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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 ,

Het is die i jd van het jaar waar we gezellig met familie en vrienden rond de kerst-
boom zit en en genieten van heerlijk eten.

Tenminste, het is wel die i jd van het jaar, alleen is het weer covid die roet in het 
eten gooit.
Helaas valt er weinig aan te doen en moeten we het nemen zoals het is.

En dat hebben we het afgelopen seizoen gedaan. Zo hebben we toch een aantal 
ritjes kunnen rijden en zijn er hier en daar “sint” en “kerstrunnen” geweest.

Laten we maar vooruit kijken, tenminste voor zover het kan.

Rijden met een doel, rijden voor een doel.

En dat betekent ook dat we langzamerhand de kilometers aan het verzamelen 
zijn, zodat we die kunnen omzet en in harde euro’s voor het goede doel.

Ik wil ook even si lstaan bij alle adverteerders die het toch ook niet makkelijk 
hebben de laatste i jd en toch vrijgevig genoeg zijn geweest om een mooie ad-
verteni e te plaatsen. Ontzet end bedankt en we hopen jullie adverteni e’s weer 
in het nieuwe jaar te mogen plaatsen.

Natuurlijk is het af en toe moeilijk om in de situai e waar we inzit en gemoi veerd 
te blijven, ook ik kan wel zeggen dat het niet ali jd meevalt. Alleen denk ik dan 
aan de mensen die we een mooie dag hebben bezorgd, of nog gaan bezorgen.

Verderop in dit magazine kom je mij weer tegen, het verhaal achter het vest. In 
het komende jaar hoop ik op vele nieuwe verhalen achter het vest, maar ook op 
mooie verslagen van ritjes.

Dan stemt mij dat weer posii ef en gaan we met goede moed het nieuwe seizoen 
in.

En over het aankomende seizoen kan ik wel zeggen dat dat een heel bijzonder 
jaar gaat worden voor KTMCO.
Het enige wat ik daarover kan zeggen is dat het een feest voor KTMCO is........

Voor nu wil ik iedereen bedanken voor jullie inzet het afgelopen jaar en wens ik 
jullie toch  hele fi jne en warme kerstdagen toe en een goed uiteinde.





Van de redactie
Binnen de redaci e hadden we het afgelopen jaar twee soorten stress. Aan de ene kant de stress om alle verhalen erin te laten passen. Soms 
gebeurt er zoveel dat verhalen moeten worden ingekort of moeten worden bewaard voor een latere edii e, ondanks vier extra pagina’s 
(want de zomer- en herfstedii e waren extra dik), terwijl er op andere momenten vrijwel niks ligt. Deze winteredii e leek in de laatste cate-
gorie te gaan vallen. Gelukkig kregen we op de valreep nog een paar verhalen met foto’s over de Santa Maxima rit en binnen en kon Marcel 
put en uit zijn archief en daar een verhaal over de Temple Church van maken.

Kern van bovenstaand verhaal: we hebben kopij nodig. De serie ‘Het rondje van…’ bijvoorbeeld valt of staat met verhalen van mensen die 
hun favoriete rondje beschrijven. Zo ook ‘De motor van…’ of ‘De hobby van…’. Dus hierbij nogmaals een oproep om ervoor te (blijven) zor-
gen dat dit magazine er eentje is en blijt  van, voor en door de Knights en Ambassadeurs van de KTMCO! Dus laat weten wat je rondje is, 
waar je wilt afspreken voor een fotosessie van je motor, wat je hobby’s zijn of misschien heb je nog wel ideeën die oneindig veel beter zijn.

Dan een kleine vooruitblik. In 2022 bestaat de KTMCO i en jaar. Dat kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. We willen graag jullie bij-
zondere verhalen horen uit de i en jaren geschiedenis van onze si chi ng. Dus heb een mooi verhaal, nog niet eerder gepubliceerde foto’s 
of simpelweg een kleine anekdote? Wij verzamelen ze voor een mooi overzicht van de afgelopen i en jaar. Vind je het lasi g om er zelf een 
verhaal van te maken? Geen probleem, via Teams komt de redaci e bij je thuis. In de vorm van een interview kun je je verhaal alsnog kwijt. 
Dus graaf in je geheugen en laat het ons horen via info@ktmco.nl.

Voor nu veel plezier met deze winteredii e, en laten we met z’n allen de komende jaargang nog mooier en beter maken.

KNIGHTS ON THE ROAD



Industrial

Vroeger toen het internet nog afgerekend per telefooni k 
en een hoop herrie was het zoeken naar muziek een stuk 
lasi ger, Youtube bestond nog niet en je was aangewezen op 
nieuwsgroepen waar welwillende muzieklieh ebbers wat 
nummers in hadden geupload. Een nummer binnenhalen 
was een fl inke uitdaging, nummers van +/- 6Mb kost e toch 
heel wat i jd en dan moest je ook nog het geluk hebben dat 
de verbinding stabiel bleef. Later werd het wat makkelijker 
met diensten als Napster, die na een rechtzaak van Metallica 
redelijk snel weer verdwenen was. En zo zoekende kwam 
ik ali jd wel weer wat interessants tegen. Eerst een paar 
nummers downloaden en dan later de cd aanschaf en. Zo 
zoekende kwam ik op het spoor van Rammstein. Wat een 
energie kwam uit die nummers, en de Duitse zang, ik wist 
niet wat ik hoorde. Duitse muziek was in mijn ogen nog 
Nena, Spider Murphy gang en vooral veel schlagers. 

Zoals ondertussen wel bekend zijn er ontzet end veel 
stromingen binnen de metalmuziek. Af en toe raak ik ook 
de draad kwijt en boeit het me eerlijk gezegd niet zo heel 
erg veel, als het maar goed klinkt...toch? Om toch maar 
in te gaan op een stroming, 1tje die toch veel mensen 
onbewust wel kennen, de Industrial muziek. 

Daar vallen (heel) grofweg de bands onder met gitaarmuziek 
en synthezisers/keyboards. Bands als Marilyn Manson, Fear 
Factory, Stai c X, White Zombie, Der Krupps, Eisbrecher 
en Rammstein. Rammstein geet  hun eigen muziek de 
benaming Tanz-metal maar valt volgens de “regels” onder 
de Industrial stroming. 

De meeste mensen kennen wel een paar nummers van 
Rammstein, die toch de cross-over op de een of andere 
manier hebben gemaakt naar het grote publiek. Voor de 
mensen die wat verder in de muziek van Rammstein duiken 
die horen meer dan de hits en dan met name de teksten. De 
muziek van Rammstein is uitermate strak met snoeihard 
gitaarwerk aangevuld met een frivole synthesizer en Duitse 
zang die wat mij betret  de muziek nog een extra laag geet . 
De teksten van Rammstein hebben al de nodige controversie 
opgeleverd aangezien de meeste gaan over sex, macht, 
sadisme en religie. Nummers als Buck dich, Engel, Bestrafe 
mich en Sex laten niets aan de verbeelding over. En om het 
nog wat controversioneler te maken, sommige videoclips 
zouden niet misstaan op een volwassen tv kanaal. 

Nou was Rammstein zeker niet de eerste die de muziek in 
deze si jl speelde, Oomph was echt de 1e Duitse band in 
deze si jl, maar onderhand wel de bekenste. En uiteraard 
zijn er veel navolgers, 1 van de betere vindt ik zelf Megaherz, 
muziek van hetzelfde stramien maar iets minder strak en 
wat melodieuzer. 

Op de een of andere manier klinkt de Duitse taal, die 
van zichzelf nogal kil en hard klinkt, voortref elijk bij de 
hardere muzieksoorten. En daarbij komt ook nog dat het 
als Nederlander ook nog goed te volgen is . 

Aanraders om eens op Joeptoeb op te zoeken van 
Rammstein zijn wat mij betret  : Das model ( een cover van 
de band Krat werk), Engel, Buck dich, Der Seeman, Wolt ihr 
das bet  in fl amhen seen, Du riecht so gut, Mein herz brent, 
Ich will, Puppe (!!) en Benzin. Aanraders van Megaherz zijn 
wat mij betret  : Du oder Ich, Himmelfart, Misstuck, Fur 
immer. 

Bij deze alvast iedereen i jne kerstdagen en een hopelijk 
veel beter 2022 ! 

Ramon





Tja, mijn hobby’s... De afgelopen jaren heb ik er 
heel veel gehad. Toen ik een heeeeel stuk jon-
ger was dan nu begon het al met tekenen en 
kleuren. Maar ook met schilderen op nummer. 
Ik schilderde kleine en grote schilderijen, van 
paarden tot aan de Nachtwacht. Ook lezen was 
een van mijn favoriete bezigheden, dat doe ik 
nu nog steeds veel trouwens. Ik weet nog dat 
we in mijn ouderlijk huis een ouderwetse kachel 
hadden. Of ik zat er bovenop met een boek, of 
ik zat ervoor, op mijn knieën met mijn hoofd te-
gen de stoel die voor de kachel stond. Zo kon ik 
uren doorbrengen. Ook ging ik wel met school-
vriendinnen mee naar paardrijden. Toen ik een 
jaar of 18 was kreeg ik een ongeluk waardoor 
ik natuurlijk thuis kwam te ziten. Ik kocht een 
Nintendo, je weet wel, zo’n grijze bak. Met na-
tuurlijk de Mario spellen en Duckhunt. Als je 9 
maanden thuis bent dan kom je een heel eind 
qua levels. 

Wandelen was, en is, ook een grote hobby. Als 
klein meisje ging ik alijd met mijn opa en oma 
wandelen. Naar de kinderboerderij, het her-
tenkamp, naar de hei en het bos. Dat vond ik 
alijd heerlijk. Toen ik een jaar of 15 was ging ik 
zelf ook wandelingen maken, maar wel met de 
hond, mijn tamme parkiet en mijn hamster. En 
tegenwoordig ga ik het liefst alleen. Even heer-
lijk mijn hoofd leegmaken in de natuurgebieden 
in de buurt of op Lauwersoog. 

In 2010 ofzo kwam het loomen helemaal in. Ook 
dat een aantal jaren gedaan, ik maakte van al-
les. Ik heb nog steeds bulten met elasiekjes en 
haaknaalden liggen. Maar dat doe ik niet zoveel 
meer. Heel af en toe zie ik wat leuks op YouTube 
voorbij komen en dan haal ik het spul weer van 
zolder. Tussendoor heb ik in de afgelopen jaren 
ook nog wel aan schilderen op nummer gedaan. 
Maar ik vind het toch niet zo leuk meer als vroe-
ger. Nu moet je vaak kleuren mengen terwijl dat 
vroeger niet nodig was. Dan kon je gewoon met 
één kleur aan de gang en dan beginnen met de 
volgende. Als je nu moet mengen moet je maar 
de mazzel hebben dat het elke keer op hetzelfde 
uitkomt. En dat vind ik wel jammer. Ook puzze-
len, legpuzzels, is iets wat ik leuk vind en wat ik 
af en toe nog doe. 

Daimond paining, dat doe ik nu al een paar 
jaar. Ik begon met kleintjes waarbij de helt ge-
plakt moest worden en daarna ging ik verder 
met kleine, volledig vullende painings. Leuk, 
maar het was ook zomaar klaar. Tot ik op een 
gegeven moment zag dat ik ze ook kon bestel-
len met een eigen foto. Nou, dat werd dus het 
logo van KTMCO, formaat 50x50. 2 Weken 
bezig geweest en ongeveer 40.000 steentjes 
geplakt. Maar het resultaat is mooi gewor-
den. Die hangt ook ingelijst bij ons in huis. 
Maar dan wil je wel groter blijven doen. Dus 
kwamen er painings met de maten 120x60, 
120x50, 100x70…behoorlijke lappen met on-
geveer zo’n 60.000 steentjes. En die steentjes 
zijn ongeveer 2x2mm groot! Dus das wel een 
heel werk. Maar ik word er heerlijk relaxed 
van. En gelukkig zijn er nog sudoku’s om de 
ijd te vullen.

De hobby van ...

Bianca



Het verhaal achter het VEST

Dit jaar mag ik afsluiten met mijn 
verhaal achter het vest. Sinds 2014 ben 
ik bij deze mooie siching betrokken, 
eerst als ambassadeur en later als 
echte Knight. Zo voelt dat in ieder geval 
wel en zoals jullie ongetwijfeld weten 
hou ik van orde en netheid (motoren 
netjes in een rij) en op mijn vest ziten 
dan niet teveel toeters en bellen.

Op de voorzijde, aan de linkerkant, 
ons mooie wapen en een veteranen 
pin en deze ziten beiden in mijn hart. 
Aan de rechterzijde de KTMCO en 
provincie patch die bij mij is aangevuld 
met de itel Voorziter, deze draag ik 
nu al enkele jaren met ontzetend veel 
trots. Trots op alle vrijwilligers die al 
vele jaren helpen om te doen waar wij 
goed in zijn, Rijden met een doel en 
Rijden voor een doel.

Onder die patch zit nog iets om trots op 
te zijn, een zilveren KTMCO pin, deze 
krijgt iedere Knight die al meer dan 
50.000 kilometer voor de siching heet 
gereden.

Verder zit op de voorzijde ook nog 
een Rijden met een doel patch, dat 
doen we tenslote en de siderocker die 
iedere Knight krijgt zodat hij of zij 3 jaar 
betrokken is bij KTMCO.

Dan de achterzijde, uiteraard strak in het 
midden…, onze grote ronde rugpatch. 
Wat een mooi logo is dat toch en ook 
zeker iets om met trots te mogen dragen.

En tot slot, een balk onderaan die ook 
veel voor mij betekent als veteraan 
“HONORING ALL WHO SERVED”, een 
eerbetoon aan alle gevallenen.

Terence



Historische Tempeliers

Temple ChurchTemple Church
Londen

Temple Church Londen

Tijdens het 5 jarig jubileum van onze si chi ng zijn wij met 
een hele groep naar Engeland geweest en één van de 
hoogtepunten was een bezoek aan de Temple Church bij-
na in het hart van Londen, die speciaal voor ons de deuren 
had geopend.

Temple Church is een kerkgebouw in de City of London, 
gelegen tussen Fleet Street en de Theems. Via een poort 
in Fleet street loop je naar dit gebied. Van oudsher een ter-
rein met woonvertrekken, militaire trainingsfaciliteiten en 
recreai egebied voor monniken. De kerk is gebouwd door 
de Tempeliers als hun Engels hoofdkwari er en werd inge-
wijd op 10 februari 1185. Het gebouw diende als konink-
lijke schatkist i jdens de regeerperiode van Koning John 
(1199-1216), wat werd ondersteund door de rol van de 
Tempeliers als proto-internai onale bankiers. Net als vele 
andere kerken van de Tempeliers is deze beroemd om zijn 
ronde vorm.



Historische Tempeliers

Temple ChurchTemple Church

Het verhaal in glas 
en lood over de 
brand

Door de snelle groei van de Orde van de Tempeliers 
in het midden van de 12e eeuw, was er behoet e aan 
een hoofdkwari er en plaats van samenkomst van 
voldoende groot e. Daarom kochten ze het terrein 
waar behalve de kerk, ook woonvertrekken, militaire 
trainingsfaciliteiten en recreai egelegenheid voor de 
monniken werden gerealiseerd.

Het kerkgebouw bestaat uit twee delen: het oor-
spronkelijke ronde kerkgebouw, de Round Church dat 
nu dienst doet als schip, en een rechthoekig deel dat 
ongeveer een halve eeuw later aan de oostkant is 
aangebouwd, het priesterkoor.

De ronde kerk heet  een diameter van ongeveer 17 
meter, en bevat een zestal oudst-bekende pilaren 
van gesteente uit Purbeck.

De tempel was het toneel van belangrijke onderhan-
delingen die leidden tot de ondertekening van de 
“Magna Carta” in 1215, William Marshall speelde 
een doorslaggevende rol bij deze onderhandelingen.



Marcel

4 jaar na deze deze onderhandelingen is William Marshal over-
leden en ligt begraven in de kerk. Deze ridder heet niets met 
de Tempeliers te maken, deelnemen aan toernooien was zijn 
beroep, in deze bezigheid werd hij een legendarisch iguur. Op 
zijn sterbed riep hij de herinnering op aan de circa 500 tegen-
standers die hij verslagen heet. De legende maakte dat men 
hem in de herinnering hield als “de grootste ridder die ooit ge-
leefd heet”

Tijdens de 2e wereldoorlog is het pand zwaar beschadigd ge-
raakt door brandbommen, maar gelukkig is er een grondige 
renovaie gedaan, waarbij ze zelfs nog elementen hebben te-
ruggevonden die ijdens een renovaie in de 17e eeuw in opslag 
hadden gelegen. Alles is weer in ere hersteld en sinds 4 januari 
1950 is de kerk aangewezen als monumentaal gebouw in de 
eerste graad.

In de ilm “The Da Vince Code” van Dan Brown is de Temple 
Church ook te zien, ook zijn er scenes opgenomen voor onder 
andere Mission Impossible, Churchill, Pirates of the Caribbean, 
maar het is leuker om de sfeer zelfs eens te proeven als je een 
keer in Londen bent.

Pirates of the Caribbean

Mission impossible



Marcel

Mission impossible

Da Vinci Code



Van het bestuur

Volgend jaar bestaat KTMCO 10 jaar en dat is wederom een mijlpaal in ons bestaan. Al ruim 1 miljoen kilometer gereden in de 
afgelopen jaren en daarmee al bijna 30.000 euro opgehaald voor de goede doelen. Hopelijk kunnen wij er met z’n allen een heel 
mooi jubileumjaar van gaan maken.

Vergadering Onbeperkt op Weg Friesland
Datum: 15-01 en 31-01 (nog plannen)
Organisai e: Jacky
Aanwezig: Jacky, Marcel, Terence
Planning evenement: September 2022

Vergadering Onbeperkt op Weg Moordrecht
Datum:  tussen 15-01 en 31-01 (nog plannen)
Organisai e: Annemarie (si chi ng DaDa) / KTMCO
Aanwezig: Annemarie, Marcel, Huub
Planning evenement: Juni 2022

KTMCO 10 jaar party
Datum: in Januari meer informai e en inschrijfl ijst
Organisai e: Pete
Planning evenement: 26 tot 29 Mei 2022 (hemelvaart weekend)

Bestuursvergadering
Datum: tussen 15-01 en 15-02 (nog plannen)
Aanwezig: Marcel, Ramon, Huub, Terence, Frans

Nieuwjaars recepi e
Datum: tussen 15-02 en 14-03 (nog plannen)
Organisai e: Huub, Terence
Locai e: ? Weet jij een mooie locai e, bij voorkeur in het midden van het land, geef het door!

Oplevering jaarverslag 2021
Datum: voor 1 april 2022

Wil je betrokken zijn bij één van bovenstaande vergaderingen stuur dan een mail aan bestuur@ktmco.nl en wij zorgen dat jij een 
uitnodiging krijgt. Zodra wij precieze datums weten zullen wij deze toevoegen op de agenda in de website.

Dit geldt ook voor andere evenementen die niet door ons georganiseerd zijn, maar wel leuk zijn om te delen met de andere 
vrijwilligers, geef ze door en wij zorgen ervoor dat ze op de agenda komen.

In het vorige magazine hebben wij gevraagd de gereden kilometers door te geven, helaas hebben wij geen enkele reaci e gehad, 
scan de QR code om je kilometers af te rekenen, graag voor 15 Februari zodat we de stand bekend kunnen maken i jdens de 
nieuwjaarsrecepi e

Frans, Terence, Huub, Ramon, Marcel







CENTRALECENTRALE
ONDERHOUDS DIENST

Montage, onderhoud & reparatie
van cv-installaties en zonnepanelen

0182-51.04.32





Voor 10/12/21 was ik uitgenodigd om mee te rijden als 
kerstman op de motor door Groningen. Dan zouden we 
gaan rijden voor het Maxima Ziekenhuis om geld op te 
halen d.m.v. sponsering. Hier en daar een oproep ge-
daan of er meer Knights mee wilden rijden in het Gro-
ningse land. Radboud had er ook erg veel zin in maar 
moest op het laatste moment ahaken i.v.m. covid thuis 
in de familie,  heel erg jammer natuurlijk want hij had 
zijn motor al zover klaar en kerstman oufit besteld ed.
Maar dan begint de voorpret, motor voorzien van kerst-
verliching leuk (ik heb nooit lampjes genoeg) dus op 
naar de Acion en die maar leeg kopen, dus 140 leds met 
baterijen en een kleine kerstman en elvenpop gekocht.
Daarna naar huis en de motor gaan voorzien van die 
lampjes en aanverwante arikelen, leuk!
Vooral het testen en proefrijden was echt heel leuk al, de 
mensen langs de weg begonnen spontaan te zwaaien. 
In de tussenijd contact gelegd met de organisaie in 
Fryslân waar de rit volgend jaar wordt georganiseerd. 
Dus hadden we een mooi groepje vanuit Drachten, ik 
had de route al op de Garmin. Er was toen iemand die 
wou graag binnendoor naar de startplaats Musselkanaal 
vanaf Drachten en had al een route klaar dus die dan 
ook maar laden, maar niet nagekeken. DOM met hoofd-
leters..!
We hebben bijna 2 uur gereden om er te komen. Zijn 

Santa Maxima Grunn

eindpunt kwam in Stadskanaal uit dus vlug weer adres 
laden en riching Musselkanaal. Nou ja vlug, niet echt. 
Het lijkt wel of ze overal met de wegen aan de gang zijn... 
Dus via een omweg aangekomen. Eerst koie of iets an-
ders en bij de vuurkorf even opwarmen. 
Toen zijn we de groep Musselkanaal gaan inhalen, die 
waren al wat eerder vertrokken. Maar het was een parij 
koud! ‘s Morgens toen ik van huis reed was het hier -3 la-
ter in Grunn -4 met nevel! Niet echt leuk (ben niet zo van 
het ijskrabben) maar moest wel een keer tussendoor.
Maar wat een leuke acies! Het streebedrag was 500 
euro ophalen, maar dat hebben we met 72 kerstmannen 
en vrouwen meer dan verdubbeld. Er is in totaal in Gro-
ningen 1429,- binnengehaald tot nu toe en er mag nog 
steeds gedoneerd worden...
Op een gegeven moment waren we klaar en dan nog 
even wat foto’s maken inclusief een groepsfoto, daarop 
ben ik wel te herkennen. Daarna zijn we weer naar dat
mooie Fryslân gereden en hebben de Friezen weer eens 
aan ontwikkelingshulp gedaan in Groningen whahaha. 
Samengevat een leuke dag, wel erg koud, maar zeker 
voor een goed doel. En dan volgend jaar 12/12/22 maar 
in Fryslân... Maar dat gaat zeker in meer provincies op 
poten worden gezet.  
HO HO HO! Rijden met een doel, Rijden voor een doel!

Santa Willem Jan



Santa Claus is coming to town

Deze mooie goededoelenrit op 11 december stond niet op de KTMCO-kalender, 
maar is wel een mooi voorbeeld van Rijden met een doel, Rijden voor een doel: 
Santa Claus is coming to town. Het doel: Geld inzamelen voor de afdeling verblijf 
van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Die afdeling biedt kinderen 
en familie i jdens het verblijf aci viteiten aan om i jdens een moeilijke i jd mooie 
herinneringen te kunnen maken en even de ziekte te kunnen vergeten.

Deze rit en andere met hetzelfde doel worden georganiseerd door Santa Maxima 
Nederland. Even kijken op facebook en je weet precies wat ze nog meer organ-
iseren. Op 11 december werden twee rit en georganiseerd door Santa Maxima: 
Eén in Groningen met startpunten in Musselkanaal, Midwolda en Drouwenermond 
en één in Noord-Holland, met startpunten in De Rijp en Heerhugowaard.

En als het doel dan ook zo goed past bij KTMCO, is het logisch dat ook knights 
meerijden met de in totaal schat ik ongeveer 100 kerstmannen en -vrouwen, rend-
ieren en andere mythische winterwezens. Willem-Jan is gestart in Musselkanaal, 
Sylvia en Marco in Heerhugowaard en ikzelf in De Rijp.

Als je dan hebt besloten om mee te rijden… Het begint met de voorpret. Het doel 
is opvallen voor het goede doel en met alleen een kerstmuts aan je helm plakken 
ben je er natuurlijk niet. Dus, kerstmannenpak geleend, lichtjes en kerstversiering 
gescoord bij de Aci on en aan de slag met versieren. En niet vergeten uiteraard: 
De motorposter met QR-code, zodat mensen i jdens de stops makkelijk kunnen 
scannen en doneren.
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Het was even spannend of ik op 11 december mee kon rijden, maar op het 
laatste moment was er groen licht en ik kon op pad. In m’n kerstmannenpak 
op de motor, onderweg naar het startpunt in De Rijp kreeg ik in m’n eentje 
al menige toeter, glimlach en opgestoken duim. Moet je nagaan hoe een 
hele kerstoptocht op de motor opvalt.

Toen ik (net op i jd voor de start) aankwam in De Rijp stonden daar al zo’n 
50 kerstmannen en vrouwen (en een enkel rendier) te trappelen om te gaan 
rijden en ik weet bijna zeker dat de echte er ook bij was. De ene motor 
was nog mooier uitgedost dan de andere. De versieringen varieerden van 
alleen een setje lichtjes tot het ombouwen van de motor tot een complete 
kerstslee inclusief elj es, rendieren en kerstdorp. Een enkele kerstman had 
tussen de versiering nog een persoonlijke foto geplakt. Een foto van een 
kind, een vrolijk kind, geen haar, wel een neussonde. Dan weet je wel weer 
dat niet alleen een rit voor de lol is; je doet het ook nog ergens voor.

En dan onderweg in een lange, overwegend rode stoet motorrijders, toeter-
end, knipperend en zwaaiend naar de wereld en de wereld zwaait en lacht 
vriendelijk terug. Zelfs de automobilist die eigenlijk voorrang had, maar die 
paar kerstmannen wel even voor laat gaan, steekt na de 43e motorrijder 
ook naar mij nog vriendelijk z’n hand op als ik hem groet omdat hij ons voor 
heet  laten gaan. Verschillende stops onderweg maken het mogelijk om nog 
even aandacht te vragen voor het doel. Zo stopten we bijvoorbeeld bij een 
supermarkt, die een tompoezenaci e had voor het goede doel en bij De 
Boet, een tuincentrum dat plaatselijk wereldberoemd is om zijn kerstshow. 
De oliebollenkraam op de parkeerplaats had een oliebollenaci e voor Santa 
Maxima en de parkeerplaats was vol met auto’s van mensen die zin hadden 
in kerst en ook wel in waren voor een seli e met de kerstman en een praatje 
over het doel waar we voor reden.

Het was wel een beeetje koud. Dat krijg je als je gaat rijden in december. 
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Marco een half uur nodig had 
onder een hete douche om de ergste kilte te verdrijven uit zijn lijf en weer 
een beetje een normale temperatuur te krijgen. In Groningen was het nog 
erger, dat is natuurlijk ook een stuk dichter bij de noordpool. Willem-Jan 
heet  in het ijzige noorden met dichtgevroren kuip temperaturen doorstaan 
tot -4⁰C en de voorste kerstman in zijn groep voelde bij iedere wegwissel 
mijn zijn voet aan het asfalt of het niet te glad was.

Ondanks de kou hebben we er een warme herinnering bij. Zeker voor her-
haling vatbaar en ik zag op facebook voor maart en december 2022 alweer 
de volgende rit en van Santa Maxima staan…

Frans
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Op mijn 18e haalde ik mijn motorrijbewijs. Ik heb 1 ½ uur les gehad en daarna mocht 
ik afrijden. Dit kon toen nog omdat je een L plaatje had. Daardoor kon je in bepaalde 
gebieden motorrijden zonder rijbewijs. Dus dan leer je een stuk sneller. Ik mocht in 
delen van Drachten en Bolsward rijden omdat ik daar woonde en werkte. Drie jaar 
later haalde ik pas mijn autorijbewijs.
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Yamaha Venture XVZ 1300
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Mijn eerste motor was een Yamaha RD400 2-takt uit 1977. 
Toen ik mijn rijbewijs eenmaal had was ik meteen verkocht. 
Dit moest hem worden. Alleen was het niet echt een ide-
ale reismotor. Ik moest aardig wat kilometers maken naar 
mijn werk en qua zithouding was dat niet echt ijn. Ik heb 
ongeveer een half jaar met deze motor gereden toen ik het 
ijd vond voor iets comfortabelers. Alleen vlak voor ik hem 
in zou ruilen reed ik hem in de prak. Niet mijn schuld, maar 
gelukkig ging de ruil nog wel door.

Ik heb de rd400 ingeruild voor een Suzuki GSX850 GN uit 
1979. Er zat een Krauser koferset op dus ik kon ook wat 
meer meenemen. Het rijden was een stuk comfortabeler 
en zo’n motor heet weinig onderhoud nodig omdat er een 
cardan aandrijving op zit. Het was ook mijn eerste motor 
met een trekhaak. En dan moet er natuurlijk ook een aan-
hanger komen. Ik had er al snel een gekocht maar deze was 
wel wat te breed voor de motor. Op deze motor had ik ook 
allerlei verliching aangesloten en een radio met boxen ge-
monteerd. En dat zit er nu nog steeds in.

Toen heb ik een ijdje auto gereden en wel af en toe moto-
ren gehuurd. Maar het bleef toch wel kriebelen en ik ging 
weer op zoek naar een motor. Ik vond een bordeauxrode 
Yamaha Venture XVZ1200 royale uit 1984. Dat was het! Een 
goede toerbufel waar veel opies op zaten zoals cruise con-
trol en radio, alleen zat er toen nog geen CB op, of 27mc 
bak. Veronique was ook stapelgek op deze motor en als 
klein meisje van 3 zat ze toch wel vaak achterop. Dan snoer-
de ik haar helemaal vast tussen de armsteunen achterop 
en kon ze een stukje mee. Ook zat er intercom op waar-
door ik haar regelmaig hoorde zeggen: “wat is het gezellig 
hè heiie”. Ook op deze motor zat een trekhaak waardoor 
ik weer een aanhanger erachter kon zeten. Ik wilde wel 
graag een originele trekhaak, want dat was deze niet, en 
ik ging naar Gebben motoren om een Markland onder een 



andere motor af te halen. De motor stond midden in 
de showroom dus dat was wel grappig om te zien. Ik 
kocht een Squire aanhanger en zo konden we af en 
toe een keer een weekend weg.

In 2015 kwam ik mijn oude zijspan weer tegen op 
marktplaats. En ik was nog steeds 2e eigenaar want 
hij was in de tussenijd nooit verkocht geweest. We 
hadden contact gelegd met de motorzaak waar hij nu 
stond. En dan vertel je natuurlijk het verhaal erachter 
omdat de eigenaar weinig tot geen info had. In 2017 
gingen we oicieel van start met It lêste ritsje. Met 
de trouwe zwarte Venture hebben we heel wat kilo-
meters gereden voor het goede doel. En na een goed 
gesprek konden we de Yamaha Venture XVZ1300 met 
Flexit weer terugkopen. Wat was ik blij! Dus we ver-
trokken naar Noordeloos om het span op te halen. De 
eigenaar van de motorzaak had het nooit aangedurfd 
om er zelf op te rijden, hij vond het maar eng. Maar 
hij had wel zijn klanten het verhaal achter het zijspan 
verteld en dat wij hem weer terugkopen. Ook waren 
er een aantal mensen geweest die hem wel wilden 
kopen, maar na een proefrit zagen ze er toch weer 
vanaf omdat ze er niet mee konden rijden. Ze verga-
ten de vergrendeling eraf te halen en dat rijdt echt 
niet ijn. Want dan ga je alle kanten op behalve de 
goede.

Met dit zijspan hebben we al veel beleefd. Omgevallen in 
Frankrijk, onderuitgegaan in Drachten, veel riten voor KTMCO 
en natuurlijk ook veel uitvaarten. Hij staat met ons op beurzen, 
doet dienst als vervoer voor sinterklaas en in december ga ik de 
Santa Maxima run rijden en heb de motor en zijspan helemaal 
in kerstsfeer gezet. Ik heb er zin in.

Willem-Jan
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