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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, 

Wat is het toch een heerlijke i jd van het jaar, zoals de bloemetjes 
langzaam tevoorschijn komen, zo ook komt KTMCO weer tot leven. Niet 
dat er helemaal is si lgezeten, maar net zoals de rest van Nederland is het 
de laatste 2 jaar vrij rusi g geweest en ik hoef denk ik niet uit te leggen 
waarom. Nee we mogen weer doen waar we goed in zijn. Zo beginnen 
de ritjes aardig binnen te druppelen en worden de draaiboeken voor 
evenementen uit de kast gehaald.

Ook worden nu alle kilometers opgegeven, want zoals bekend is doneren 
de Knights voor elke gereden kilometer 1 eurocent aan het goede doel. 
Hopelijk zijn deze zsm verzameld, zodat er weer een mooi bedrag naar 
het goede doel kan.

Ondanks dat het vrij rusi g geweest is, zijn we toch opgevallen en mogen 
we bij deze ook een aantal nieuwe leden welkom heten, en we wensen 
jullie dan ook veel plezier bij deze mooie si chi ng.

Naast al dit, is het voor KTMCO het i nnen jubileum.Ot ewel KTMCO 
bestaat dit seizoen 10 jaar. En zullen we dit gaan vieren door gezamelijk 
een lang weekend  te gaan touren in de Belgisch/Franse Ardennen, 
hierover zal vast een mooi verslag komen in de het volgende magazine. 
Heb je je nog niet opgegeven doe dat dan snel.

Zoals bij velen bekend is, is het dit keer mijn motor die op de cover staat 
en trap ik dit seizoen af met het verhaal achter mijn motor. En over die 
motor betret , laten we ze maar snel starten want ik heb er zin in. Zin in 
mooie rit en waar we weer veel mensen blij maken. Op naar een geweldig 
seizoen, het is nu wel lang genoeg rusi g geweest.

Veel leesplezier





Van de redactie
Het beloot  een prachi g motorjaar te worden. Niet alleen mag alles weer, maar we bestaan ook nog eens i en jaar. Dat vraagt om een
bijzondere jaargang. Helaas is deze lente-edii e daarvoor eigenlijk net wat te vroeg.

De rit en moeten nog komen, en de terugblikken op het afgelopen decennium moeten nog worden geschreven. 
Om in de zomer en in het najaar voldoende pagina’s te kunnen gebruiken voor alle rit en en jubileumverhalen is dit een extra dun 
exemplaar. Nog steeds de moeite waard om te lezen, alleen net even wat sneller uit. 

Dat maken we dan dus later dit jaar wel weer goed!

Maar zoals ali jd kunnen we het magazine alleen maar vullen met jullie hulp. 

Blijf foto’s sturen van ritjes buiten de KTMCO om, deze plaatsen we in de rubriek ‘Knight on the road’. Ook van de ‘eigen’ rit en
ontvangen we natuurlijk graag foto’s, en we zullen elke keer een Knight of ambassadeur vragen een stukje te schrijven.

Tegenwoordig staat in elk magazine een motor van een KTMCO-er centraal. Wil jij je motor laten zien met het bijpassende verhaal,
laat het dan weten bij de redaci e. Als je zelf goede foto’s kunt maken is dat natuurlijk handig, anders moeten we kijken of we een mooi
plekje kunnen vinden voor een ‘fotoshoot’.

Om de verhalen over i en jaar KTMCO te verlevendigen willen we ook graag foto’s hebben uit (met name) de begini jd. 
Ook doen we een oproep aan Knights en ambassadeurs van het eerste uur om hun anekdotes aan het digitale papier toe te vertrouwen. 
Eventueel kunnen we een (online) interview organiseren om de verhalen te bewaren voor het nageslacht.

Voor nu heel veel plezier met het magazine en natuurlijk met alle mooie rit en die in de agenda staan!



CENTRALECENTRALE
ONDERHOUDS DIENST

Montage, onderhoud & reparatie
van cv-installaties en zonnepanelen

0182-51.04.32
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Al vele jaren gaan wij met KTMCO op pad i jdens 
het Hemelvaart weekend.

We worden 10 dit jaar en daarom hebben we dit 

keer een compleet kasteel afgehuurd om dit te 
vieren.

Een prachi ge locai e en uiteraard hebben wij ook 
mooi weer besteld.

Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, maar 
wees snel want vol=vol!

Omdat er nog enkele plekken vrij zijn mogen er 

ook mensen buiten de si chi ng mee.

Geef het door aan pete@ktmco.nl

De prijs voor dit geheel verzorgde weekend is 150 
euro p.p. Deze prijs is inclusief eten en drinken 
i jdens het verblijf in het kasteel.

Donderdag 26 mei - vertrek (we zullen de route 
nog delen inclusief de eventuele verzamelplaat-
sen)

Vrijdag 27 mei - een ritje naar een ander kasteel 
in de omgeving met een tempeliers historie.

Zaterdag 28 mei - rit nog bepalen

Zondag 29 mei - We vertrekken weer naar Neder-

land, vol met herineringen.

Ga je mee ?



KNIGHTS ON THE ROADKNIGHTS ON THE ROAD

Marco en Ben bij CMA

Michiel en collega’s Santa Run Willem-Jan

Ben     Callantsoog

Michiel en collega’s

Michiel’s motor



Historische Tempeliers
De Knights in religieus 
perspectief.

Inmiddels ben ik de troste dragen van de 
siderocker. Dat betekent dat het inmiddels 
meer dan drie jaar geleden is dat ik Marcel 
aan de telefoon had om te informeren naar 
het lidmaatschap van KTMCO. Ik kreeg tot 
twee keer toe de uitdrukkelijke vraag of ik 
conneci es had met een MC omdat dat een 
belemmering zou zijn voor KTMCO.

Na een leuk gesprek over rijden met een 
doel en rijden voor een doel had ik nog wel 
een vraag terug voor Marcel. Ik vroeg mij 
af of, gezien de achtergrond van de Tempe-
liers, deze si chi ng ook stond voor een ge-
loofsovertuiging. Marcel gaf al snel aan dat 
dat op geen enkele wijze het geval was en 
we vervolgden ons gesprek.

Het heet  mij ali jd in posii eve zin verbaasd 
dat er binnen onze club veel aandacht is 
voor de Tempeliers maar dat ik daarbij 
nooit iets hoor over het religieus histori-
sche perspeci ef. Als aci ef katholiek is dat 
een kant van de Tempeliers die mij ook 
meer dan gemiddeld boeit. De Tempeliers 
waren immers in eerste instani e monnik 
en daarna pas ridder. Als monnik leefden ze 
volgens de regel van Benedictus en hadden 
ze in eerste instani e de taak de Tempel in 
Jeruzalem te verdedigen met daarbij de bij-
zondere taken die ofwel vanuit mythe zijn 
ontstaan dan wel een historische waarheid 
hebben. Binnen KTMCO hebben we volgens 
mij een docent Geschiedenis die hier veel 
beter en meer over zou kunnen schrijven 
dan ik. Ik ga dus even terug naar de gods-
diensi ge insteek.

Eén van die mythes is dat de Tempeliers de 
beheerders, bewakers en/of zoekers van de 
graal zouden zijn. Wat die graal dan is, daar 
zijn ook weer heel veel verschillende duidin-
gen voor. De meest gebruikelijke is dat dit 
de beker van het eeuwig durende verbond 
zou zijn. Dat is de beker die Jezus gebruikte 
bij het laatste avondmaal. Met dit eeuwig 
durende verbond wordt bedoeld dat Jezus 
is gestorven voor de zonden van alle men-
sen. In dat geval kun je je ( voorstellen dat 
er aan deze beker bijzondere krachten toe-
geschreven werden. Andere duidingen voor 
de graal zijn dat het de ark des verbonds is  
(de stenen met de 10 geboden die Mozes 
van de berg droeg) of niet materiële zaken 
zoals de bloedlijn van Jezus.



Historische Tempeliers

Wat ook bijzonder is, is de status die de Tempeliers 
door de geschiedenis heen hebben gehad binnen 
de Katholieke kerk. Van hoeders van de graal, ver-
dedigers van Jeruzalem en preferente orde van de 
Paus tot ket ers van de eerste orde. Wat ze door 
al die jaren heen in ieder geval zijn geweest is een 
onlosmakelijk broederschap. Een mooi voorbeeld 
daarvan zien we als de novices ( dit zijn leerling 
monniken. Zoals gezegd, ze waren primair mon-
niken en daarna pas ridders) opgesteld staan op 
de binnenplaats van het kasteel. Eén van de no-
vices stapt naar voren en neemt het woord tegen 
de commandant. Hij krijgt direct een repriman-
de. Knights stappen NOOIT uit de formai e maar 
Knights doen ook nooit een stap naar achteren. 
Dat maakte het voor de novice dus onmogelijk om 
zichzelf te corrigeren. Dit werd opgelost door het 
hele peloton een stap naar voren te laten doen 
om zo de broederschap weer in het gelid te heb-
ben staan.

Zelf heb ik de broederschap binnen een klooster 
ook vier keer mogen ervaren. Ik heb mij een aan-
tal malen voor een aantal dagen in een klooster 
terug getrokken. Het dagritme dat de Tempeliers 
aanhielden wordt ook nu nog in alle kloosters ter 
wereld aangehouden. Er zijn twee soorten ordes, 
te weten de contemplai eve (dit zijn ordes voor 
toewijding, oneerbiedig gezegd, die doen niets 
anders dan bidden en studeren) en de ordes met 
een duidelijke taak zoals onderwijs, zorg of pro-
duci e van bijvoorbeeld bier of kaas. Wat de speci-
i ek de taak van de Tempeliers was is ons wel dui-
delijk. Naast deze taak verzamelden de Tempeliers 
zich acht keer per dag/nacht voor gebed en voor 
de mis.

Ik heb gezien dat de bezoekers van de kloosters 
nu vaak geen religieuze reden hebben maar meer 
op zoek zijn naar rust, inzicht of overpeinzing. Dat 
is ook de reden dat ik regelmai g op deze manier 
een sabbai cal van drie dagen neem. In mijn geval 
overigens ook met een religieuze insteek.

Verder kan ik ieder aanbevelen op zoek te gaan 
naar de geschiedenis van de Tempeliers Ik zag dat 
Marcel en anderen dat in Frankrijk hebben ge-
daan. Zelf ben ik in Jeruzalem en Akko geweest. 
Dat voelt als een i jdreis op het pad van de Tem-
peliers.

Marco



Van het bestuur
Eindelijk mogen we weer! Na 2 hele jaren met niet zo veel ritjes, evenementen die afge-
last moesten worden is nu duidelijk te zien dat we weer mogen en dat we er weer zin in 
hebben. De agenda is al aardig gevuld en onze vrijwilligers zijn weer druk met plannen 
en organiseren.

In de afgelopen 2 jaar hebben verschillende leden het 3 jarig lidmaatschap behaald, tra-
dii egetrouw hoort daar de siderocker bij. Die zijn opgestuurd naar de vrijwilligers, maar 
ook dat vinden wij achteraf gezien niet netjes. 1 van de bestuursleden hoort deze per-
soonlijk te overhandigen. Onze exuses daarvoor en dat zullen wij voortaan beter aanpak-
ken.

De kilometerstand kunnen wij helaas nog niet bekend maken, een aantal personen heet  
nog geen opgave gedaan. We hopen het eindcijfer i jdens de Algemene Ledenvergade-
ring wel te kunnen melden.

Als bestuur moeten wij voldoen aan de verplichi ngen die een ANBI si chi ng met zich 
meebrengt en het jaarverslag is, ondanks dat deze niet compleet is door de missende 
kilometers, iinmiddels aangeleverd aan de toezichthouder. Daarnaast hebben wij onze 
bestuursleden in moeten schrijven in het europese UBO register.

We kunnen ook melden dat er eindelijk voortgang zit in de kleding voor onze vrijwilligers 
die straks via de webshop besteld kunnen worden en waarbij onze leverancier direct voor 
de ah andeling gaat zorgen. Nog een paar weekjes en dan zullen alle ari kelen te vinden 
zijn in de webshop.

Het zal jullie niet ontgaan zijn, KTMCO viert het 10 jarig jubileum. Wij zijn ontzet end 
trots dat wij deze mijlpaal hebben mogen halen en dat allemaal dankzij onze vrijwilligers, 
zowel de huidige vrijwilligers als degene die in het verleden betrokken waren bij onze 
si chi ng.

Wij hopen jullie allemaal te zien i jdens onze Algemene Ledenvergadering en dit keer 
zullen wij voor de hapjes en drankjes zorgen, wie jarig is trakteert.

En wij kijken uit naar het nieuwe seizoen met een goedgevulde agenda voor de boeg, 
vele ritjes en evenementen, blije gezichten.

Rijden met een doel, Rijden voor een doel



Agenda 2022

Algemene Ledenvergadering                           30 april

Dromen Zonder Beperking    14 mei             

Rit kinderen Oekraine    14 mei                                                  

Villa Gardiaan in Dongen    21 mei 

KTMCO weekend     26 mei 

Elfstedentocht 2022       6 juni 

Sponsorrit ‘Kamp Posiief’      2 juli 
Alternaieve elfstedentocht     17 juli
Onbeperkt op Weg Moordrecht      10 september

Onbeperkt op Weg Flevoland                           17 september

Meer informaie is te vinden in de agenda op de website





Concert

De kids worden groot, dochters 14 jaar en 16 jaar gaan voor het eerst 
naar een concert toe met zijn tweeën. En niet zomaar een concert 
nee, muziek die zelfs ik iets te veel van het goede vindt. Gelukkig in 
de buurt bij zo’n beetje de enige concertzaal in Rot erdam die met 
regelmaat goede binnen en buitenlandse hardrock en metalbands 
programmeert, De Baroeg.

Impalment, Vader en Marduk staan op het programma, duistere 
muziek met een hoop gegrunt, booskijkende mannen en snoeiharde 
rif s. Een fl ink programma voor een maandagavond. Een geheel 
uitverkochte zaal met allemaal mensen die eindelijk weer mogen 
en de bezorgde pa die zorgt dat ze na het concert weer veilig 
thuis komen staat er ruim op i jd al te wachten. Dochters hebben 
(uiteraard) de i jd van hun leven gehad en kijken alweer uit naar 
het volgende concert. Beide hebben een drumsi ck gescoord en wat 
plectrums dankzij de leden van Impalment en die waren dermate 
spraakzaam dat ze daar een leuk lang gesprek mee hebben gehad. 

Blijt  vreemd van de 8 kids die wij bezit en zijn er maar 3 overtuigd 
hardrocker geworden. Aan de opvoeding kan het niet gelegen 
hebben met een dagelijkse dosis stevige muziek. Van de jongens 
had ik zeker meer verwacht maar die zit en helemaal in het rap 
gebeuren, tot ons groot verdriet haha. Zoon 17 jaar zit er zelfs zover 
in dat hij met zijn eigen gemaakte beats al een redelijke naam heet  
opgebouwd ( Ratal Beats ) in het wereldje en dat is dan weer wel 
erg leuk. Regelmai g komen aanstormende rappertjes hier aan 
de deur om hun rapkunsten vast te laten leggen op zijn gemaakte 
beats. Lange Frans heet  hem zelfs recentelijk vermeld in 1 van zijn 
podcasts. Dat maakt ons toch wel weer trots ondanks dat het onze 
muziek niet is, hij is wel dagelijks met muziek bezig en verdient er 
een leuk centje bij. 

Het is jammer dat de zalen overal weg zijn, in vroegere dagen 
waren in de ons omringende plaatsen allemaal voorzien van een 
leuke concertzaal en die werden dan ook met regelmaat bezocht. 
In Rot erdam waren er meedere o.a. de Arena, de Blokhut en de 
Baroeg. De Blokhut was een mooi gebouw, een hoog gebouw op 3 
poten. Bij bandavonds stond de hele tent let erlijk mee te swingen. 
De Arena was een grote zaal aan het begin van de Kruiskade in 
Rot erdam waar ik menig grote band heb mogen bewonderen. 
Namen als Manowar, Anvil, Yngwie J Malmsteen, Lita Ford, Uriah 
Heep, Vandenberg zijn ook nu nog steeds optredende bands. Helaas 
is ook die zaal ter ziele gegaan. De Baroeg is er nog steeds en ze 
programmeren wekelijks grote bands uit binnen en buitenland. Veel 
Blokhut gangers zijn overgestapt en hebben de Baroeg als stamcafe/
podium omarmd en er wordt jaarlijks een Blokhut Live evenement 
georganiseerd. 

Gelukkig kan en mag het weer, bandjes beluisteren en genieten 
van gelijksoori ge mensen in een beperkte ruimte. Wat is het voor 
iedereen een lasi ge i jd geweest. Bands die niet mochten toeren en 
optreden, kids en volwassenen die nergens naar toe konden. Ik mag 
hopen dat dit nooit weer gebeurt. Veel zalen hebben de afgelopen 2 
jaar niet overleefd, cafe’s zijn er aan onderdoor gegaan. Gelukkig is 
de Baroeg er nog mede door inveni ef programmeren en Facebook 
shows te organiseren. Hopelijk komen er weer nieuwe zalen bij, 
kunnen de bands hun talenten en muziek weer verspreiden en 
vooral kunnen mensen weer even het gewone leven loslaten en 
onbezorgd genieten van het leven! 

Ramon



 

Mijn motorervaring begon als 7 jarig mannetje in de schuur van mijn ouderlijk huis.
Daar stond namelijk de motor van mijn vader en zolang ik niet aan alle knopjes zat of aan 
de gashendel draaide, mocht ik erop zitten.
En dat deed ik dan met alle plezier.
Vol zekerheid ging ik zitten, pakte het (in mijn beleving) brede stuur vast en zette mijn 
voetjes op de stepjes, waar ik nog maar nèt bij kon.
Niet dat het wat uitmaakte want ik kon sturen en dat is toch het belangrijkste met rijden ?
Ik genoot van alle geuren waar de motor naar rook, een combinatie van benzine, rubber en 
olie.
Ik droomde dan weg en kon urenlang doorbrengen op de stilstaande motor.
Zo beleefde ik in mijn pyjama de grootste avonturen en ik wist vanaf toen, later als ik groot 
ben ... ga ik ook “Chopperen”.
 

Twee werelden . . .Twee werelden . . .
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Met mijn 21ste heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. Als een 
kleine jongen zo blij was ik. 
Dat wordt dus op zoek naar een chopper... “Chopperen!?” 
Nee je bent jong en alles wat hard gaat is nu mooi. Je wilde 
racen en dat werd het.
Mijn eerste motor werd een Kawasaki ZX6-r, een heerlijk 
iets, niet te zwaar en genoeg vermogen om de kneepjes van 
het vak te leren.
Het kon me niet hard genoeg gaan maar helaas ziten er 
snelheidsbeperkingen aan op de openbare weg.
En het idee ontstond om te gaan racen op het toenmalige 
circuit park Zandvoort.
Eerst een aantal keer met de Kawa, maarja omdat een 
uitglijder op het circuit snel gemaakt is,
bedachten mijn maat en ik, om gezamenlijk een racemotor te 
kopen en daarmee op het circuit te rijden.
Die motor was al snel gevonden, het werd een Honda 
CBR1000rr Fireblade. 
Vervolgens werd deze helemaal gestript en circuit klaar 
gemaakt.
En zolang me iets bevalt dan zal ik niet gauw veranderen en 
zo was dit voor jaren een heerlijke combinaie 
en daardoor was ik dan ook met regelmaat in Zandvoort te 
vinden.
 

Eenmaal in de periode van huisje, boompje beestje te zijn 
aangekomen besloot ik de motoren weg te doen en me meer 
te richten op het gezinnetje.
De kinderen waren inmiddels geboren, maar ja de welbekende 
kriebels die bleven en dan is er maar 1 oplossing.
Ik wilde weer motorrijden, alleen was ik er nog niet helemaal 
uit of ik nu ging “Chopperen” of werden de straatstenen er 
nog een keer uitgetrokken.
Wat dat laatste betret was ik er al snel uit, dan werd het een 
Aprillia RSV1000 Tuono en als we gingen “Chopperen” tja ... 
Dan toch wel een Harley. 
Na menig Harley dealer bezocht te hebben kwam ik er al snel 
achter dat dat toch wel iets anders is dan wat ik gewend was.
Het zijn 2 compleet verschillende werelden, niet alleen 
motorisch.
En echt kapot van de “standaard” Harley bij de dealer was ik 
ook niet. Dan maar het internet afstruinen.
Dit was meer op goed geluk zoeken omdat mijn kennis van 
Harley niet verder ging dan het plaatje waarnaar ik keek.
Zo kwam ik een Harley tegen die vermeldt stond als “Custom 
Harley Davidson Fatboy 2003 Anniversary”.
Een hele mooie iets, zwart, breed stuur en een brede 

achterband. Zou dat hem dan worden?
Proefrijden ben ik niet zo van, al helemaal niet nu het om 
totaal iets anders gaat dan een racemotor. 
En Biervliet (z), want daar stond hij, was ook niet bepaald 
naast de deur. Aprillia of Harley, ik was er nog niet helemaal 
over uit.....

Toch maar kijken naar de Harley, op naar Biervliet, handschoenen en helm 
voor de zekerheid maar in de koferbak.
Na een hele reis aangekomen te zijn in Biervliet, bleek de Harley zoals in 
menig verhaal bij een boer in de schuur onder een dekentje te staan.
En wat was het een pareltje, nog mooier dan op de foto’s, maarja hij 
voldeed niet helemaal aan mijn eisen, zo wilde ik ook met mijn kinderen 
rijden. 
En aangezien dit een custom achterspatbord was en ook nog eens van 
plasic, zou dat niet gaan.
Toch maar even starten en een heel klein stukje rijden.
Tja en toen was ik verkocht, wat was dat een beest. 
Zeker compleet anders dan de Japanners die ik gereden heb, maar hier 
zou ik ook wel aan kunnen wennen.
Een beetje op goed geluk, toch besloten om in het onbekende te springen 
en de Harley gelijk mee naar huis te nemen.
Met het in orde maken van de papieren bleek het om een “Custom 2003 
Harley-Davidson FXSTDI Sotail Deuce” te gaan.
Niet dat dat mij wat uitmaakte, het verschil wist ik toen toch nog niet.
 

En daar gingen we hoor, wijdbeens, handen aan het brede stuur. 



Nou, nou, nou, het leek wel of ik op een tractor reed, alles 
rammelde en rinkelde. Het voelde alsof ik parachute aan het 
springen was.
Nee dit was wel wat anders dan knietjes tegen de tank en 
achter een ruitje om zo aerodynamisch mogelijk de juiste lijn 
te vinden.
Helemaal gebroken thuis aangekomen te zijn, hing de side 
mount kentekenhouder al op de grond.
Hmm ... toch nog meer mijn rijsijl aanpassen.
De eerst paar weken was het ontzetend wennen, het schakelen, 
je houding, remmen, alles is anders.
Na vele kilometers ging het me steeds makkelijker af, kreeg 
minder spierpijn en de motor werd me meer eigen.

Heerlijk touren, geen “gehaaste zithouding” meer, nee, nu kon 
ik ook een beetje van de omgeving genieten.
 

Alleen voor de langere riten was hij niet zo geschikt, een rugzak 
ging nog wel, die hing dan losjes op mijn rug en de tas ruste op 
het achterspatbord.
Maar ja meer meenemen was toch wel een probleem. Het 

werd alijd wel opgelost door de bagage te verdelen over andere motoren.
Alleen was dat ook niet de oplossing, ik wilde onahankelijk zijn en mijn 
kinderen wilde nu ook wel een keer achterop.
Dat betekende dat er een duozit met sissybar op moest en dit gaf mij gelijk 
de mogelijkheid om hem helemaal naar mijn eigen wensen te maken.
Zo is hij o.a opnieuw gespoten in vivid black, ziten er betere remmen op, 
andere forward controls, koplamp etc en is het mogelijk om er solo mee 
te rijden,
duo of met een bagagerek. Dit is nog maar een kleine greep aan wat er aan 
gedaan is, je kan wel zeggen dat hij een heel nieuw jasje gekregen heet,
en siekem zijn er ook nog een aantal pk’s aan toegevoegd.
 

Inmiddels heb ik hem nu 9 jaar en heet hij mij vele kilometers, KTMCO, 
mooie riten en goede vrienden gebracht.
Hij rijdt heerlijk en hoop er nog lang van te kunnen genieten. 
En als je mij nu vraagt. “Racen” of “Chopperen”? Dan zou ik zeggen;
Laat mij maar lekker “Chopperen”, alsof een kinderdroom uitkomt.
 

Terence
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