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Voorwoord 

 

 

Beste lezers, 

 

De kop is eraf, en wat een mooie opening van het seizoen 

was het. 

We zijn begonnen met het onthullen van wéér een 

hobbelmotor. 

 

Daarnaast, zoals jullie weten, is dit jaar ook ons 5-jarig 

jubileumjaar, en dat betekent een jaar met een gouden 

randje. 

Zo hebben we de templar tour gereden, waarbij we plekken 

bezochten die iets te maken hebben met de Knights 

Templar. 

 

Veel verklappen doe ik dit keer niet, het is allemaal in het 

magazine te lezen. 

 

Houd social media en het magazine in de gaten want ook dit 

seizoen hopen we weer veel mensen gelukkig te maken. 

 

Rijden met een doel , rijden voor een doel. 

 

Veel leesplezier ! 
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H-BOMB EN TRUST 

Als eerste de Franse band H-Bomb 

die met hun mini lp Coup De Metal 

de metal scene aangenaam verraste 

begin jaren tachtig. Vooral het voor 

die tijd supersnelle Chasseur de  

Frime heeft menig headbanger de 

nodige nekpijn bezorgd.  

En ‘last but not least’ een live cd van 

de Franse hardrockband Trust. Met 

als bekendste nummer het ooit door 

de Amerikaanse thrash-metalband 

Anthrax gecoverde Antisocial.  

 

Tevens wisselde Iron Maiden begin 

jaren tachtig van drummer met deze 

band. Nicko McBrain was namelijk 

een Engelsman die in Frankrijk 

woonde en Clive Burr een Fransman 

die in Engeland verbleef. Kennelijk 

hadden beide heren nogal heimwee 

en besloten ze van drumkruk te wis-

selen. 

 

PLASTIC BERTRAND 

Wat voor de rest in mij opkomt, is 

Plastic Bertrand met zijn hit Ça  

Plane Pour Moi, weliswaar Fransta-

lig  maar het is een Belg. Wel met 

een Franse vader overigens. 

 

Maar goed, als je aan Franse muziek 

denkt dan denk je toch als eerste 

aan de Franse chansons. Charles 

Aznavour en Edith Piaf zijn de na-

men die als eerste naar boven ko-

men bij mij.  

 

EDIT PIAF EN CHARLES AZNAVOUR 

Edith Piaf had grote hits met La Vie 

en Rose en Non, je ne regrette rien.  

Charles Aznavour dankt de start van 

zijn carrière aan deze zangeres, 

doordat zij hem mee op tour had 

genomen door  Frankrijk en de 

Verenigde Staten.  

Piaf is al in 1963 overleden op 

slechts 47 jarige leeftijd. Aznavour 

daarentegen is dit jaar bezig aan zijn  

 

 

afscheidstournee, op de respectabe-

le leeftijd van 92 jaar. Hij wordt ook 

wel de Frank Sinatra van Frankrijk 

genoemd. 

 

Het begrip chanson stamt al uit de 

middeleeuwen,  waar het werd ge-

bruikt als aanduiding voor de lie-

deren die werden gebracht door de 

troubadours. De teksten gingen 

voornamelijk over de hoofse liefde. 

Het chanson is de bekendste vorm 

van de Franse zangkunst. De accor-

deon is één van de vaste begelei-

dende instrumenten van de traditio-

nele chanson. Het zijn verhalende 

liederen die vaak over de liefde 

gaan. 

 

De Nederlandse vertaling voor het 

woord chanson, namelijk luisterlied, 

wordt toegeschreven aan Ernst van 

Altena. Hij wordt gezien als een  

ambassadeur van de Franse cultuur 

in Nederland, en is vooral bekend 

geworden als vertaler van Franse 

gedichten en chansons. 

Music by  

door: Thom Rebel 

Thom Rebel 

LA DOUCE FRANCE 

 

Aangezien enkele leden van KTMCO met het Hemelvaartweekend naar 

Frankrijk verkassen, in het kader van de Tour des Tempeliers, kwam vanuit 

de redactie de suggestie het ook eens over Franse muziek te hebben.  

Nou daar sta ik mooi voor het blok, in mijn toch redelijk uitgebreide lp- en  

cd collectie, bevinden zich maar liefst twee werken van Franse makelij.  
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Le poulet du croûton 

de culinaire route 
van Peter 

door: Peter ten Cate 

 

 
 

De benodigdheden en het recept: 

 

Poulet (dus kip) gerookt ca. 500 gram 

Bleekselderij flinke bos 

Een zure appel 

Handje walnoten 

Slasaus 

Mueslibrood 

Olijfolie 

 

Men neme de poulet en snijden deze in 

blokjes, evenzo doen we dit met de appel.  

We kneuzen de noten in kleinere stukjes. 

We snijden de bleekselderij in kleine stuk-

je, deze zetten we op in een ruime pan 

water en brengen deze aan de kook. Ca. 

15 minuten koken, afgieten en koud laten 

worden. 

Nu snijden we kleine blokjes van het 

mueslibrood en mengen dit met wat olijf-

olie zodat deze in het brood kan trekken. 

Pan op het vuur, muesliblokjes in de pan 

en deze aanbakken. Blijf wel het brood 

omgooien anders bakt deze zwart. Bak ze 

dan krokant en ook deze laten afkoelen. 

Meng alles in een schaal en voeg op 

smaak de slasaus toe, behalve de gebak-

ken muesliblokjes deze gaan er als laatste 

in voor de krokante bite. 

 

Succes en de groeten  

van Peter. 

 

 

Drank advies: een lekkere koude pino grigio  

 

   Eet smakelijk en tot de volgende keer ! 

Op het menu voor de Frankrijkgangers : Ala le poulet du crouton 

 

Een heerlijk recept, super op hele warme dagen als je eigenlijk toch al niet zo'n zin hebt in eten. Het is heer-

lijk fris en alles wat een mens nodig heeft, zit er in. 

Het is bedoeld als een maaltijdsalade, maar in een kleine hoeveelheid is dit gerecht prima geschikt als voor-

gerecht. Alles is al een dag van te voren te maken behalve de appel; deze echt pas op het laatste moment 

toevoegen anders is het zo bruin. Als je dan thuiskomt van een vermoeide motorrit staat dit zo op tafel. 
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 Rijden in groepen  

Van iedere rijder wordt verwacht dat hij zich houdt aan deze richt-
lijnen zodat de rit veilig en ontspannen kan verlopen: 

De voorrijder met rood hesje, heeft de route uitgezet en geeft leiding aan de groep.   

De achterrijder met rood hesje, markeert het einde van de groep en geeft aan dat deelnemers  

weer kunnen invoegen net voor hem. 

Tijdens het rijden blijven alle deelnemers tussen de voor- en achterrijder. 

Om misverstanden te voorkomen dragen de deelnemers tijdens een ride-out géén geel of rood hesje. 

Er wordt baksteenformatie gereden tenzij de weg hiervoor te smal is.  

Bij smalle wegen rijden de deelnemers met veilige onderlinge afstand achter elkaar.  

Zorg altijd voor voldoende onderlinge afstand zodat je beheerst kunt reageren op je voorganger.  

Deelnemers met weinig rijervaring rijden bij voorkeur vooraan in de groep.  

Eenmaal ingenomen posities blijven tijdens het rijden gehandhaafd.  

Er wordt niet onderling ingehaald. 

Iedere deelnemer houdt zich aan de wettelijke verkeersregels. Voor rood licht wordt gestopt,  

voorrangsregels worden nageleefd. Als de groep zich hierdoor splitst dan wacht de kopgroep op  

een geschikte plek tot de achterblijvers weer zijn aangesloten.  

Iedere deelnemer rijdt te allen tijde op eigen verantwoording en risico.  

De rijstijl is zodanig dat de rust in de groep behouden blijft.  

Rijden in een groep vraagt continue oplettendheid en aandacht voor elkaar.  

Er mag door de bestuurders geen alcohol genuttigd worden tijdens motorritten die georganiseerd  

zijn door KTMCO. 

Aanwijzingen van de voorrijder, aanwezige bestuursleden en de road captains moeten worden  

opgevolgd. 

Je rijdt met KTMCO patches op je jas/vest, en bent ambassadeur voor KTMCO, gedraag je daar  

te allen tijde naar. 

B
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Er is geen wettelijke status voor  het rijden met 

begeleiding van Road Captains.  

 

Road captains zullen de groep begeleiden door 

het blokkeren van de route voor overige ver-

keersdeelnemers, hierdoor zal de doorstroming 

van de groep veilig en snel kunnen gebeuren.  

Deelnemers moeten rekening houden met de 

RC’s die vanachter uit de groep weer naar voren 

zullen komen om wederom als RC ingezet te 

worden. Kijk dus in je spiegels!  

 

U blijft altijd verantwoordelijk voor uw eigen 

veiligheid. Wettelijk gezien kunt u geen enkele 

aanspraak op KTMCO doen.  

 

Ook bij de ritten begeleid door Road Captains 

gelden de groepsregels zoals al eerder geschre-

ven. De begeleiding heeft tot doel om de groep 

zoveel mogelijk aaneengesloten en veilig door 

het verkeer te leiden.  

 

De groepssamenstelling is als volgt: Voorrijder 

(rood hes) gevolgd door de Road Captains (gele 

hesjes), de deelnemers en dan als laatste weer 

de achterrijder in rode hes.  

 

Het rijden in een door Road Captains begeleide 

groep vraagt een hoge mate van concentratie 

en oplettendheid van de deelnemers.  

Om de groep aaneengesloten te kunnen laten 

rijden zullen de Road Captains daar waar nodig 

kruisingen, wegen van rechts en rotondes veilig 

stellen. Het stilzetten van verkeersdeelnemers 

mag officieel alleen door wettelijk bevoegde 

personen gebeuren. De Road Captains hebben 

die status niet en kunnen dus alleen met vrijwil-

lige medewerking van de overige verkeersdeel-

nemers hun taak volbrengen. De tijdsduur van 

dit veiligstellen zal zo kort mogelijk gehouden 

worden om het overige verkeer niet onnodig op 

te houden. Omdat er geen wettelijke basis is 

voor deze manier van begeleiding, is het van 

belang dat iedere deelnemer zich ervan bewust 

is dat — ondanks de inzet van Road Captains — 

er overige verkeersdeelnemers kunnen zijn die 

om welke reden dan ook de aanwijzingen nege-

ren. Blijf dus altijd alert, hou rekening met het 

onverwachte. 

 

Zodra de deelnemersgroep gepasseerd is zal de 

Road Captain(s) op aanwijzing van de achterrij-

der invoegen. De achterrijder geeft door middel 

van handsignalen het stilgezette verkeer te ken-

nen dat ze bedankt worden voor hun begrip en 

dat ze weer normaal verder hun weg kunnen-

vervolgen. 

De Road Captain zal vervolgens de groep in 

gaan halen om zich weer in de positie achter de 

voorrijder te positioneren, waardoor hij dan op-

nieuw ingezet kan worden als de situatie daar-

om vraagt.  

 

Deelnemers moeten dus rekening houden met 

inhaalacties van de Road Captains. Geef ze de 

ruimte waar dat kan, gebruik de spiegels waar 

ze voor zijn, maak oogcontact om te laten zien 

dat je weet dat er iemand in wil gaan halen. 
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Rijden met begeleiding van Road Captains 



 

 

10      KTMCO zomer 2017 

En dan sta ik eindelijk voor de deur. Huub doet 

open, voor de gelegenheid in felblauw KTMCO T-

shirt.  “Konden jullie niet aan de rand van Den 

Haag gaan wonen?”, grap ik, terwijl we elkaar be-

groeten.  

Ik had een bakkie pleur verwacht, maar Sylvia 

vraagt me of ik zin heb ik koffie. En of ik er een 

stukje eigengebakken (door Huub welteverstaan) 

appeltaart bij wil. Eigenlijk had ik me de afgelopen 

maanden voorgenomen om niet meer te snoepen, 

maar de heerlijke geur van verse appeltaart komt 

me tegemoet, en ik ben binnen een seconde om. 

Beetje slagroom erbij? Tuurlijk! Wat een verwen-

nerij. 

Huub en Sylvia hebben elkaar leren kennen tij-

dens een personeelsfeest van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, waar beiden werkzaam wa-

ren destijds. Inmiddels zijn zij bijna 30 jaar ge-

trouwd, en samen hebben zij twee dochters: Sa-

mantha en Daisy en een prachtige kleindochter 

Chelsey van 5 jaar. 

Grappig detail uit die tijd is dat Huub na hun werk 

Sylvia eens thuis wilde brengen op zijn motor. 

Zelfs een extra helm meegesjouwd. En wachten, 

en wachten, en wachten…en Sylvia kwam niet 

opdagen. Zij was bang geworden om achterop 

een motor te zitten en was al eerder naar huis 

gegaan. 19 jaar waren ze toen. 

Tegenwoordig beleeft Sylvia er veel plezier aan en 

rijdt zoveel mogelijk mee achterop. Hoewel de 

eerste keer geen succes was: “In de stromende 

regen, zonder beschermende kleding, zeiknat ge-

regend. Daar was geen aardigheid aan, dus dat 

doe ik nooit meer, dacht ik toen!”  

 

Huub is huismeester van het pand van Bouwend 

Nederland in Zoetermeer. “Daar heb ik een stukje 

De ganzenveer         

Ik kom Den Haag niet in. Aan het einde van de A12 kost het 

me ruim een kwartier om door de stoplichten heen te komen. 

Eindelijk begint de stoet wachtenden te rijden, dan blijkt ook 

nog De Raamweg/Koningskade afgesloten. Ik besluit toch de 

Tomtom te volgen, kriskras door Den Haag heen. Bij ieder 

stoplicht sta ik - in mijn beleving - uren te wachten, het is echt 

óveral druk. Toch maar even appen naar Huub en Sylvia: 

“Wordt ietsje later”.  
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van het magazijn geconfisqueerd 

waar nu alle spullen en voorraad van 

KTMCO opgeslagen ligt”, zegt hij 

een beetje ondeugend. Voorheen 

werkte ik bij FME, 25 jaar lang, maar 

door verhuizing van het bedrijf en 

het opheffen van mijn functie ben ik 

daar ontslagen. Gelukkig duurde het 

niet lang voordat ik bij Bouwend 

Nederland terecht kon. 

 

Sylvia: “ik heb altijd voor een thuis-

zorgbedrijf gewerkt, maar dat be-

drijf ging failliet. Nu doe ik dit werk 

bij verschillende particulieren, waar 

ik - als ik niet uitkijk - meer dan een 

werkweek mee vol kan maken. 

Daarnaast pas ik ook een dag op 

onze kleindochter”. 

 

Huub is zijn gemotoriseerd leven 

begonnen met een Zundapp en 

Kreidler. “Opgevoerd natuurlijk. Na 

mijn brommertijd haalde ik eerder 

mijn motorrijbewijs dan mijn autorij-

bewijs. Mijn eerste motor kocht ik 

van een neef. Van een 2-cilinder 

overgestapt naar een 6-cilinder: een 

Honda CBX. Daarna kocht ik een 

Nico Bakker Suzuki van iemand van 

de marechaussee, zwaar opgevoerd, 

wat ging dat ding hard. Daar heb ik 

een klein ongelukje mee gehad, dus 

ingeruild voor een Suzuki racer, die 

ik gewoon buiten parkeerde. In die 

tijd werkte ik in de kassenbouw en 

was ik weken van huis. Toen ik eens 

in de winter na lange tijd thuis 

kwam, was de motor compleet ka-

pot gevroren. Het was te duur om 

te repareren. Tijd voor een andere. 

Het leek me wel wat om eens een 

chopper te hebben. Ik kocht een 

Honda CB750 en heb deze omge-

bouwd tot chopper. Dragpipes, Har-

ley spatbord, gegraveerde spiegels, 

bullseyes richtingaawijzers, power-

filters.  

Met deze motor kwam ik een keer 

stil te staan. Geen benzine meer. Dit 

was nog vóór het tijdperk van mo-

biele telefoons, dus hoe kwam ik 

thuis? Totdat er een andere motor-

rijder stopte en vroeg of ik pech 

had. Nee….iets wat me nooit over-

komt….ik sta zonder benzine. We 

hebben de hele tank eraf gehaald en 

de motorrijder reed met mijn tank 

naar een benzinestation. Ik heb nog 

wel even in de rats gezeten of ie wel 

terug zou komen.” 

 

“Sylvia heeft wel autorijlessen ge-

had, maar is gestopt. Er kwamen 

kinderen, en ook het motorrijden is 

toen op de achtergrond geraakt. 

Ik heb 25 jaar geen eigen motor 

meer gehad. In die tijd huurde of 

leende ik af en toe wel wat, maar 

voor mijn 50e verjaardag heb ik 

weer een motor uitgezocht: een 

Goldwing. Ik wilde geen standaard 

kleur, iets aparts. Omdat deze niet 

direct leverbaar was, zou de garage 

hem bij mij afleveren zodra hij bin-

nen was gekomen. En dat was exact 

op de dag van mijn verjaardag.  

 

Bescheiden als beiden zijn, valt het 

me steeds op dat zowel Huub als 

Sylvia heel zorgzame mensen zijn. 

Binnen hun eigen gezin, wat zeer 

hecht is (“ja, we hebben alles voor 

elkaar over, maar vinden het ook 

belangrijk om elkaar te respecteren 

en in de waarde te laten”), maar ook 

daarbuiten. 

 

“ dus dat doe ik 

nooit meer, 

dacht ik toen “ 

“ dragpipes, 

Harley spatbord, 

bullseyes rich-

tingaanwijzers“ 

door Fien Okkerman 
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Zo vertellen zij dat ze jaren - als van-

zelfsprekend - voor een oudere 

vrouw hebben gezorgd met alledaag-

se dingen zoals boodschappen doen, 

huishouden, schoonmaken etc. Daar-

naast helpen zij ieder weekend een 

dochter van een vriend die de ziekte 

MS heeft. Dat betekent dat zij ieder 

weekend om 5 uur ’s morgens op-

staan. Ook Huub’s moeder heeft mo-

menteel wat extra zorg nodig.  

 

Hoe zijn jullie in contact gekomen 

met KTMCO? 

Huub: “We hadden de behoefte om 

meer te doen met de motor, zijn op 

internet gaan zoeken, en kwamen al 

snel op KTMCO uit. Onze dochters 

werken allebei met kinderen, en het 

spreekt ons aan om iets te doen voor 

‘kinderen in nood'.  

Al het overgebleven speelgoed van 

de kinderen, schonken wij vroeger al 

aan het kinderziekenhuis. Ook het 

feit dat KTMCO geen clubhuis of 

honk heeft, spreekt me aan. Geen mc 

dus. 

 

Ik kan me het eerste gesprek met 

Marcel nog goed herinneren. Hij zei: 

“Wat verwacht je van KTMCO?” 

Waarop ik zei: “Wat verwacht je van 

mij? Ik ben bereid om me in te 

zetten, dus zeg het maar.“ 

 

De dag van de uitreiking van de eer-

ste hobbelmotor staat me het meest 

bij. Dat was heftig om mee te maken, 

die kinderen…. Ach, het was allemaal 

indrukwekkend, ook de rit voor Mar-

leen die ik samen met Dennis heb 

georganiseerd.” 

 

 

“Ik ben blij dat de sfeer onderling zo 

goed is, daar kunnen we echt van 

genieten.  

Daarom vonden we het ook zo leuk 

dat onze dochters de kans kregen 

om ook mee te gaan naar Londen. Zo 

konden we ze laten zien wat KTMCO 

doet en welke mensen daarin hun 

bijdrage leveren.  

 

Onze jongste dochter Daisy wil ook 

haar motorrijbewijs halen. Echt iets 

voor haar, vroeger zal ze zelf al aan 

scooters te knutselen”.  

 

“Syl en ik willen nog eens naar Duits-

land op de motor, Malberg, Kyllburg. 

Het schijnt daar prachtig te zijn. 

Voorheen had mijn nicht een hotel 

daar, en zijn we vaak uitgenodigd, 

maar we hebben de reis nooit ge-

maakt. Voor nu kijken we heel erg uit 

naar het Hemelvaartsweekend in 

Frankrijk. Dat zal voor ons de eerste 

keer zijn dat we samen op de motor 

naar het buitenland gaan.” 

 

Sylvia vraagt of ik nog iets wil drin-

ken. Ik kijk op de klok en schrik er-

van. “Oooohh, is het al zó laat?” Door 

de boeiende verhalen van Huub en 

Sylvia is de tijd omgevlogen. Ik sla 

hun aanbod om een hapje mee te 

eten vriendelijk af (moet nog bij mijn 

vader eten). Terwijl ik mijn jas aan-

trek, duwt Huub een aluminiumfolie 

pakje in mijn hand. “Voor bij de koffie 

vanavond met je vader, stuk appel-

taart.”  

Onderweg naar huis denk ik steeds: 

wat een integere, zorgzame, respect-

volle en lieve mensen heb ik vandaag 

gesproken.  
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“ ik ben blij dat 

de sfeer onder-

ling zo goed is “ 
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      KTMCO Travel                  

Donderdag, 25 mei 2017, Hemelvaartsdag. 

 

Het begon allemaal met de vijftigste verjaardag van 

Marcel. “Nee, ik ben niet thuis die dag, ik vier mijn 

verjaardag niet, ik zorg ervoor dat ik weg ben.” En zo 

gebeurde het dat steeds meer mensen van KTMCO 

aanhaakten om de verjaardag van Marcel mee te vie-

ren in Frankrijk.  

 

Ik ben al vóór de wekker wakker en ‘heb er zin an’, 

zoals een bekende Nederlander ooit zei. 

Om kwart over zes vertrek ik om Peter Mantel op te 

halen bij benzinestation Zeeburgertunnel. Even snel 

een bakkie en de verwachtingen van de rit bespreken. 

Nou, die zijn hoog hoor. 

Op naar Woerden om ons Fientje op te halen. We zijn 

te vroeg en bellen Fien. “Oh is goed hoor, ik haal de 

motor uit de garage en dan kom ik er aan”. Twee tel-

len later horen we het geronk van een motor, dat is 

snel, ze woont zeker om de hoek. Nog even aftanken 

en dan vertrekken we met gezwinde spoed naar Ha-

zeldonk waar we om half tien afgesproken hebben 

met de anderen van onze mooie stichting. En we zijn 

weer te vroeg, net voor negen uur komen we aan. 

  

Afgesproken wordt dat ik achteraan rijd met die gele 

puntmuts op mijn kop, Jo Callimero is geboren. Het is 

gelukkig geen grote groep, 11 motoren zijn nog wel te 

tellen onderweg. 

Na een korte stop voor de verslaafden onder ons rij-

den we door naar Somsey voor de lunch. Als we bijna 

bij de lunchplek aangekomen zijn, merk dat ik nog 

maar 10 motoren tel. Hé wie is er weg, wie ben ik 

kwijt? Even later komt superopa Leo met een grote 

grijns op zijn gezicht aanrijden: “Gelukt, ik heb weer 

saffies!” 

Nadat iedereen gegeten, gedronken en gerookt heeft, 

geeft Marcel het sein om te vertrekken. Hij geeft di-

rect gas en is al verdwenen terwijl de helft van ons 

nog bezig is zijn of haar jas aan te trekken, muts op te 

zetten of motor te starten. Gelukkig heeft niemand 

een motor met een kickstart. 

Tijdens de volgende korte stop maak ik de fout mijn 

motor niet goed te zetten waardoor hij van zijn jiffy 

rolt en omkiepert tegen de motor van Fien. Kras op de 

luchtfilterkap. Sorry Fien, ik had beter op moeten 

letten. 

  

We rijden verder voor het laatste stuk naar Châtel 

Chéhéry en om half 6 komen we aan op de camping 

Naïades. Zeven personen blijven op de camping en 

negen gaan een kilometer verderop in het B&B Cham-

bres d’hotes la Rêverie van Bart en Ilse logeren. Een 

Nederlands echtpaar dat hun leven omgegooid heeft 

en met dochter vertrokken zijn naar Frankrijk. 

Ondertussen is er enige hilariteit ontstaan op de cam-

ping m.b.t. het inchecken, waarbij de eigenaar Pierre 

op zijn beste combinatie van Frans, Duits en Engels 

laat zien welke onze huisjes zijn en tracht uit te leggen 

hoe laat de keuken dicht gaat. Intussen probeert zijn 

assistente Patricia inzicht te krijgen hoe het nou zit 

met het beddengoed en verschiet van kleur als zij 

denkt dat Peter en ik een stel zijn. Dat zijn wij ook wel 

maar niet zoals Patricia denkt, dus geen tweepersoons 

beddengoed. De muppet opa’s van het balkon rijden 

wel samen, maar slapen niet samen, pfffffff. 

We besluiten op de camping te eten en bellen de an-

deren in het B&B. Top, zij komen ook, gezellig. Onder 

het genot van een drankje wachten we geduldig op de 

kip of steak haché met frieten. Wat een verkeerde 

keuze om daar te eten. Het was niet lekker en alles 

was lauw. De volgende dag horen wij dat zij het opha-

len bij een Turkse pizzeria in een volgend dorp, van-

daar dat we meer dan een uur moesten wachten.  

Er blijkt nog veel meer niet ok, de douche spuit om-

hoog i.p.v. naar beneden. Hoewel ik sommige situaties 

kan bedenken dat het prettig zou zijn maar niet wan-

neer je je haar wilt wassen. Een verstopte leiding ver-

oorzaakt een overstroming op de keukenvloer en in 

het koffiezetapparaat zit nog een koffiezakje van de 

vorige gast, vol met schimmel. 

In het andere huisje gaat het ook niet helemaal ok, 

Patrick zit steeds vast met zijn vinger in het door-

spoelknopje…dames toch! 

 

Het sluitstuk was wel hoe charmeur Pierre zich van 

zijn beste kant liet zien hoe gedienstig hij was door 

ons een ontbijt te presenteren van welgeteld enen 

croissant, een klein glaasje jus d’orange en een kopje 

koffie a raison van…….ja let op…€ 6,00.  Alors, mon 

ami Pierre, j’amais encore. De volgende dag hebben 

we ontbeten in het B&B waar we een tafel voorge-

schoteld kregen met stokbrood, croissants, vier soor-

ten vleeswaren, drie soorten kaas, jam, een eitje 

(sommigen wilden er vier), vruchtenyoghurt, fruit, jus 

d’orange en zoveel koffie of thee als je maar wilde. En 

dat allemaal voor € 5,00. Kunnen die Fransen toch 

nog wat leren van den Hollanders hè. 
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Vrijdag. 

Om half 10 slaat Marcel op de trom, tijd voor vertrek 

naar Troyes, de plaats van het ontstaan van de Tem-

peliers. Een kort ritje. Hoezo kort ritje: 150 km heen 

en 150 km terug. In het museum wordt een film ver-

toond van het ontstaan en de teloorgang van de Tem-

peliers en de eerste beelden zijn van een ridder te 

paard. Volgens één van ons is dat Ivanho. Maar dat 

kan niet, de arme man is vorige week overleden. R.I.P. 

Roger Moore. 

De film is interessant en geeft een duidelijk beeld van 

de geschiedenis van de Tempeliers. Ik zal jullie niet 

met alle namen vermoeien die in de film vermeld wer-

den, vooral omdat ik ze niet heb onthouden. 

Huub plaatst nog even snel een KTMCO stickers op 

het bord buiten waarna we vertrekken. Onderweg 

brult iemand “Huub heeft zijn telefoon laten vallen”, 

gelukkig blijkt het achteraf een rubber van zijn fiets te 

zijn. 

Via de péage blazen we naar een KFC restaurant voor 

een broodje kip van een betere soort dan die op de 

camping, één persoon is niet tevreden: “Ik bestel als 

eerste en krijg als laatste”. Ja dan had je het maar niet 

via de bestelcomputer moeten doen. Ondertussen 

proberen twee heren van onduidelijk allooi de aan-

dacht van één van onze dames te krijgen die daardoor 

als de kippen weer bij ons terug is. Be save, keep a 

KTMCO biker with you. 

Dennis en opa Leo zijn vandaag niet meegegaan, door 

problemen met de rug van Dennis. Ik heb begrepen 

dat zij zich desondanks na een heel klein ritje kostelijk 

hebben vermaakt op een terrasje. Goed zo mannen, 

verdiend. 

Om acht uur zijn we terug op de camping waar, onder 

het genot van een drankje, de verhalen naar boven 

komen. Ook die van Pierre. Pierre: een geval apart of 

liever gezegd een apart geval, we zullen je helaas 

nooit vergeten. Er werd nog lang nagetafeld waarbij 

er mooie, verdrietige en zware verhalen naar boven 

kwamen. 

Ik denk bij mezelf: “Ik wou dat ik een knop had waar-

mee ik dat ongedaan kon maken, maar gelukkig zijn 

wij een familie en geen MC. We zijn er voor iedereen, 

nu en altijd zonder te vragen waarom. 

  

Zaterdag. 

Na een overheerlijk ontbijt in het B&B vertrekken we 

naar Romagne sous Montfaucon voor een bezoek aan 

de begraafplaats uit de 1e Wereldoorlog. Hier liggen, 

naast duizenden andere slachtoffers, ca 40.000 Ame-

rikanen begraven in grond die speciaal uit Amerika is 

verscheept, “burried in American soil.” Een indruk-

wekkend gezicht hoe perfect uitgelijnd de graven zijn 

en hoeveel aandacht er aan besteed wordt.  

  

We vertrekken voor de lunch bij Jean Paul die een 

uitbaterij met museum bestiert. Het museum is gevuld 

met items die hij in 40 jaar tijd tijdens nachtelijke 

zoektochten in de bossen heeft gevonden. Het is on-

gelooflijk wat er allemaal in het museum te zien is en 

het is net zo ongelooflijk om te zien wat een energie 

deze man heeft. Hij is niet bij te benen in de bediening 

en als je een keer met je ogen knippert zie je hem op 

twee plaatsen tegelijk, sneller dan zijn eigen schaduw. 

  

We maken ons klaar voor de rit naar Châtel Chéhéry 

en onderweg ziet Terence blauw gras en een slang op 

de weg. Volgens iemand kweken ze daar kunstgras en 

die slang was een tuinslang. Ach ja Terence heeft wel 

meer rare dingen, zoals het bordje Rappel. “Hé, denkt 

hij, rijden we rondjes, in dit plaatsje waren we toch 

net ook?” Of gapen op de motor, ja Terence dat kan 

ook met een hand voor je mond. 

  

Diner in B&B, wat een luxe. Een heerlijke soep, drie 

soorten groenten, rijst, tagliatelle en een giga schaal 

met heerlijk vlees in een voortreffelijke saus. Dat 

wordt aanvallen, nou dat gebeurde ook. We stonden 

te vechten om de opscheplepel voor het 

vlees…..kannibalen. Het dessert was een heerlijke crè-

me brulé. Ongelooflijk dat twee mensen die tot voor 

kort in de IT branche zaten dit voor elkaar krijgen. 

Buiten wordt de avond geëindigd met koffie of een 

drankje en iedereen gaat met een voldaan gevoel naar 

zijn of haar bestede.  

  

Zondag. 

Voor de laatste keer na mijn ochtendlijke douche stap 

ik om zeven uur het huisje uit om de camping te be-

groeten met mijn galmende Goooooooooooooooood 

morning  Chéhéry. Overigens niet te dicht bij het huis-

je van buurman Patrick, want die heeft gedreigd mij 

op m’n bek te rammen. Vreemd …..de andere buren 

vonden het wel leuk. Ik kreeg toch nog koffie van Pa-

trick, dus dat zit wel weer goed. 

Na wat getouwtrek over een elektrastand rekenen we 

af en gaan voor ons laatste ontbijt naar het B&B. Nog 

even wat foto’s voor de B&B van alle KTMCO-ers 

     Châtel Chéhéry    F R A N K R I J K  
door: Johan Bolk 
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Jo Calimero 

met Bart, Ilse en hun dochter. Zij mocht bij Fred achterop de motor wat zij eigenlijk niet wilde. Echt wel, kijk maar 

naar haar gezicht op de foto, dat spreekt boekdelen. 

Half 11 vertrekken we richting huiswaarts. Iedereen zit natuurlijk weer bijna zonder benzine dus we gaan eerst op 

zoek naar een tankstation. De eerste zat en bleef ook dicht ondanks het aanbellen, dus op naar de volgende. Ook 

dicht. Net op het moment dat we weg willen rijden, gaat er een rolluik open en komt er een oudere man naar bui-

ten. Zijn zonen rijden ook motor dus kan hij ons niet zo maar laten gaan. 

 

We rijden het eerste stuk via de prachtige Franse binnenwegen en dan gaan we de snelweg op in formatie. Als Ca-

limero achteraan heb ik een mooi zicht op de colonne. Wat is dat een prachtig gezicht, als een blok navigeren we 

perfect door het verkeer. Iedereen kan ons inhalen en wij kunnen zonder moeite het langzame verkeer op de eer-

ste baan voorbij. Totdat een automobiliste mij niet ziet ondanks mijn gele opvallende muts en zij daarbij ook nog 

bijna Terence van de weg drukt omdat ze zo graag naar links wilde. Er kwam vuurwerk uit de ogen van Terence.  

Voor de Belgisch–Nederlandse grens hebben we nog een klein stukje file. En dan is het weer tijd om te tanken, te 

eten en drinken. Er wordt nog wat gedelibereerd en over welke route we nemen om Fien naar huis te brengen en 

besluiten over de A15 met de anderen mee te rijden. Ja …. te laat. De anderen zijn al achter de horizon verdwenen, 

dus nemen wij toch maar de A27. Via de A2 en A12 rijden Peter en ik naar Woerden om Fien veilig thuis te bren-

gen, waarna Peter en ik doorrijden naar 020. Bij hetzelfde benzinestation als bij de start, nuttigen we een kopje 

koffie en kijken elkaar aan: “Het was een topweekend maar wat een rit! 1450 km.”  

  

Vrienden: dank voor een ongelooflijk mooi weekend met prachtige ritten, en de formidabele organisatie. 

Mighty Marcel en Miralda, Terence de Vinger, Superopa Leo, Houdenzo Huub en Silvia, Praktische Patrick en 

Wietske, Dennis de Doordouwer, Vrachtvervoerder Willem-Jan en Bianca, Fast Freddie en Raymond, Pestkop 

Muppet Peter en ons Stralend Zonnetje Fien.  

 

Een zeer dankbare groet en tot de volgende keer. 
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Compareren, zo heet het als je als politieman/vrouw bij de rechter moet verschijnen. Niet om-

dat je iets strafbaars hebt gedaan maar vaak is het omdat een van de partijen iets nader uitgelegd 

wil hebben. Zo ben ik vandaag bij de rechtbank in Rotterdam op visite geweest om te compareren.  

 

Het ging om een zaak uit 2014 waarbij ik iemands rijbewijs had ingevorderd. Meneer had veel te hard gereden 

(gecorrigeerd 179 km. per uur) waar 100 de maximumsnelheid was. Tja, en dan ben je als politiemens verplicht 

om het rijbewijs in te vorderen. Die bestuurder was toen al heel erg boos en vond mij op zijn zachtst gezegd niet 

aardig. Ik heb de zaak nog eens goed ingelezen en zag direct dat die bestuurder nu ook nog 4 boetes had open-

staan voor een flink bedrag. Allemaal geringe overtredingen maar als je die niet betaald wordt de boete enkel 

maar hoger. Nu dus ook en bij niet betalen moest meneer toch al gauw een kleine 3 weken in het staathotel ver-

blijven. (daarmee is overigens de boete niet voldaan - nee - het is slechts een dwangmiddel om je te bewegen 

alsnog over de brug te komen met je geld). 

                  Van de motordiender                   

 

Maar goed; ik ging naar binnen en de blik in de ogen 

van die betrokken meneer zei al voldoende. Inder-

daad, hij vond mij nu nog steeds niet aardig. Nadat 

meneer de kantonrechter had uitgelegd waarom ik 

moest verschijnen, mocht ik vertellen hoe ik de snel-

heid van meneer had gemeten, wat voor methode, 

hoe heb ik dat gedaan en wat is de richtlijn. Intussen 

zag ik dat de bewuste boze meneer zat te popelen 

om iets te zeggen….en jawel; nog voordat ik goed en 

wel uitgesproken was kwam er een stortvloed van 

beschuldigingen mijn kant uit die niet voor herhaling 

vatbaar zijn op dit papier.  

 

Dit was voldoende voor meneer de kantonrechter 

om in te grijpen. De man werd terechtgewezen en 

verteld dat ik notabene op zijn verzoek was versche-

nen. De man viel zelfs de kantonrechter in de rede. 

Kijk en dat is niet echt slim als je wilt dat iemand – 

precies die middelste man met die toga - aan jouw 

kant komt staan ! 

Meneer de kantonrechter was dan ook ‘not amused’ 

door deze interruptie en wees de man terecht: ‘Nog 

één zo’n opmerking en U staat buiten.‘ ‘Ja, maar ik 

ben nu eenmaal zo….’, klonk zijn verweer. ‘Dan ver-

andert u maar. U bent gewaarschuwd’, sloot de kan-

tonrechter af.  

 

De officier van justitie mocht vervolgens haar betoog 

houden en zag geen gronden om te twijfelen aan de 

juistheid van mijn proces-verbaal. Hierop mocht de 

advocaat van de verdachte zijn verhaal houden. Zoals 

het een goed advocaat betaamd deed hij dit vooral 

lang en met verve.  

 

Maar ook voor zijn betoog kon mevrouw de officier 

niet zwichten en vroeg buiten de 4 maanden rijont-

zegging - gelet op de beperkte inkomsten van de man 

- ook nog 40 uur werkstraf. Weer ging de bewuste 

man tekeer, nu tegen mevrouw de officier én meneer 

de kantonrechter. RINKELDEKINKEL…… hier gooide 

hij zijn eigen glazen in en was de kantonrechter echt 

klaar met hem. Zijn advocaat poogde nog om hem tot 

bedaren te krijgen, maar het leed was geleden en het 

kwaad reeds geschiedt !  

 

Naar voren buigend over zijn buro sprak meneer de 

kantonrechter op niet mis te verstane wijze de ver-

dachte aan en velde het vonnis zoals door de officier 

van justitie was geëist. Daar kon hij het mee doen. 14 

dagen om in beroep te gaan. Hierop werd de zitting 

gesloten en mochten wij allemaal weer gaan. O nee, 

op één na, want buiten de rechtszaal stonden inmid-

dels de parketwachters die de boze meneer aanspra-

ken en vertelden wat hem nog meer te wachten 

stond.  

 

Ik ging hierop eerst nog even naar het buro en daarna 

met gepaste snelheid naar mijn eigen huis. Ik moet 

bekennen toch wel met een goed gevoel. 

 

 

Met dank aan Politie Team Verkeer Rotterdam 
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Buiten de KTMCO-evenementen om, rijden onze Knights en Ambassadeurs  

regelmatig voor andere goede doelen mee. En daar zijn wij trots op. 

Johan heeft 8 april jl. meegereden met de Peringatan ride-out.  

Zijn verhaal is te lezen op : http://ktmco.nl/wp/johan-ktmco-knight-vertelt/ 

 

“Ook voor deze regio wordt het protocol afgewerkt van toespraken, vlag hijsen, 

een minuut stilte en zang en muziek. “ 

 

“Prachtig om te zien dat al die bewoners zo gastvrij zijn om zo een meute onbe-

houwen bikers in hun wijk te ontvangen.” 

 

 “We zijn toch gewoon mensen, papa’s die het hart op de juiste plaats hebben.” 

Johan en Bryan hebben 4 juni jl. meegereden met de “Ride-With-

Pride” ride-out.  

Het complete verhaal is te lezen op : http://ktmco.nl/wp/johan-

ktmco-knight-vertelt-ride-with-pride/ 

 

“Deze keer wordt gereden voor Stichting Ambulance Wens, een mooi 

doel vind ik zelf.” 

       Peter, Leo, Johan, Huub, Dennis, Thom , Fred: dank dat jullie de groep veilig over de wegen gaan begeleiden !  

                     (op de foto ontbreken Thom en Fred)       

 KTMCO heeft een nieuw roadcaptains team ! 



 

 

KTMCO zomer 2017      19  



 

 

20      KTMCO zomer 2017 

 



 

 

KTMCO zomer 2017      21  

Alles liep op rolletjes… mede 

dankzij de supervisie van Leo. 

DE VOORBEREIDINGEN 

                    Onthulling 7e KTMCO hobbelmotor  

Hebbie hulp 
nodig Dennis? 

Ik hou ut 
toch maar 
effe in de 
gaten…. 

Mannen,  
LUISTERT nou 

naar mijn, jullie 
motte dieper 

graven ! 

Tuurlijk 
Leo... 

Nee 
toch? 

Adoe 
zeg…. 

Luistert man-
nen….ook al 

houwe we maar 
één schroefie 

over…..dan 
motte we weer 
helemaal op-

nieuw beginne 
hè ! 

Adoe 
zeg…. 

Het was een koude dag, deze 19e april. Maar gelukkig scheen de 

zon en was de koffie bij Leo en Wilma warm. 

Het eerste ritje van dit seizoen met de KTMCO-vrijwilligers is van-

daag, en wel met een speciale reden: de onthulling van de 7e 

KTMCO-hobbelmotor op het buitenspeelterrein van het Ikazia Zie-

kenhuis in Rotterdam. 

 

Na een heerlijk ritje met z’n allen, voorgereden door Leo, verzamel-

den we bij een tankstation waar Daan en Ans en Stichting Dada 

zich bij ons zouden voegen. Terwijl we stonden te wachten, rijdt 

een politieauto het terrein op en de agenten spreken ons aan. 

“Vrijgezellendag?”, vragen ze. En ze kijken naar Huub die zich in-

middels in het paashaaspak heeft gehesen. Ook wordt verwezen 

naar alle KTMCO-patches op de vesten en jassen van onze vrijwil-

ligers. Ze hadden deze patches nog nooit gezien en kwamen pols-

hoogte nemen wie wij zijn en wat onze plannen zijn. 

Na uitleg waar KTMCO voor staat, wat de stichting precies doet, 

en wat de plannen voor vandaag zijn, krijgen wij een respectvolle 

blik en een goeie dag gewenst. Off we go…. 

 

Bij het Ikazia Ziekenhuis worden we verwelkomd door medewer-

kers, kinderen en hun ouders. De koffie en allerlei lekkers staan al 

voor ons klaar na de koude rit. De kinderen zijn opgewonden, want 

er staat een groot cadeau ingepakt met een grote strik erom heen, 

die zij straks mogen uitpakken. 

 

Afke de Vries (teamleidster van het Moeder en Kind Centrum) 

neemt het woord en heet ons allen welkom, waarna de hobbelmo-

tor wordt onthuld. “Het toestel is geschikt voor jonge en oudere 

kindjes!”, aldus de pedagogische medewerkers van Ikazia. Opgeto-

gen gezichtjes van de kinderen, die meteen op de hobbelmotor wil-

len zitten. Eén van de kinderen wil eigenlijk ook wel eens op een 

echte motor zitten. Natuurlijk wordt aan zijn wens voldaan en zo 

trots als een pauw zit hij even later bovenop de motor van Peter 

M. te glunderen. 

 

Ook Stichting Dada, die het andere speeltoestel op het terrein 

heeft geschonken, was aanwezig met hun welbekende giraffe-

mascotte. 

 

Dank aan Stichting St2C, die de 7e KTMCO-hobbelmotor heeft ge-

sponsord (en de aanwezigheid van de afgevaardigden namens 

St2C). 

Dank aan Stichting Dada voor de fijne samenwerking. 

Dank aan het Ikazia Ziekenhuis voor een gastvrij ontvangst. 

Dank aan onze Leo voor het uitstippelen en voorrijden van onze 

eerste rit van dit seizoen. 

 
 

Is alles toch 
nog goed 
gekomen 

Dennis 

Ziet er prima 
uit zo Marcel  
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      adverteerder   

seizoen van het 

Het Brielse organisatie- en schrijfbureau ‘Smokey’s Disci-

ple’ was de eerste adverteerder die zich aanmeldde voor 

ons prachtige magazine. Niet zo vreemd natuurlijk, want 

achter ‘Smokey’s Disciple’ gaat gewoon ons eigen stichting 

lid (én trots lid van de Ridderorde) Daan Oostrum schuil.  

 

Het schrijven en organiseren zat hem al vroeg in het bloed. 

Ooit begonnen met het in elkaar draaien van leuke motor-

ritten voor motorclubs, het kleinschalig organiseren van 

liefdadigheidsavondjes en het volschrijven van clubbladen, 

klopten al snel échte motorbladen en andere 

‘tekstverwerkers’ bij hem aan.  

 

In de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw (jaja, 

‘Smokey’ is de jongste niet meer) schreef hij veel artikelen 

in Motor, Bigtwin, plaatselijke kranten, soms ook voor lan-

delijke bladen als het Rotterdams Dagblad en het Vrije Volk 

en zelfs één keer voor de Amerikaanse Easyriders ! Ook la-

gen zijn teksten op felicitatie- en rouwkaarten bij menigeen 

in de brievenbus, aangezien hij destijds ook als copywriter 

voor het bekende wenskaartenimperium Hallmark actief 

was.  

Vanaf 1997 hoopte het stof op zijn pennenbakje zich ech-

ter snel op en ideeën voor leuke evenementen bleven 

slechts ideeën. Ander werk eiste tot eind 2015 al zijn aan-

dacht op, maar met de pensioengerechtigde leeftijd al aar-

dig in zicht, besloot hij toch nog zijn langgekoesterde 

droom; een eigen organisatie- en schrijfbureau te verwe-

zenlijken. 

 

Bigtwin opende weer graag zijn deuren en ook in andere 

bladen stonden en staan alweer regelmatig artikelen van 

zijn hand. Evenementen maken met regelmaat weer ge-

bruik van zijn kennis of advies en ook organiseert ‘Smokey’ 

weer autonoom evenementen. Het Rockanje-Bike-

Weekend is daar een goed voorbeeld van. In zijn forse sta-

pel diploma’s – overigens allemaal pas behaald na een vol-

ledig mislukte schooltijd – prijkt o.a. het diploma Evene-

menten Coördinator.  

 

De website van ‘Smokey’s Disciple’ ziet er gelikt uit, maar 

eigenlijk heeft hij daar nog helemaal geen tijd voor. Het 

werk groeit hem (volgens eigen zeggen) boven het hoofd; 

Bigtwin, IM, KTMCO, lokale bladen, gemeentepagina’s, 

evenementen………., nee van dat pensioen gaat ‘Smokey’ 

nog lang niet genieten ! 
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 KTMCO voor de 2e keer op 

de Rockanje Classic. 

 

Om zaterdag 20 mei om 

7.30 uur rijden wij de Mool-

hoek in Rockanje op. 

 

Aanwezig zijn: Daan, Ans en 

familie, Willem-Jan, Teren-

ce , Huub, en Dennis. Zij zijn 

al druk bezig met het op-

bouwen van de marktkra-

men. Al snel komen Peter en 

Hanneke (die na een aantal 

keren de snelweg op af, en 

weer op af waren gereden) 

het charityplein op geschre-

den. Het duurt niet lang dat 

het plein ingericht is met 

mooie aangeklede kraam-

pjes. Met z’n allen gaan we 

lekker aan de koffie en dan 

komen Nel en Manfred, Leo, Bianca, Pe-

ter en Johan met brede glimlach aange-

reden. “De familie” is weer compleet.  

 

Het is ook vandaag dat de drie opa’s, 

Huub en Dennis hun oorkonde met de 

bijbehorende patches van roadcaptain 

krijgen, uit handen van onze voorzitter 

Terence. Ons nieuwe roadcaptains team 

is geboren. 

 

Manfred en Nel, Johan en Peter Mantel 

wijzen de bezoekers vandaag de weg 

naar parkeerplaatsen en Peter ten Cate 

is onze steun en toeverlaat bij de Eerste 

Hulp. Hij heeft  zelfs Daan nog moeten 

voorzien van een pleister, wat hij zeer 

vakkundig heeft uitgevoerd. Onze Fien, 

samen met Peter, zijn de fana-

tiekelingen die de bezoekers 

met al hun charmes proberen 

te overtuigen dat onze T-shirts 

hen geweldig zullen staan. Of 

dat zij wel iemand in de familie 

zullen hebben die een dada 

knuffel kan gebruiken. Ik heb 

het zelf ook nog geprobeerd 

maar volgens mij kan ik beter 

oliebollen gaan verkopen….. 

Ans verwent ons met heerlijke 

broodjes en mega plakken cake. 

Fien krijgt tussen de bedrijven 

door nog een fitnessles van 

Hanneke.  

 

Onze Daan heeft weer onge-

looflijk veel werk verzet met 

het voorbereiden van dit eve-

nement en alles was weer tot in 

de puntjes verzorgd. Alleen erg 

jammer dat er altijd weer mensen zijn in 

de gemeente die hem willen dwarsbo-

men, Gelukkig lukt dat nooit. Daan’s 

hechte band met politie, handhaving, 

Klasseverkeer, MotoPlaza en anderen 

zorgt ervoor dat hij alles voor elkaar 

bokst, keer op keer. De patch die hij 

vandaag kocht met de tekst “KIZZ my 

ass” slaat de spijker op zijn kop.  

 

Aan het eind van deze mooie dag breken 

we alle kraampjes weer af en alle spullen, 

inclusief het dochtertje van Dennis, moe-

ten in het autootje van Jennifer. En dat 

lukt nog ook! 

 

Ondanks de lage opkomst van bezoekers 

was het een topdag: het weer was super 

- allemaal verbrande koppies vandaag - 

en het was weer een gezellig samenzijn!  

 

Marcel en ik zijn nog met Daan, Ans en 

kinderen heerlijk gaan bbq-en bij Beach 

West, dat was een mooie afsluiter van de 

dag. Moe maar voldaan op weg naar huis 

en vroeg naar ons “mandje” 

Miralda 

KTMCO’s Charity Square 

“Ik kan beter  
oliebollen  

gaan verkopen” 

door: Miralda Hagen 
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Bent u online aan het shoppen? 

 

VIA 4MORGEN KUN JE GRATIS AAN KTMCO DONEREN TIJDENS HET ONLINE SHOPPEN.  

WINKEL BIJ MEER DAN 1.000 WEBWINKELS 

“Er is een groeiend besef dat we anders met onze wereld en de medemens moeten omgaan. Goede doelen 

maken zich hiervoor sterk. Een verandering van het geefklimaat heeft er toe geleid dat fondsenwerving 

door goede doelen onder druk is komen te staan. Om de teruggang in financiële middelen bij goede doelen 

tegen te gaan, zijn goede doelen op zoek naar nieuwe initiatieven en goedkopere manieren van fondsen-

werving. 4MORGEN biedt hiervoor een oplossing om de wereld positief te veranderen. 4MORGEN gelooft 

dat goede doelen een verschil kunnen maken. Zij willen het mogelijk maken dat iedereen een goed doel 

kan steunen zonder dat dit hem of haar geld kost. Zo kunnen we samen werken aan een mooiere wereld!” 

 

Hoe werkt het? 

 

1.  Registreer je bij www.4morgen.org en kies KTMCO als goede doel  

     dat je wilt steunen.   

     (KTMCO staat onder ’goede doelen’ onder categorie ’welzijn’). 

 

2. Zoek jouw winkel waar je online wilt shoppen, klip op ’winkel nu’ en  

     ga naar deze website. 

 

Over jouw aankoop ontvang je een bedrag dat door 4morgen automatisch aan KTMCO wordt gedoneerd. 

 

Gratis doneren aan KTMCO…. Het werkt écht ! 
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De wekker gaat wat later deze keer, eens een keertje niet zo vroeg op voor een ritje met KTMCO. Aangezien 

het ook nog een keer lekker weer is, en het niet zover rijden is voor me, besluit ik het eerste stuk binnendoor 

te rijden om bij Bilthoven de snelweg op te gaan richting de benzinepomp bij Bunnik waar we afgesproken 

hebben. Vanaf daar vertrekken we met 7 motoren richting Driebergen waar op landgoed De Horst de ver-

wendag van stichting Revief wordt gehouden. 

 

Deze stichting zet zich in voor mensen die op jeugdige leeftijd het slachtoffer 

zijn geweest van seksueel misbruik. Als onderdeel daarvan organiseren ze meer-

dere zogenaamde lotgenotendagen, waaronder deze verwendag waar er aan 

verschillende activiteiten kan worden deelgenomen. Ik zie verschillende dingen 

staan zoals een Chinese voetmassage, manicure en diverse workshops. Ook een 

ritje achterop de motor behoort tot de mogelijkheden en daarvoor zijn wij om 

onze medewerking gevraagd. 

 

Na eerst te hebben genoten van een prima verzorg-

de lunch, gaat het programma voor ons van start. 

Er wordt meerdere malen een kort rondje gereden, 

richting Doorn en dan weer terug naar Driebergen. 

Tijdens het eerste ritje moet Johan wel even buk-

ken voor een laag overvliegende buizerd, maar voor 

de rest verlopen de rondjes rustig en zonder pro-

blemen.  

 

Leuk om te zien hoe enthousiast een deelneemster is, ze heeft altijd al op een 

motor mee willen rijden, en die wens gaat nu in vervulling. Sommige anderen 

zijn vooraf toch een beetje nerveus, maar ook zij komen met een lach op hun 

gezicht en vol enthousiasme terug. Zelfs een medewerkster van Revief, die van 

te voren heeft geroepen dat ze voor nog geen miljoen achterop een motor gaat 

zitten, heeft volop zitten genieten en stapte met een grote glimlach weer af. In 

het stralende zonnetje is het natuurlijk ook prima rijden door de mooie omge-

ving. 

Na 3 rondjes is het tijd om wat te gaan drinken waarna er zich toch nog een paar 

kandidaten aandienen. En zo wordt er nog vol plezier een vierde rondje gereden.  

 

Na afloop is het tijd om een paar groepsfoto’s te maken, waarna er kan worden 

genoten van een drankje en een uitgebreide bittergarnituur. Alleen de alternatie-

ve rode vulling van de bitterbal viel niet bij iedereen in goede aarde. Leo neemt 

een hap en kijkt enigszins argwanend naar de rode kleur, waarop iemand zegt 

dat het geen bitterbal maar 

een bietenbal is. Hij trekt 

een ongelooflijk vies ge-

zicht en het restant wordt 

resoluut naar de dichtstbijzijnde vuilnisbak verwezen, 

hahaha. 

Terugkijkend op een zeer gezellige en geslaagde dag ver-

volgt iedereen weer zijn weg naar huis. Ikzelf besluit nog 

even te blijven genieten van het mooie weer en rij bin-

nendoor terug.  

Verwendag Stg. Revief Driebergen  

“Sommige 
anderen zijn 
vooraf toch 
een beetje 
nerveus” 

“Leo neemt 
een hap en 

kijkt enigszins 
argwanend” 

door: Thom Rebel 
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Agenda: 
 

17 juni  Onbeperkt Samen Genieten Heerenveen 

24 juni  Rit voor Logeerhuis De Plataan en Thomashuis Almkerk 

9 september    KTMCO Onbeperkt Op Weg Moordrecht i.s.m. Stichting Dada 

23 september Onthulling 8e KTMCO Hobbelmotor 

Disclaimer: 
KTMCO heeft 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 partij 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. 

Hou onze website 

 in de gaten voor  

het laatste nieuws ! 

www.ktmco.nl 

Eén van onze goede doelen: 

Kinderen blij gemaakt met de 

8e KTMCO hobbelmotor voor  

Ikazia ziekenhuis 


