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Disclaimer 

 

De KTMCO heeft geen onderzoek gedaan naar de kwaliteit van producten en/of diensten van adverteer-

ders, of van door leden—en derden—in het KTMCO-magazine  en—of op—haar website aangeboden za-

ken en/of diensten. De eventuele afnemer van producten en/of diensten moet dus zelf de kwaliteit van de te 

leveren producten en/of diensten nagaan ingeval zij—of hij—enige overeenkomst wil sluiten met de hier-

voor vermelde aanbieders. 

 

De KTMCO is op geen enkele wijze partij, noch zal dit zijn, bij enige overeenkomst tussen de hiervoor ver-

melde aanbieders en is derhalve niet gevonden aan enige bepaling in een dergelijke overeenkomst, danwel 

aan een daaruit voortvloeiend (rechts-) geschil c.q. gevolg. 

 

    KTMCO - MAGAZINE 
De eerste uitgave van het KTMCO magazine....., wie had dat gedacht..... 
 
Onze stichting bestaat inmiddels 3,5 jaar en als ik dan terugkijk wat wij met z'n allen al-
lemaal al bereikt hebben dan voel ik toch wel enige trots. En ben er dan ook van over-
tuigd dat wij nog veel meer gaan bereiken in het komende jaar. 
 
Samen hebben wij dit bereikt en samen maken wij het verschil ! 
 
Laat ik maar eens beginnen met de Hobbelmotor, deze stond al op de agenda sinds eind 
2014 en helaas is het er afgelopen jaar niet van gekomen, maar nu komt de "wipkip" er 
toch echt aan, mede dankzij een aantal sponsors hebben wij de eerste al kunnen bestel-
len. Deze zal binnenkort geplaatst worden bij een medisch kinderdagverblijf in Capelle 
a/d IJssel en hopelijk volgen er nog velen.  
En natuurlijk staan er nog een hoop andere dingen op de planning en deze zullen alle-
maal gedeeld worden via de bekende wegen zoals Facebook en de website, maar ook in 
de komende magazines.  
 
En zonder anderen tekort te willen doen, iedereen draagt op een eigen manier zijn of 
haar steentje bij aan de stichting, wil ik toch de volgende personen bedanken die er ge-
zamenlijk voor gezorgd hebben dat dit blad tot stand is gekomen. Allereerst Daan, zon-
der zijn gigantische netwerk hadden wij dit blad nooit kunnen bekostigen. En natuurlijk 
Fien, aan haar heb ik gevraagd de allereerste Ganzenveer te schrijven voor dit blad en 
zij zal er ook voor zorgen dat de Ganzenveer niet stopt en dat deze iedere keer doorge-
geven gaat worden aan iemand anders die dan een stukje gaat schrijven. 
 
Door de groei van de stichting zullen steeds meer mensen gevraagd worden of  ze iets 
kunnen betekenen, en de eerste aanvragen zijn al binnen, dank jullie wel, samen gaan 
we er komen. 
 
Op naar een mooie toekomst ! 
 

Rijden met een doel, rijden voor een doel ! 
 
groetjes, Marcel 



Van de redactie & Wie ben ik 
(combi-artikel) 
 
Jaja, we gaan het ook in dit blad doen; het bekende voor-
stelrondje. Nee, het wordt geen doorgeefpen, of schrijf-
opdracht. Onze Fien gaat op weg met haar nu al gevrees-
de Ganzenveer en zal per editie één van jullie kennis la-
ten maken met haar interviewtechnieken.     Uiteraard 
ben ik dat liever voor en pak ik gelijk de kans om al ‘mijn 
gras’ al voor haar wielen weg te maaien. Haar eerste 
Ganzenveer heeft Fien overigens in vertrouwde inkt ge-
doopt,  maar dat lees je verderop in dit magazine.  
 

Roots 
Voor deze eerste uitgave ben ik zelf achter de tikmachine 
gekropen om mijzelf aan jullie voor te stellen. Mijn naam 
is Daan, maar in het bikerswereldje ben ik bekender onder 
de naam Zoot. Ik ben nog niet zo lang knight van de KTM-
CO, maar hoop dit wel nog lang te kunnen blijven. Ik woon 
in het pittoreske plaatsje Brielle in Zuid-Holland (schurend 
tegen de Zeeuwse eilanden) en loop al ruim 60 jaar, in 
meer dan redelijke gezondheid, rond op onze aardkloot. 
Iets meer dan 40 jaar maak ik dit bestaan een aangenaam 
stuk draaglijker door het leven te bekijken vanaf een ge-
motoriseerde tweewieler met een cilinderinhoud van 
meer dan 50cc.   
 
Mijn ooit Rooms-Katholieke pa was een échte Maastrich-
tenaar, mijn oma kwam uit het ook Limburgse Wittem, 
terwijl mijn destijds protestante moeder als dochter van 
een Indonesische vader uit Schiedam kwam. Zelf ben ik 
weliswaar bedacht in het Limburgse, maar levensvatbaar 
gaan ademen in Zwart Nazareth. Dat laatste is overigens 
een oude benaming voor de stad Schiedam en hoewel de-
ze Jeneverstad inmiddels voor een groot deel uit allochto-
ne bevolking bestaat, heeft de benaming hier niets mee te 
maken. De ‘bijnaam’ is een gevolg van de vervuiling ver-
oorzaakt door de vele (bijna 400) met steenkolen gestook-
te branderijen, welke Schiedam ooit rijk was. 

Volgens de overlevering heeft de vroedvrouw bij haar eer-
ste blik op mijn – toen nog schamele – voorkomen de wij-
ze woorden; ‘dat wordt een zwerver’, gebezigd. Verdomd, 
ze heeft gelijk gehad. Van het spreekwoord; iemand van 
12 ambachten en 13 ongelukken zijn, heb ik het eerste 
gedeelte in ieder geval ingevuld. Gezworven van baan naar 
baan, maar daarin toch altijd wel redelijk succesvol ge-
weest.  

De afgelopen 21 jaar in overheidsdienst in  verschillen-
de 
Hoedanigheden, waarin vooral de afwisseling en aan-
wezige adrenaline in het werk er voor hebben gezorgd 
dat ik niet wéér op zoek ben gegaan naar ander werk.  
Hieraan voorafgaand o.a. een aantal jaren als part- en 
fulltime journalist/schrijver geschreven voor Bigtwin, 
de Belgische Motor, plaatselijke leugenaartjes en af en 
toe een artikel voor het Rotterdams Dagblad en Het 
Vrije Volk. Tevens als copywriter actief geweest in de 
eerste jaren van Hallmark Cards in Nederland. De kans 
dat een rouw- trouw- geboorte- of felicitatiekaart ge-
sierd met een van mijn teksten ooit jullie brievengleuf 
heeft verrijkt is groot ! 
Motorrijden, Feyenoord, mijn vriendin en totaal vijf 
dochters zijn de vaste waarden in mijn leven. Volgens 
laatstgenoemden overigens ook in die volgorde (ze we-
ten beter). Motoren en motorrijden vanaf mijn 17e, 
Feyenoord al vanaf dat ik kon lopen.    

Begin 
Begonnen met een Honda CB350F en daarna al snel 
overgestapt naar Suzuki en vele typen versleten. Altijd 
de bike samen met mijn broer ‘gechopperd’, waarbij de 
taakverdeling meestal zo was dat ik het plan maakte, 
de spullen bestelde, de aanwijzingen gaf en broerlief de 
vieze handen kreeg. Op m’n 17e aansluiting gezocht bij 
een clubje bikers dat lokaal bekend stond als ‘het sy-
ndicaat’ en aan  motoren klooide in een honk op het 
Rotterdamse Katendrecht, in de tijd dat kroegen en 
hoeren met iets teveel vlees op de botten het straat-
beeld hier nog bepaalden. In dat clubverband ook voor 
het eerst in Zweden en Finland beland. Jaren waarin we 
nog in drie dagen van huis uit naar de Noordkaap re-
den. Scandinavië is nog steeds mijn favoriete bike-
bestemming, maar tegenwoordig doe ik soms zelfs al 
twee dagen over de ruim 600 kilometer naar de ferry-
verbinding in Noord-Duitsland.  
Vier jaar geleden de motor weggedaan, eigenlijk al met 
de gedachte om me in de nog resterende toekomst te 
beperken tot vierwielige motoriek. Dom natuurlijk……je 
laat ook geen gezond been amputeren, dus twee jaar 
terug een VL800 gekocht en back in business !!  

1973 

1980 



 
Weer schrijven 
Vroeger in de clubscene (nee, niet die….maar de motorclub-
scene) al veel gedaan aan acties voor goede doelen, zoals 

meermaals met motorevenementen goed gescoord voor het 
Sophia Kinderziekenhuis in Rotjeknor. Eigenlijk vanzelfspre-
kend dus dat ik bij de KTMCO terecht ben gekomen. Afgelo-
pen jaar weinig vrij gehad om mee te kunnen rijden. Voor de 
baas nu eenmaal altijd in de weer (geweest) in de weekenden 
tussen 1 april en 1 oktober, dit in verband met evenementen 
en het hier actuele strandseizoen. Nu toch nog een carrières-
witch gedaan, daardoor gelukkig meer vrije tijd in het vooruit-
zicht en dus de kroontjespen  
 

 
weer in de inkt gedoopt, de stoute schoenen aangetrokken 
en eerst Gerard (van Bigtwin) benaderd. Die reageerde di-
rect enthousiast en inmiddels alweer de eerste te plaatsen 
en geplaatste artikelen aan hem aangeleverd. Ook het 
IOCH zat om redactieversterking te springen, dus ook daar 
mijn diensten in de aanbieding gegooid en ook daar weer 
volop aan ‘de schrijf’ geslagen. Toen ik hoorde dat de KTM-
CO-nieuwsbrief op de helling ging en mogelijk door een 
heus clubblad zou worden vervangen, was ik uiteraard di-
rect bereid om Marcel en Ramon in het redactieteam te 
versterken. 
 

Kriebel 
Als ’t kriebelt – en dat gebeurt met regelmaat – stappen 
vriendin Ans en ik gewoon op en dan zien we wel; rondje 
Limbabwe, even de Belgische of Franse Ardennen in, paar 
dagen Eifel…..dat soort ritjes. Verder president geweest 
van drie motorclubs, waarbij het aantal leden van de eerste 
twee daadwerkelijk op de vingers van twee handen te tel-
len waren en alleen de laatste op zijn hoogtepunt bijna 
honderd leden telde. Voor deze clubs ook altijd het club-
blad verzorgd. Motorrijden betekent voor mij vrijheid, ge-
nieten, natuur en het hoofd leegblazen. Dit ook nog combi-
neren met ‘Rijden met een doel – Rijden voor een doel’ 
maakt mijn motorbeleving compleet ! 
Het is een ietwat oubollige en gedateerde spreuk……maar 
‘Ride to Live, live to ride’ blijft mijn motto. 
 

  

RIDE SAFE   ZOOT 

2014 

1990 

                      RIJDEN MET EEN DOEL—RIJDEN VOOR EEN DOEL 



Hardrocker 
 
De meeste zullen wel verwachten, Ramon dat gaat vast alleen maar over hardrock en heavy metal en dat zal 
vast wel eens gaan gebeuren maar ik heb een hele brede muzieksmaak en kennis en vind het leuker om alle 
richtingen op te gaan. Zeker richtingen die niemand zou verwachten van zo’n oude getatoeëerde hardrocker, 
waarvan de lange haren reeds lang in de prullenbak zijn beland. 
 
Toch maar even beginnend bij het vooroordeel, hardrock, metal, duivelsmuziek! 
 
Lang geleden, in de tijd van de bepoederde gezichten en met pruiken bedekte kale 
hoofden leefde een apart mannetje. Pagannini, een mysterieus mannetje dat op-
trad met een wit bepoederd gezicht en vaak op vreemde plaatsen met een voor-
keur voor begraafplaatsen. Mensen beschuldigden hem als duivelskunstenaar, dui-
velsaanbidder. Aha, dus toen ook al...duivelsmuziek. Tegenwoordig roemen men-
sen de arme man om zijn onnavolgbare talent. Ik ben dus eigenlijk te vroeg gebo-
ren nog een paar honderd jaar wachten en de zeer virtuoze hardrock muzikanten 
worden dan ook al ware kunstenaars gezien. Ben wel benieuwd wat dan weer als 
duivelsmuziek wordt aangemerkt maar afgaande op wat er tegenwoordig op de 
radio verschijnt kan ik me wel enigszins een beeld vormen. Muziek wordt niet uit liefde gemaakt maar puur en 
alleen voor de pecunia’s. Nee geef mij de jaren (19)”50 tot (19)’90 maar toen iedere muzikant of band die een 
beetje kon spelen een lp mocht uitbrengen. Was dat niet gebeurd en zou het toen ook al alleen maar om het 
geld gaan dan vermoed ik dat  bands als de Rolling Stones—om maar een dwarsstraat te noemen - helemaal 
niet bekend waren geworden. Ook toen waren de vooroordelen niet van de lucht. Muziek van tegenwoordig, de 
radiohits zeg maar, wordt niet gemaakt uit liefde voor muziek nee het gaat puur en alleen om het geld. Schrij-
versteams gaan een paar dagen zitten met akkoordenschema’s waarvan bewezen is dat ze bij mensen lekker in 
het gehoor liggen, daarbij een of ander jonge knappe meid of gozer voor het filmpje…. en dan maar cashen en 
zoveel mogelijk proberen uit te melken. Natuurlijk zijn er bands die uit het hart spelen en die geld toeleggen om 
te kunnen optreden maar daar is op de radio weinig tot geen aandacht voor.  

Muziekstromingen 
 
Ik heb gekozen om het anders aan te pakken en te gaan voor meer diepgang, welke muziek, bands of personen 
hebben zich in ons bewustzijn geworsteld op een positieve of negatieve manier. Welke muziekstromingen ko-
men waar vandaan en hoe is dat ontstaan. En dat dan aangevuld met diverse nummers en/of bands die daar-
mee te maken hebben gehad, of dat beïnvloed hebben. Geen opsomming van feiten maar leuke feitjes gecom-
bineerd met anekdotes van mensen en/of mijn eigen persoontje en hier en daar een verwijzing naar een leuke 
cd (lp), site, boek en blad en verdere diepgaande studies. En wellicht wat anekdotes van vroegere obscure 

Richting 
 
 
 
               
 
Het was even nadenken voor deze rubriek welke richting ik op wilde gaan, kan het 
afgezaagde pad volgen en allerlei bands gaan belichten over hoe goed die wel of niet 
zijn. Welke cd of in het verleden kijkend welke lp voor de oudgedienden onder ons, 
de moeite waard zijn om te beluisteren en die nummer voor nummer gaan analyse-
ren maar daar zijn genoeg andere bladen en tijdschriften voor te vinden. 

   Muziekhoekje 



Stampij 
 
Komt tie weer, kijk voor de grap eens naar de hardrockstroming, al zeker 25 – 30 jaar wordt daar de virtu-
ositeit steeds groter. En de volgers zijn over het algemeen zeer trouw aan de bands maar aandacht op de 
radio is er minimaal geweest. In de jaren 80 was er een radioprogramma, Stampij met Hanneke Kappen, 1 
uurtje hardrock op de radio. Ik weet het nog, met de koptelefoon op, de cassetterecorder op “record” en 
dan zo min mogelijk van het gepraat proberen op te nemen. Ondanks de weinige aandacht is het toch een 
gigantische stroming binnen het gehele muzikale spectrum. 
De volgende keer een nieuwe overweging, tot dan ! 
 

Ramon 



Smokey’s Disciple 
   

ALL  ABOUT BIKERS AND EVENTS 
WEBSITE OPENS AT AUGUST 1st. 2016 

 

    KvK  65067762 / BTW-
NL079261607B01 

     www.smokeysdisciple.nl 

0640030600 

 
   De sportiefste winkel van Rockanje. 

     Tourfietsen, stadsfietsen, mountainbikes en         
racefietsen. Kinderfietsen, fietsverhuur, skee-

lers, schaatsen en ski’s. Sportkleding,            
onderhoud en reparatie. 
Alles wat rolt en glijdt !!!                                               

 

Bike Sport Centre Steven Zoon 

Raadhuislaan 12, 3235 AP Rockanje 

Peter en  Angelique heten je welkom in het prachtige 

Pitztal—Tirol. Het Pitztal is’HOT’!! 

Schitterende vergezichten, heerlijk sturen en 

genieten op nog geen 900 km. van Utrecht.  

Kijk snel op www.hausaltenhahn.at voor info. 

KTMCO-leden 10% korting 
 



HISTORIE KTMCO 
 
De originele naam van de KTMCO is Knights Templar Motor Cycle Order, een orde  die - naar 
voorbeeld van de oorspronkelijke tempeliers in 1118 - is opgericht door Hugo de Payns. KTM-
CO is eind 2010 opgestart door Mikel uit Denemarken en Michel uit Frankrijk, beide heren 
waren eerst in Amerika geweest om zich aan te sluiten bij Templar Knights MC, een groep die 
zich inzet voor het goede doel. Eenmaal daar aangekomen bleek het niet de organisatie te zijn 
die zij voor ogen hadden en zijn ze zelf iets opgestart. Helaas, zoals de logo’s hieronder wel 
laten zien, zonder enig originaliteit. 

De hïerarchie binnen de Orde was gebaseerd op dezelfde manier als de Knights Templar uit 
de 12e eeuw. Mikel als Grandmaster en Michel als Grand Commander. In het eerste jaar had 
KTMCO een explosieve groei en steeds meer afdelingen, die overigens Lodges werden ge-
noemd,  werden opgericht.  
 
DENEMARKEN 
In zowel Denemarken als Frankrijk waren er 2 lodges en verder waren er lodges in Macedonië, 
Canada, Italië en Spanje.  Iedere lodge beschikt over een Commander, die de contacten onder-
houdt met de Grandmaster en Grandcommander. 
 
Eind 2011 stond er een stukje in een lokaal krantje uit de Krimpenerwaard, waar in te lezen was 
dat er iemand bezig was een lodge op te zetten in Nederland. Zowel Ramon als Marcel hadden 
beiden het gevoel dat dit precies was wat zij zochten; motorrijden voor een goed doel. Dit ove-
rigens zonder dat zij elkaar kenden. 
 
De verhalen klonken allemaal heel mooi; zodra je toe zou treden de organisatie volgde er een 
heuse ceremonie in de Knights Templar sfeer en die moest dan plaatsvinden in Denemarken. In 
het voorjaar van 2012 haakte Ramon mede hierdoor af. Even naar Denemarken afreizen is niet 
iets wat je zomaar even doet terwijl er thuis een druk gezin actueel is ! 

 K 
T 
M 
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Prijsvraag 
Noem het prijsvraag….noem het ‘lullig kwisje’….noem het hoe je het noemen wilt ! 
Feit is dat het nergens over gaat en dat het juist niet de bedoeling is om het goede antwoord te geven. Wat re-
kenen we wel goed ??? Het antwoord dat meer dan een glimlach op onze gezichten tovert !! Zijn er nog prij-
zen ? Tuurlijk...en nog verdomd leuke prijzen ook voor het meest humoristische antwoord ! 
 
De winnaar, of vrouwelijk equivalent daarvan, krijgt vanzelf bericht en 
word bekendgemaakt in het volgende nummer !! 
 
De vraag; wat betekent dit bord ? 
 
 
De winnaar, of vrouwelijk equivalent daarvan, krijgt vanzelf bericht en 
word bekendgemaakt in het volgende nummer  
 
Over de uitslag kan worden gediscussieerd, gecommuniceerd en gedebatteerd…...nut heeft het echter niet ! 
 
De Redactie 
Oplossingen ? Bel, mail, fb, forum ! 
 
 
 
De prijs: 2 VIP-arrangementen voor de ROCKANJE-CLASSIC op 28 mei (inclusief Parade of the Flags - HOG) 



Springen….hoger dan de golven, op het  
Badstrand Rockanje—1e Slag aan de  
Swinsedreef ! 

Topattractie voor kids, teambuilding, schoolreisje, of zomaar zelf even 
‘jumpen’…………….Honger gekregen  ? Dan snel naar de…... 

 
De lekkerste snacks en het beste ijs aan 

het Noordzeestrand   
Swinsedreef / 1e-Slag te Rockanje 

Quality Coast en Blauwe Vlag strand 
 

info@frietvilla.nl 
www.frietvilla.nl 

www.jumpingatsea.nl / fb –

G+ & twitter / 0644076408 



Van de motordiender 
 
Ik had gisteren dienst op de burgermotor. Een motor waarvan 
je, als ik vluchtig door het verkeer rij, niet ziet dat het een 
politiemotor is. Gisteren stond ik echter voor een open Gie-
senbrug op de A20. Ik stond er als eerste motorrijder en al 
snel verzamelde zich rond mij nog een stuk of tien motorrij-
ders die zich door de file heen naar voren hadden gefrum-
meld. En als je tien minuten de tijd krijgt om mijn motor te 
bekijken, dan zie je natuurlijk wél dat het een politiemotor is. 
Dan zie je het stopbordje, de mobilofoon, de extra antennes, 
het snoer van mijn helm, mijn politiebroek en niet te verge-
ten, mijn pistool.... Kortom: het was bij alle motorrijders die 
vooraan stonden bekend en iedereen nam zich waarschijnlijk 
voor een beetje netjes weg te rijden als de slagbomen open zouden gaan. Als laatste kwam er nóg een motorrijder aan. Hij wurmde 
zich overdreven veel gas gevend tussen de wachtende motoren door. Het was een motor met een verlengde achterbrug en een be-
stuurder met een helm met van die duivelshoorntjes erop. Hij wilde kennelijk helemaal vooraan staan, want hij reed met zijn voorwiel 
tot ónder de slagboom. Hij had de tijd niet om mijn motor goed te bekijken... Ik keek met een glimlach even rond naar de motorrijders 
die om me heen stonden. Eentje zei: "Die heeft jou nog niet gezien!" En de rest kon ook een lach niet onderdrukken, want iedereen 
wist wat er ging komen, behalve die biker met zijn rare helm. Toen de slagboom nog maar nét bewoog, gaf de stoere man vol gas. Ik 
ook. Na 100 meter remde hij iets af en begon meneer aan een driftende burn-out die de hele A20 in de rook zette. Hij had mij kennelijk 
nog steeds niet gezien. Vanwege een file verderop gaven de matrixborden een snelheidsbeperking van 50km per uur aan, en na de 
burn-out schoot hij daar met ruim 130km per uur onderdoor.... Tja, als ik ze zo op een presenteerblaadje krijg... Dit zijn de lieden die 
motorrijders een slechte naam bezorgen, terwijl de meeste motorrijders serieuze mensen zijn die gewoon van A naar B willen. Zijn mo-
tor kon in de winterstalling, want zijn rijbewijs is hij even kwijt… 
 
Geplaatst met toestemming van: TEAM VERKEER POLITIE ROTTERDAM 

On the road 

           Evenementenkalender ktmco 
                  Februari t/m mei 2016 

OPROEP: Geef  evenementen die je  de moeite van het noemen waard  

vindt voor het volgende kwartaal (juni t/m augustus) door aan de road-

captains, of de redactie. Publicatie in het volgende KTMCO-Magazine 

MAART: 
13 Familiedag   - KTMCO evenement 
23      Paasrit Hobbelmotor    - KTMCO evenement 

APRIL: 
10  Openingsrit  - KTMCO evenement 

MEI: 
4 t/m 8 Hemelvaartweekend - KTMCO evenement 
  Elfstedentocht  - op KTMCO evenementenkalender 
27 t/m 29 HOG-Rally Benelux - http://www.beneluxhogrally.com/nl/ 
28 t/m 29 Rockanje Classic   - http://www.rockanjeclassic.nl/ 
 

Uiteraard worden tussentijds ook evenementen bekend gemaakt op de website,  

het forum of op facebook 

   Ook op de Rockanje-Classic staan wij met een stand ! Doe je mee ? Meldt dit even ! 



 

OVERKOKEN  
MET RAMON 

In deze eerste Overkoken wil ik gelijk de toon zetten voor de aankomende 
recepten. Geen standaard recepten die overal te vinden zijn, maar culinaire 
hoogstandjes, die mensen al jaren gebruiken. Familie recepten en eigen 
brouwsels. Alles is welkom en iedereen kan zijn of haar favoriete recept met 
begeleidend schrijven insturen via ramon@ktmco.nl. 
Ik zal die recepten ook zelf gaan maken en beoordelen en mijn bevindingen 
erbij zetten. ZWEEDS 

Ik trap bij deze de rubriek af met een recept uit Zweden 
genaamd : Flygande Jacob oftewel vliegende Jacob. Dit is 
een recept wat mijn moeder heeft meegenomen nadat ze 
een aantal jaren in Zweden heeft gewoond. Dit recept is 
zeer populair in Zweden! Het is eigenlijk een recept voor 
de donkere koude wintermaanden omdat het nogal calo-
rierijk is zeg maar. De naam van het recept en het recept 
zelf komt van Ove Jacobsson, een Zweedse vliegtuigbe-
vrachter. 

Flygande Jacob 
 
Wat heb je nodig voor vier       
personen: 
- 1 pak rijst 
- 4 kipfilets 
- 1 ons gezouten pinda's 
- 1 ons bacon 
- 3 dl. Slagroom 
- 2 a 3 eetlepels chilisaus (Calvé) 
- 4 bananen 

 
 
Zo maak je het 
 
Verwarm de oven voor op 200 graden (hetelucht op 180 graden). 
Kook de rijst en bak de kipfilets. Doe de gekookte rijst in een ingevet-
te ovenschaal en leg daar bovenop de kipfilets. Leg daar bovenop de 
in de lengte gehalveerde bananen. Snijd de bacon in kleine stukjes en 
bak ze krokant in een koekepan. Klop de slagroom en meng de chili-
saus hierdoor heen. Verdeel de pinda's over de schaal met de rijst, 
kipfilets en bananen, schenk daarover heen het slagroommengsel en 
tot slot de krokante stukjes bacon. Plaats het geheel 20 - 30 minuten 
in de oven. 
 
    Smaklig måltid! 

KTMCO 
WORDT OOK                   
GESPONSORD        

DOOR: 

Garage Pluim 
Variant Loodsenbouw 

Snoey Aggregaten 
Rockanje Classic 

Treintje Westvoorne 
Klasse Verkeer 
Jumping at Sea 

Kapiteel Diamantboorbedrijf  

& G-Ned 



Eerste Rotterdamse Motormarkt 
 
Hall6 in Spike-City was het decor van de 1e Rotterdamse Motormarkt. Spijkenisse dus en niet de mooiste ha-
venstad van de wereld, zoals het affiche een ieder beloofde. Kniesoor die daar op let natuurlijk, want het 
‘Rotterdamse’ was slechts 2 kilometer verwijderd van de betreffende locatie. 

Terwijl meerdere Knights meer dan hun uiterste best 
bleken te hebben gedaan, om een stand van beurs-
waardig formaat en uitstraling op de vloer te krijgen, 
ging ik eigenlijk op pad om een fotoreportage te 
schieten voor Bigtwin. 
 
De Motormarkt bleek al snel onverwacht goed be-
zocht en dat terwijl deze toch feitelijk zat ingeklemd 
tussen twee grotere broertjes; de Noordelijke Motor-
beurs en de grote Motorbeurs in Utrecht. 
Het zag er allemaal goed verzorgd en professioneel 
uit, waarbij ‘onze’ stand er zeker uitsprong. 
Samen met de ‘Nieuwe Dominee’ zorgde de stand 
voor genoeg aanloop, waarbij men al snel werd aan-
gesproken door een– of  meerdere—Knights. 
De in het oog springende collectebox (type Houdini) 
bleek na twee beursdagen goed gevuld met maar 
liefst 750 euro voor Het Vergeten Kind. 
 
Goede muziek, dat kan sowieso niet missen met Ga-
zoline o.a. in de line-up en allemachtig wat een hemel 
op aarde voor de variant op de vogelspotter; de co-
lorspotter ! Uiteraard heel veel Goodfellas, ‘t was ten-
slotte een beetje een thuiswedstrijd voor  
hen, maar ook Satudarah, Trailer Trash, Demons en 
veel onbekendere ‘genootschappen’. 
De horeca was goed, de rookruimte was aanwezig en 
werd uiteraard uitgebreid getest door vriendin Ans.  

Hoewel op de Motormarkt ook meer gewonere 
motoren te bewonderen waren, was het toch wel 
grotendeels op easy riders gebaseerd. De variatie 
in andere stands was groot; allerlei soorten mer-
chandise, promo-stands voor andere evenemen-
ten, barber– shops en bike-art. Het viel mij echt 
enorm mee, ik vreesde toch een beetje een soort 
tweedehands markt op motorgebied. Dat was het 
dus niet; een volwaardige beurs, die zeker potentie 
heeft om uit te groeien tot iets groots. 
 
Trots op ONS KTMCO, Prachtig mensen ! 

    Zoot 



De Ganzenveer           

          
 
Zolang ik me kan herinneren, heb ik motoren om me heen gehad. Mijn vader had een BMW, mijn broer reed 
Harley Davidson, een oude Liberator. Als hij ging rijden zei hij altijd tegen mijn vader: “Blijf jij thuis, dan ga ik 
een stukkie rijden”. Met andere woorden: ik kom wel weer ergens stil te staan onderweg, dan kan ik je bel-
len. J 
BMW en Harley gaan volgens mij niet zo goed samen, want ik heb ze niet vaak samen zien rijden overigens. 
Totdat mijn broer eens tegen mijn vader zei: “Koop nou eens een echte motor man”, en mijn vaders eerste 
Harley Street Bob was een feit.  Zelf had ik er toen niet meer mee dan dat ik het geweldig vond om achterop 

Hoe ben ik dan zelf begonnen met motorrijden ? 
 
Ik heb een grote familie, en veel neven rijden motor. Sinds een 
jaar of 12 wordt ieder jaar een Okkermannen-motordag of mo-
torweekend door één van de neven georganiseerd. Als enige 
enthousiaste vrouw en achterop-zitter was ik vrijwel ieder jaar 
van de partij. En ieder jaar weer probeerden ze me over te ha-
len om zelf te gaan rijden. Ik was altijd super enthousiast als ik 
thuiskwam en had wilde plannen om te gaan lessen, maar het 
kwam er iedere keer niet van, en ik werd pas weer aan dat en-
thousiasme herinnerd ieder jaar erna bij de volgende Okker-
mannen-motordag. 
Totdat mijn moeder overleed, nu vier jaar geleden. Mijn instel-
ling veranderde: niets meer uitstellen wat je altijd nog van plan 
was Fien! Dus ik heb de telefoon gepakt en gebeld voor een 
proeflesje. “Uhhhh, als jij ziet dat ik er geen aanleg voor heb, 
en dat het niets gaat worden, meteen zeggen graag, dat 
scheelt me een hoop geld”. De eerste les bestond uit rondjes 
rijden op een parkeerterrein. Ik vond dat toen al prachtig! En 
dat kon ook wel wat sneller en een versnelling hoger. Hoor ik 
de instructeur in mijn oortje brullen: “Zó Fien, voetje aan de 
grond ? Nou koop jij je eigen spullen maar hoor, dat komt wel 
goed met jou”. 

Mijn vader had inmiddels zijn Street Bob ingeruild voor 
een Sportster (hij werd toch ook een dagje ouder, 79 
toen), maar kreeg onverwachts ernstige reuma. Toen 
hij redelijk pijnvrij was, heeft hij nog zo’n kleine 500 km 
op zijn nieuwe motor gereden, maar vond het verstan-
diger om er mee op te houden. Zijn leeftijd, hij had flink 
ingeboet aan kracht…..jammer. 
 
“Als jij al je examens in één keer haalt, krijg je mijn mo-
tor”. Ja, wat denk je, dat was niet tegen dovemans oren 
gezegd natuurlijk. Met gepaste trots kan ik dan ook 
melden dat ik alles (en dat op mijn leeftijd) in één keer 
gehaald heb. 
 
Sindsdien rij ik op zijn motor rond die ik inmiddels de 
mijne mag noemen, en ik kan er maar geen genoeg van 
krijgen. Dus…..met of zonder KTMCO….ik ben altijd in 
voor een ritje………. 
 
Met zoveel enthousiasme voor het motorrijden en in-
middels de nodige kilometers op de teller in korte tijd 
zou je bijna denken dat mijn leven alleen maar uit mo-
torrijden bestaat. Hm…ja….dat scheelt niet veel.  
 
 



Nee toch niet, ik hou me bezig met binnenhuisarchitectuur 
en styling, ben druk met vrijwilligerswerk in en voor het 
Stadsmuseum Woerden.     
 Ik sport graag en veel en ben gek op Latijns-Amerikaans 
dansen en sinds kort probeer ik weer geluid uit mijn gitaar 
te krijgen.  
Mijn muzieksmaak is overigens heel divers, kan regelmatig 
luidkeels “Born to be wild” vanonder mijn helm zingen als ik 
het naar mijn zin heb, of in een melancholische bui een 
tearjerking blues uit de speakers thuis laten galmen in, 
waarna de latin opgaat om even de heupen los te gooien. 
 
Wat heeft me eigenlijk bij KTMCO gebracht ?  
Naast het rondrijden met een vriend, neef of kennis de eer-
ste jaren - wat me overigens bijzonder veel plezier bezorgt - 
dacht ik op een gegeven moment dat er méér in de motor-
wereld te vinden moest zijn. Hoe geweldig zou het niet zijn 
om dit met nog meer mensen te kunnen delen? Waar ga ik 
me bij aansluiten, waar ga ik me voor inzetten, een motor-
club, vrijwilligerswerk ergens ? Tja….wat ?  
En al snel kwam ik na wat surfen op internet bij KTMCO uit. 
Het leek me een perfecte combinatie: met mijn eigen ple-
zier in het motorrijden ook nog eens iemand anders blij ma-
ken. “Rijden met een doel, rijden voor een doel”. 
 
En het werkt twee kanten op, heb ik gemerkt: wat een fijne 
mensen heb ik inmiddels leren kennen !  
Kijk…daar word ík weer blij van. 
 

Fien 
 

In 2015 hebben wij ook voor 
deze goede doelen gereden ! 

 
www.ktmco.nl 
Voor alle info 

 
Goede Doelen kunnen op 

ons rekenen 
 

Wij rekenen op U 



ROCKANJE BIKE-WEEKEND 
27—28—29 MEI  BE THERE !!! 



Eerste Rotterdamse Motormarkt 
  

In januari werd aan onze stichting gevraagd of wij iets kon-
den doen voor de Eerste Rotterdamse Motormarkt. De 
organisator wilde graag een goed doel aan deze dag kop-
pelen en na een gesprek, over wat wij als stichting doen, 
kwam Het Vergeten Kind naar voren. 

Als stichting kregen wij gratis een kraam aangeboden. Op 
zaterdag 6 februari waren wij om half tien in Hall6, waar 
de motormarkt werd gehouden, aanwezig om de kraam in 
te richten. Direct naast onze kraam stond een fraaie Har-
ley met zijspan. Mensen die er op – of in – wilden zitten 
werden door  Romy zo op ludieke wijze gefotografeerd. 
Natuurlijk moesten ze dan wel wat geld in 'de pot' doen 
voor Het Vergeten Kind. Aan het eind van de dag zat er 
helaas nog veel meer lucht dan geld in 'de pot'. Met een 
geschatte opbrengst van hooguit 60 euro, vreesden we 
het ergste voor de zondag. 

Zondag, de tweede dag, was het iets drukker met de foto-
s. Peter sprak de marktbezoekers aan en stuurde ze direct 
door naar Romy. Zo werd gaande de dag 'de pot' toch 
steeds beter gevuld. Zo tegen half vijf die zondagmiddag 
zijn we het geld gaan tellen en bleek dat het bedrag toch 
opgelopen was naar maar liefst 250 euro; een heel mooi 
bedrag ! Samen met Robert (de Nieuwe Dominee) ben ik 
naar organisator Flip van Betuw gelopen en heb ik hem 
gevraagd hoe wij dit mooie resultaat kenbaar konden ma-
ken aan het publiek. 'Allereerst zal ik het verdubbelen', 
was zijn antwoord. Wow !! Daarna mocht fotografe  Romy 
het spontaan verdubbelde bedrag op het podium bekend-
maken. Na deze – toch al mooie – bekendmaking, meldde 
zich een anoniem persoon, die ook nog eens 250 euro 
schonk. Hiermee kwam de totaalstand dus op 750 euro 
voor Het Vergeten Kind. FANTASTISCH ! 

Heel veel dank aan de volgende personen die allemaal 
meegewerkt hebben aan dit mooie resultaat: Terence, 
Leo, Ramon, Huub & Sylvia, Mars, Thom, Rene, Peter & 
Hanneke !        

    Marcel.  

 

 
De nieuwe Dominee 

 

Mijn naam is Robert van den Bout en ik ben schrijver van 
het boek ‘De Nieuwe Dominee’. 
Ik ben dus geen echte dominee, geen dominee in de zin 
dat ik theologie gestudeerd heb en ben ook niet van een 
geloof. Sommige mensen maken er dan een heel anders 
soort dominee van, ik ben al van alles genoemd; Rock & 
Roll Dominee, Duurzame Dominee, Dominee zonder ge-
loof, er was er zelfs één die dacht in een heel andere rich-
ting…!  

Bij een editie van De Dominee Draait Door in Rotterdam 
komt er een gozer naar me toe en die zegt: ‘Ik heb je boek 
gelezen!” “Oké, top, dank je wel” En gelijk erachter zegt ‘ie 
“maar ik vond de film beter!” “De film?” “Ja, De Domi-
nee!” Die dacht dat ik de nieuwe Klaas Bruinsma was. Echt 
waar! Oké, ik dacht nog “dan zal ‘ie mijn boek ook wel niet 
gelezen hebben!” 
 
Neem het hem ook niet kwalijk, want ik ben naast schrij-
ver en spreker ook oprichter en leider van een club met 
een mogelijk nog negatiever imago dan die club van oude 
dominees, namelijk een Motorclub. Daar ken ik ook Mar-
cel van. We gaan samen al zo’n bijna twintig jaar terug. 
Onze wegen gingen zich onlangs weer kruizen en dat le-
verde een prachtige samenwerking op. 
 
Ik ben samen met Marcel tot de conclusie gekomen dat 
jullie ook allemaal nieuwe dominees zijn. Want de definitie 
van een nieuwe dominee is: Iemand die op een positieve 
manier zijn of haar leef- en werkomgeving beïnvloed. En 
als ik iets terug zie in het werk wat jullie doen, dan is het 
dat wel. Jullie maken heel veel mensen blij met wat jullie 
doen.  
 
Waarom dan de naam dominee en wat is het verschil met 
een oude dominee? Ik zeg altijd: “Oude dominees gaan 
over geloof, hoop en liefde! Nieuwe dominees geloven in 
een hoop liefde!” 
 

     Robert van den Bout 





HIER KAN IN HET VOLGENDE MAGA-
ZINE UW ADVERTENTIE STAAN.   

HALVE OF HELE PAGINA’S ZIJN OOK 
MOGELIJK 

 
ADVERTEREN EN GELIJK EEN GOED 

DOEL STEUNEN ??? 
 

INTERESSE: daan@ktmco.nl 



Marcel vroeg mij om een stukje te schrijven in jullie gloednieuwe ma-

gazine. Nou dat kan. Maar waar zal ik eens mee beginnen?  

Tja…… 

Onze ervaring met de Knights begon met en op Facebook. Daar meldde 

zich een zekere John Boere. Hij reed motor en was aangesloten bij een 

motor’club’. De ‘club’ heette de Knights Templar Motorcyclist Charity 

Organisation. ‘eeeh, de watte?’ 

Ik had so far geen enkele ervaring met motors en hun berijders. Wat ik 

zag was een groot aantal mensen die er woest uitzagen met hun tattoos 

en hun reusachtige, blinkende motors.  

‘Het zal wel’ dacht ik.  

Er werden afspraken gemaakt voor een motortoertocht, Durk regelde 

dat met Marcel. Het ging allemaal wat langs mij heen op dat moment 

omdat wij onder hoogspanning in het ziekenhuis waren met Jonah, die 

een hoge dosischemo moest hebben. Maar Durk was laaiend enthousi-

ast! Op de dag dat we de tocht gingen beleven was ik nog niet overtuigd 

van succes maar ingepakt en wel gingen we gedrieën,  ’s ochtends op de trike die die dag tot onze beschikking stond. Jonah vond het 

geweldig! En dus ik ook. 

Eenmaal aangekomen bij Motorplaza kreeg ik een regelrechte hartverzakking. Het zag zwart van mensen in leren pakken en overal ston-

den motoren geparkeerd. Toen die allemaal begonnen te applaudisseren terwijl ze ons binnenhaalden keek ik snel naar Jonah. Hoe rea-

geert hij hierop? Ik verwachtte mijn kind in paniek, dit moest ongelooflijk intimiderend zijn voor een klein kind. Tot mijn stomme ver-

bazing zag ik hem lachen! Ik keek om me heen en zag overal gezichten die ons aankeken. Veel gezichten met betraande ogen die ons 

vol medeleven en compassie aankeken. Ik herkende maar een paar mensen in het onbekende publiek. Wat een indrukwekkende erva-

ring! Vele kennismakingen later gingen we dan uiteindelijk op pad. Wij reden bijna aan kop en als we achterom keken, zagen we een 

onvoorstelbaar lange rij motoren achter ons aan rijden. Wat een organisatie, wat een verbondenheid, wat fijn! Ik heb heel wat tranen 

moeten wegslikken en wegvegen daar op die trike.  

 

Jonah heeft het niet gered, hij heeft de strijd moeten opgeven in oktober 

vorig jaar. En ook toen waren jullie present. Jullie gaven allemaal ge-

hoor aan onze wens om de mooie Mini, waar Jonah in lag, naar zijn laat-

ste rustplaats te begeleiden. Toen wij aankwamen bij Van der Valk ston-

den alle Knights op de rode loper voor de ingang van het hotel. In de 

houding welteverstaan. Ik kon het niet voor elkaar krijgen om oogcon-

tact te maken, maar weer voelde ik die verbondenheid in mijn hart.  

De KTMCO is geen ‘club’. Het is een stichting. Een organisatie die zich 

met hart en ziel inzet voor zieke kindjes en hun ouders. Een organisatie 

die daden van liefde verstrekken, voor mensen die het hard kunnen ge-

bruiken, al beseffen ze dat vaak zelf niet eens.  

Jullie hebben het goed gedaan, het was een ervaring die niet alleen maar 

die twee dagen duurde maar een half jaar lang. En die nooit vergeten zal 

worden.  

Chapeau dus lieve mensen!   Lucy 

Rijden met een doel, Rijden voor een doel 
In ieder editie een stukje over ons en dit keer: 

het verhaal van Lucy 





Rijden met een doel, Rijden voor een doel 

 

 

 

 

 

 

 

In de volgende ( zomer ) editie 

Een nieuwe ganzenveer 

Het vervolg van de historie 

Een terugblik op de evenementen 

 

En nog veel meer !! 




