB zat te wachten.
En daar kwamen ze dan, de Knights Templar! Radboud en Joukje op de prachige Kawa, gevolgd door
‘iemand’ op een sound-machine. Sommigen zouden ‘sound’ hier graag door ‘kabaal’ vervangen zien….
Anyway, de soudmachine bleek de nieuwe aanwinst van Michiel te zijn, een mooie HD Road King met
customised uitlaat (Rinehart true duals – red.).

Organisator Chris van Vuur-steen

Michiel bij het ‘Tempeltje van Ids

VERWENDAG
DELFZIJL
De Seedykstertoer

Afgravingen bij Hegebeintum

Duitse begraafplaats
Op de terp van Hegebeintum

Na een korte kennismaking (alleen Radboud had ik hiervoor al kort ontmoet) vielen de monden vol ongeloof
open toen een enorme Yamaha met zijspan de oprit naderde. Aangezien ik de meesten al op Facebook volg was
mij de oorzaak voor deze reacie duidelijk: Willem-Jan
op de motor! In plaats van de ienritenkaart naar het
ziekenhuis werd het vandaag een rit Delfzijl.
Tegen alle voorafgaande dreigementen in van de Friese
leden in de app om hem hiervan te willen weerhouden.
Bianca, in de zijspan, deelde de verbazing van de anderen. Echter was al gauw duidelijk dat ook dreigementen
‘Ga jij op de motor, kom ik niet mee’ er slechts toe hadden geleid dat wij die dag Bianca hadden moeten missen.

Onder ons en om ons heen heerste een enthousiaste en
vrolijke sfeer, vooral de enorme opkomst van trikes en
supporters was fantasisch. Vreedzaam en met respect
voor elkaar werkten de verschillende motorclubs, verenigingen en sichingen samen om er een onvergetelijke dag
van te maken voor diegenen, die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.
Iets over 13.00 uur was de lange stoet van trikes inmiddels
bemand en klaar voor vertrek. De vreugde en spanning
van de gasten van buurtzorg en thuiszorg was duidelijk
zichtbaar. Er zwaaiden armen in de lucht en vreugdekreten overstemden zelfs het kabaal van de trikes die met
leterlijk alle toeters en bellen van start gingen. Zelfs de
stoerste biker kreeg hier kippenvel van.

Vooruit dan maar, met zijn allen riching Delfzijl, net voor
Groningen sloot ook Meindert van OD4K bij onze groep aan.
Ruim op ijd arriveerden wij in Delfzijl. Het spektakel moest
nog beginnen maar het was toen al een uitdaging om een
plek te vinden waar wij ons en de motoren konden posiioneren. Ook al heb ik nog geen kennis met Terence mogen maken, zo werd gauw duidelijk dat hij er niet blij mee
zou zijn geweest hoe wij ons schuin en dwars in een hoekje
propten. Het kon niet anders. Op dit vroege ijdsip was de
opkomst van trikes al meer dan verwacht en dat was alleen
maar mooi. Een goede reden om leterlijk pas op de plaats
te maken.
Nadat de motoren meer slecht dan recht waren geparkeerd
begon de zoektocht naar koie en een eerste visite aan de
winkel van Cris ‘Vuur-steen’. Wat een prachige winkel! Voor
Radboud was het veroveren van koie en een herdenkingspin niet de enige uitdaging van de dag. Later meer over
hoe hij onverwacht de hoofdrol in de KTMCO-versie van het
sprookje ‘Assepoester’ ging spelen.
Vanaf 12.30 uur werd het steeds drukker en bedrijviger in
de straat, het begin van het spektakel naderde voelbaar. De
trikes, bikes maar ook onze eigen Willem-Jan trokken veel
aandacht. Misschien dat het kwam omdat hij, met sonde en
al, leunend op zijn edele ros zo eervol en ridderlijk oogde
dat het e.e.a. aan een schilderij van Rembrandt deed denken. In ieder geval kreeg ook de media hem in het vizier en
stonden Willem-Jan en Bianca opeens Lenie ’t Hart te woord
voor een radio-interview.

Op een bepaald moment werd ook aan ons gevraagd
of wij mee konden rijden om te blokken. Dus gauw
een luoriserend hesje aan, vooraan gaan staan voor
de stoet met trikes en onderweg op jouw beurt leten
om de weg veilig af te zeten. De eerste keer ging prima, dus aarzelden wij niet om ook de volgende ronde
te gaan begeleiden. Dit ging dan wat anders. Niet rekening houdend met een eventuele variaie qua route sloegen wij al bijna verkeerd af bij de eerste afslag.
Gauw herpakt, niets laten blijken en vervolgens de
leiding goed in de gaten houden. Na mijn beurt met
blokken weer achteraan aansluitend, zag ik Radboud
opeens de stoet verlaten en terugrijden. Gezien wij
niemand achterlaten, maar ook onze verpliching als
blokker volgde het plan: Michiel rijdt verder en houdt
de stoet ik het vizier, ik probeer Michiel te blijven zien
en zorg ervoor dat Radboud weer kan aansluiten doordat hij mij vervolgens kan zien. Mooi bedacht maar na
de tweede rotonde ging die vlieger al niet meer op en
zagen Radboud en ik niets en niemand meer. Dankzij
de navigaie van Radboud vonden wij onze weg terug
naar de binnenstad. Wij hadden de ijdele hoop dat
ook de trikes deze route hadden genomen en wij wat
nonchalant weer achteraan konden aansluiten. Aan de
verbaasde gezichten te zien, toen daar twee blokkers
zonder stoet de straat inreden, was duidelijk dat ook
die vlieger niet opging. De stoet was nog nergens te
bekennen…. en dit zou ook nog eventjes gaan duren…
Ondertussen haalde Radboud de reden voor de afdwaling naar voren: een schoen! Een van de opzitenden
was onderweg zijn sandaal kwijtgeraakt en uiteraard
reed deze edele ridder terug om de schoen op te pakken. Nadat hij zelfs nog een kapot riempje van de sandaal had gerepareerd was het wachten op de terugkeer
van de stoet en zoeken naar wie de schoen past. Uiteindelijk eindigde ook dit sprookje met ‘eind goed al
goed’.
Het was warm en blokken, ook dwaal je ondertussen
af, eist meer concentraie dan verwacht. Daarom zochten wij een plekje in de schaduw en gingen vanaf de
zijlijn de riten volgen. Maar zat je in de schaduw dan
zat je ook dicht bij de volkszanger, die uit volle borst
zijn repertoire deed gelden. Een muzikaal paradox
keek men naar de enorme hoeveelheid van stoere trikers en bikers. Maar zodra wij ons eraan herinnerden
voor wie wij het doen – en in dit geval volhouden –
hadden wij de juiste spirit direct weer te pakken.

Voor de thuisrit kwam de gedachte op om samen nog iets te
gaan eten. Nadat bijna iedereen al een burger van de BBQ had,
was nu de zoektocht naar ‘iets anders’ gestart. Op dringend advies om bij bepaalde restaurants beter niets te eten, gingen wij
het centrum van Delfzijl verkennen. Het resultaat kan ik heel
kort houden: voor het centrum hoef je niet naar Delfzijl te reizen
en gegeten hebben wij uiteindelijk allemaal thuis.

Op de terugreis namen wij vanaf Drachten rijdend afscheid van elkaar.
Iedereen met een blij en tevreden gevoel samen een leuke dag te hebben beleefd waarvan wij nog enige ijd hebben nagenoten. Dankzij de
voortvarendheid van Willem- Jan, die zich die dag goed leek te hebben
gehouden, komt de wens ‘gauw weer’ snel in vervulling. De volgende
toer samen staat al in de planning en de aanstaande events, dankzij
Marcel, op de agenda.

Knight Janine

CENTRALE
ONDERHOUDS DIENST
Montage, onderhoud & reparatie
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KNIGHTS ON THE ROAD

Venlo Jaqueline

Hoenderloo Jaqueline

ergens in Friesland....

Wieventocht Friesland Jacky

KTMCO goes Fr

‘We mogen weer!’, moet Willem-Jan gedacht hebben toen hij op zoek ging naar een
mooie route door West-Groningen en Oost-Fryslân. Een plan voor een prachige rit
was geboren. Als dan ook het weer nog meezit…
Van Knights Henk en Janine hoorden we dat er ’s morgens vroeg wel heel veel mist
was, maar het zonnetje kwam er al snel doorheen. Radboud, Joukje en ik reden dan
ook droog naar de start in Kootsterille waar Willem-Jan en Bianca al klaar stonden
met koie. Aangevuld met Stephan en Henk konden we met zeven motoren op weg.
Helaas wel zonder Bianca, die om gezondheidsredenen moest achterblijven.
De route voerde door mooie stukjes Groningen, om via Zoutkamp uit te komen in
Lauwersoog waar we konden genieten van heerlijke vis. Gesterkt door dit maal ging de
route verder door Fryslân waar de, voor motorrijders uit deze regio, verplichte pier van
Holwerd werd aangedaan. Riching zuiden was er op de hoogste terp van Nederland
(Hegebeintum) ijd voor een groepsportret, om daarna weer riching Kootsterille te
gaan waar Bianca al klaar zat met een pan soep voor de hongerigen die nog een ritje
voor de boeg hadden.
Al met al een gezellige rit door een mooi stukje Nederland. Een aanrader voor de
mensen die dit keer Fryslân te ver vonden…

Michiel

ryslân

Sinds mijn 18e rij ik motor en terugdenkend aan welke motorﬁetsen er sindsdien gepasseerd zijn valt het lijstje
eigenlijk best wel mee.
Mijn allereerste motor was een Suzuki GS500 en die wilde ik meteen ombouwen tot chopper, zaag in het frame
en gaan (dacht ik). Maar gelukkig kwam ik al snel tot de conclusie dat ik helemaal niet zo handig ben met dat
soort dingen, een motor hoort te rijden zonder gesleutel. De volgende motor dan maar, een Yamaha XT600,
hele leuke motor voor in de stad, maar op de grote wegen is het helemaal niks en het is niet mijn model, toch
liever een chopper. Vervolgens heb ik een aantal jaren op een totaal tot chopper verbouwde BMW R60 uit
1966 rondgereden, deze motor was precies 1 jaar ouder dan ik en deze motor leek best wel op een Harley…..
hoewel…

Harley Davidson FLHX Streetglide 103 Ci

Toerbuffel...

Een Sportster 883R, dat is de eerste Harley waar ik mee
begonnen ben, een heerlijke motor voor zowel stadsverkeer
als lekker toeren op de snelweg, het enige wat miste was toch
wel de power. De volgende moest dus iets zwaarder worden
en het werd een Dyna 1450 CC, ook deze miste wat power,
maar met een tuning kitje was dat probleem verholpen. Van
dit type heb ik er diverse gehad en het liefst zou zo’n motor
er best nog wel bij mogen.
Miralda rijdt graag mee achterop de motor en met de Dyna
was dit eigenlijk geen doen dus werd het ijd voor een
echte toerbufel. Om het uit te proberen eerst maar een
oudere Electra Glide gekocht. We hebben hier een jaartje
op rond gereden en dat beviel, buitenom de electrische
probleempjes, eigenlijk wel prima. Zoiets moest het dus
worden en wij op zoek naar iets nieuwers. Wij een proefrit
gemaakt op een Victory Vision Tour, dat heet niks meer met
een motor te maken, geen geluid en Miralda zat zo ver bij mij
vandaan alsof ze op de achterbank van een auto zat.
Dat werd dus helemaal niks, op naar Harley Davidson
Amsterdam en daar stond ze, mijn huidige motor, de
Streetglide! Wat een machine, wat een power, wat een
beauty…., maar zoveel chroom en ik hou helemaal niet van
poetsen. Miralda was al verkocht, maar ik moest er nog een
nachtje over slapen en toen zij zei “ik zal de motor wel voor
je poetsen” was ik ook verkocht.

Het leuke van deze motor is dat deze ook “kaal” gereden kan
worden, dunner zadel, topkofer eraf en dan lijkt ie toch wel
een beetje op de Dyna. Als ik alleen op pad ben is dat mijn
favoriet, voor korte ritjes kan ook alleen een sissybar achterop
zodat Miralda toch nog veilig mee kan rijden en voor langere
riten of weekendjes weg in vol ornaat met topkofer (zodat
de föhn etc mee kan)
Een genot is het om op deze motor te mogen rijden, voorzien
van een radio/cdspeler van Harman Kardon voor een prima
geluid onderweg, tenminste voor de bestuurder. Degene die
achterop zit hoort niks. Een laag scherm zodat de wind toch
nog lekker in het gezicht waait, cruise control aan en genieten
maar. Voor de veiligheid is de motor uiteraard voorzien van

ABS. En ook deze motor is getuned, dit moest sowieso gebeuren
vanwege de uitlaten met als extra voordeel dat er ook nog wat
extra power bijkomt en uiteindelijk zuiniger rijdt dan een motor
rechtstreeks uit de fabriek.
Inmiddels is de kilometer teller de 60.000 gepasseerd en deze
motor heet ons nog nooit in de steek gelaten, het is wat mij betret
een echte toerbufel.
Maar mijn droommotor….., de Indian Chietain Dark Horse of
Limited, die vind ik zo mooi, maarja het prijskaartje is niet zo heel
mooi.

Marcel
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