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VOORWOORD 

 

 

 

Beste lezers, 

 

Wat gaat het weer hard, en dan bedoel ik niet de snelheid 

waarmee we rijden.  

Nee, hiermee bedoel ik het motorseizoen, want dit loopt 

weer tegen zijn einde aan voor dit jaar. 

 

Natuurlijk mag dat de pret niet drukken binnen KTMCO.  

We hebben dit seizoen zoveel gerealiseerd en we hebben 

weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, waar 

we natuurlijk heel blij mee zijn. We hopen dat zij snel hun 

plekje binnen de stichting zullen vinden. 

 

Daarnaast zijn we heel druk geweest - samen met Stichting 

DaDa - met het organiseren van onze eerste editie van het 

evenement "Onbeperkt op weg" op 9 september jl. in 

Moordrecht. Ik mag wel zeggen dat het een enorm groot 

succes is geweest. 

 

Natuurlijk kun je hier alles over lezen in het magazine, ik 

wens jullie veel leesplezier! 

 

Rijden met een doel, rijden voor een doel! 

 

 

 

voorzitter 
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Het nummer is afkomstig van 

Steppenwolf’s gelijknamige de-

buut lp Steppenwolf en de derde 

single die van het album wordt 

uitgebracht.  

 

Born To Be Wild werd oorspron-

kelijk als een ballade geschreven 

door Mars Bonfire, voormalig 

bandlid van The Sparrows, de 

band die de voorloper was van 

Steppenwolf. Tevens was zijn 

broer de drummer van laatst ge-

noemde band.  

Alhoewel Bonfire het nummer 

eerst aan andere bands had aan-

geboden, was het uiteindelijk 

Steppenwolf die het nummer op-

nam in een flink opgevoerde ver-

sie en voorzien van een nieuw 

arrangement. Het werd hun 

grootste hit en bereikte de 2e 

plaats in de Billboard top 100. In 

Nederland verblijft het nummer in 

1968 18 weken in de Top 40 en 

bereikt als hoogste positie de 

vierde plaats.  

 

Tot op de dag van vandaag is het 

nummer niet weg te branden uit 

de verschillende jaarlijsten zoals 

de Top 2000. En voor een lijst 

met bands die het nummer ook 

ooit hebben gedaan zouden we 

waarschijnlijk het hele KTMCO 

magazine nodig hebben. Dat vari-

eert van AC/DC, Kim Wild, Slayer 

tot aan Ozzy Osbourne samen 

met Miss Piggy in de Muppet 

Show. 

In 1969 maakt de song deel uit 

van de soundtrack behorende bij 

de klassieke road movie Easy Ri-

der. En vanwege het feit dat dit 

het eerste nummer is waarin de 

woorden Heavy Metal voorko-

men, ”I like smoke and lightning, 

heavy metal thunder”, zien som-

migen het zelfs als het allereerste 

Heavy Metal nummer 

. 

Onder de naam John Kay & Step-

penwolf treedt de band nog 

steeds op onder aanvoering van 

zanger en belangrijkste bandlid 

John Kay. Hij is het enige overge-

bleven oorspronkelijke bandlid 

waarbij de rest van de band sterk 

aan bezettingswisselingen onder-

hevig is geweest. 

 

En uit eigen ervaring weet ik dat 

als je Fien swingend op de motor 

ziet zitten, ze zeer waarschijnlijk 

dit nummer aan het zingen is. 

Music by  

door: Thom Rebel 

Thom Rebel 

Deze keer gaat het muziekstukje over slechts één nummer, maar het is 

dan ook misschien wel het ultieme biker liedje. Daarbij is het natuurlijk 

een gigantische radio klassieker die je op menig station  nog regelmatig 

voorbij hoort komen. 

Aangezien het nummer uit hetzelfde jaar stamt als de schrijver van dit 

stukje, kost het mij niet veel moeite om uit te rekenen dat het al 49 

jaar geleden is sinds het nummer voor het eerst op single verscheen.  

Ik heb het natuurlijk over Born To Be Wild van Steppenwolf!  
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S o t o 

de culinaire route 
van Peter 

door: Peter ten Cate 

 

Benodigdheden voor 2,5 liter soep: 

 

4 grote maggi blokjes 

15 piment balletjes (in de toko te koop) 

8 eetlepels ketjap asin (dus de zoute) 

1 kleine gesnipperde ui  

1 teentje knoflook 

2 kipfilet 

4 eieren 

1 bakje taugé  

1 bakje bladselderij 

Gedroogde gebakken uitjes 

zakje fritsticks 

Als bami gebruik ik spaghetti maar kan ook met noedels of met dunne bami  

Als je een pittige soep wilt kan je er een gesnipperde madame Jeanette of sambal  toevoegen 

 

 

Men neme een pan waar ongeveer 2,5 liter soep in kan 

dit is voor ongeveer 4 personen. 

 

Breng het water aan de kook en voeg de 4 maggiblokjes 

en de 8 eetlepels ketjap toe. 

Snij het kleine uitje in blokjes samen met het teentje 

knoflook en voeg deze ook aan het water toe laat dit 

ongeveer een uurtje trekken. 

Zet ondertussen een pan op voor het koken van de spa-

ghetti, kook deze niet te gaar, afgieten en laten afkoe-

len. Om te zorgen dat de spaghetti niet plakt, afspoelen 

met water of invetten met een scheutje olijfolie. 

Bak de kipfilet in boter gaar maar bak deze niet te hard 

je moet hem straks uit elkaar plukken. 

Nu snij je selderij fijn en kook de eieren (hard). 

Zelf doe ik de soep door een zeef om deze van de uitjes 

en de knoflook te ontdoen maar dat hoeft niet. 

 

Als je naar de foto kijkt, zie je de kale bouillon staan met 

alle ingrediënten eromheen. Je kunt  dus van alles in je 

soep doen: kip, chips, taugé, ei, enz.  

 

 

 

Eet smakelijk (Nyan switi) en de culinaire groetjes van Peter  
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 Ride out 24 juni 2017  

Geslaagde dag Thomashuis Almkerk en  
Logeerhuis De Plataan 

Na een dag of acht het gevoel te hebben gehad in een 

frituurpan te liggen, was het op zaterdag 24 juni in-

eens heel ander weer dan gedurende de plastisch om-

schreven voorafgaande hittegolf.  

Regen; ik was al bijna vergeten hoe het eruit zag en 

hoe het aanvoelde.  

 

Samen met Ans dus geheel gehuld in totaal niet modi-

euze regenkleding op de Intruder geklommen en op 

weg naar de verzamelplaats in Nieuwendijk. Daar aan-

gekomen bleken we de eersten van het later tot een 

zeer mooie groep aangroeiende collectief.  

 

Ja, het regende nog steeds maar als je met 16 man/

vrouw richting het einddoel – rijden vóór een doel – 

rijdt, wordt je vanzelf warm van binnen.  

In het nabijgelegen Almkerk werden we hartelijk en 

vooral verwachtingsvol ontvangen. Na het gebruikelij-

ke half uurtje zin en vooral onzin uitwisselen, konden 

de motoren na een lekker bakkie koffie mét koek op-

nieuw worden gestart.  

Nu met glunderende gezichten achterop.  

 

Bewoners en bezoekers van het Thomashuis en het 

Logeerhuis de Plataan. (in Thomashuizen wonen men-

sen – vaak jongeren - die door allerlei oorzaken zoals 

Syndroom van Down, autisme en een laag IQ kwets-

baar zijn).  

 

Regen na een periode van extreme droogte zorgt altijd 

voor veel slipgevaar, dus er werd zéér voorzichtig gas 

gegeven. Ondanks de laatste miezerbuitjes toch heer-

lijk gereden met – en vooral voor – zeer dankbaar pu-

bliek. Onderweg hebben we nog een paar stops ge-

maakt om van bijrijder te wisselen en even te inventa-

riseren of alle gezichten nog in standje ‘superblij’ ston-

den (écht wel) en na terugkomst in Almkerk konden 

we genieten van met liefde bereide soep en broodjes.  

 

Na nog een tweede sessie genieten op de motoren en 
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trikes, was het tijd voor de inmiddels niet meer ver-

mijdbare en altijd geslaagde groepsfoto. Daarna opti-

mistisch – zonder regenkleding – de thuisreis weer 

aanvaardt, die verliep weliswaar nat en druk, maar dat 

mocht de pret niet meer drukken.  

 

Dank vooral ook aan Leo en Dennis (perfect georgani-

seerd weer) en aan alle anderen die deze dag weer 

hebben gemaakt tot waar we als KTMCO voor staan: 

RIJDEN MET EEN DOEL – RIJDEN VOOR EEN 

DOEL !! 

             ZOOT 

 

 
KTMCO Motorweekend 2018  

 

Het is inmiddels al een traditie geworden, een 

weekendje weg in de mei maand.  

 

Een paar jaar geleden klein begonnen, met 4 

man op pad naar de Moezel in Duitsland. Het 

jaar erop met en grotere groep naar de Eifel in 

Duitsland en afgelopen jaar naar het 1e We-

reldoorlog gebied in Noord-Frankrijk waarbij 

wij ook de geboorteplek van Hugo de Payns 

bezocht hebben.  

 

Voor 2018 hebben we weer iets leuks in petto. 

Waar we precies heen gaan is nog even een 

verrassing en we gaan in de eerste instantie 

uit van 15 personen. Mochten het er meer 

worden gaan wij kijken of er nog iets valt bij te 

boeken.  

 

De datum mag wel alvast in de agenda:  

25 t/m 28 mei 2018 !  

 

Lekker een weekendje rijden langs mooie plek-

ken, in een rustig tempo en met veel gezellig-

heid.  

 

Wij hebben er zin in, jullie ook ? 
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Ik sta voor de deur, mijn vinger bijna op de bel, 

als de deur al wagenwijd openzwaait. Ik ben 

even van mijn apropos. Daar staat Dennis 

gekleed als Schot, in vol ornaat: geruite kilt, een 

heuse sporan (tasje), indrukwekkende riem en 

een mini sgian dubh (kleine dolk) als speld. Hij 

lijkt zo weggelopen van de Schotse Hooglan-

den, prachtig! 

En daarmee wordt meteen Dennis’ grote fasci-

natie voor Schotland bekend. “Het is een 

prachtig land, met zoveel interessante geschie-

denis, en het heeft de mooiste natuur. We zijn 

er inmiddels samen twee keer geweest, en zo-

dra ik dan weer thuis ben, heb ik de eerste tijd 

echt heimwee naar Schotland.” Ik krijg prachti-

ge foto’s te zien en mooie verhalen van deze 

vakanties te horen, wat iedereen op slag ver-

liefd op dit land zou maken. 

 

“Ik durf het bíjna niet te vragen, maar uuhhh die 

kilt….” We schieten allemaal hartelijk in de lach. 

“Ja, het verschil tussen een kilt en een rok, is 

datgene wat eronder zit”, zegt Dennis droog.  

 

Dennis en Jennifer hebben sinds vier jaar een 

relatie. Jennifer woont met haar twee kinderen 

in Spijkenisse, Dennis woont in Oud-Beijerland 

en heeft een zoon en dochter en een aangeno-

men dochter die hij tot haar 12e jaar heeft op-

gevoed. Hoewel Dennis op zoek is naar een 

ander huis (“Ik heb wat last van de buren, en 

zoek een rustige omgeving om te wonen”), zijn 

er nog geen plannen om te gaan samenwonen. 

“Eén van de redenen is onze slechte ervaringen 

door scheidingen en we houden beiden op zijn 

tijd van onze rust.” 

 

“Ik ben nogal druk in mijn hoofd - ADD heet dat 

- dus dan is stilte en rust om me heen zeer wel-

kom. Daarnaast ben ik dyslectisch, ik ‘denk’ in 

plaatjes. Hilarisch soms, want als Jennifer 

(vanuit Spijkenisse) een vraag over iets heeft, 

zeg ik: maak maar een foto en stuur maar op.” 

 

Dennis werkt bij APM, het bedrijf dat de twee-

de hobbelmotor geschonken heeft. “Ik ben daar 

kraanmeester, en zorg voor het laden en lossen 

van containers van binnenvaartschepen en trei-

nen. Ik draai wisseldiensten, wat betekent dat 

ik ook ’s nachts werk. Het is zwaar werk, en het 

stoort me dat de overheid dit nog altijd niet als 

zodanig erkent.” 

 

Jennifer tikt Dennis aan. “Je moet nu wel de 

paella gaan maken lieverd.” Dennis: “Deze pael-

la is van Valencia en heb ik leren koken van de 

vader van mijn eerste ex. Hij is Spaans en zei 

De ganzenveer         

Als ik Dennis en Jennifer vraag voor het interview voor 

het volgende magazine, zegt Dennis: “Het is inmiddels 

toch traditie geworden dat er gekookt wordt of dat er iets 

lekkers gemaakt wordt?” Ik kan nog nét op tijd mijn ant-

woord: “Nee hoor, dat is echt niet de gewoonte”, inslik-

ken, als Dennis vervolgt: “Lust je paella?” En óf ik paella 

lust!  
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dat ik alleen in de familie mocht 

komen als ik paella kon maken.” 

 

Dennis gaat aan de slag met de 

potten en pannen en ik praat ver-

der met Jennifer. “Ik werk bij de 

thuiszorg en doe schoonmaak-

werk. Voorheen veelal bij oudere 

mensen, tegenwoordig ook bij jon-

gere mensen met gezinnen. Het 

werk geeft me een voldaan gevoel 

en brengt me meer dan ik had ver-

wacht. De dankbaarheid die ik 

krijg is zo fijn. De mensen waar-

voor ik werk, gaan in mijn hart 

zitten, daar bouw ik een band mee 

op. Ik vind het wel moeilijk en 

confronterend om te weten dat de 

mensen die ziek zijn, zomaar weg 

kunnen vallen. 

 

Ik sta graag klaar voor anderen, en 

heb vroeger veel vrijwilligerswerk 

gedaan. Het sluit ook aan bij wat 

KTMCO doet. Het goede gevoel 

daarvan wordt nog eens extra ver-

sterkt doordat we dit met een 

groep doen. Dat heb ik zo ervaren 

met bijvoorbeeld het tuinonder-

houd bij Pallieter. Heel bijzonder. 

 

Ik ben ambassadeur geworden 

door Dennis. Ik vind het belangrijk 

om een steentje te kunnen bijdra-

gen. Het is jammer dat ik er niet 

altijd bij kan zijn, maar zodra ik 

mijn rijbewijs heb, wordt ik zéker 

Knight. En kan in ieder geval één 

van ons twee bij de evenementen 

zijn.” 

Jennifer begint te glimmen als ze 

het over haar motorrijlessen heeft. 

“Ik heb nu twee lessen gehad. Oei, 

de langzame slalom is moeilijk. In 

het begin was ik best bang, nu 

vind ik het alleen maar leuk. Ben 

nog wel een beetje angstig om om 

te vallen. Ik was nog niet eens be-

gonnen met lessen, of Dennis was 

al een motor voor me aan het uit-

zoeken.” 

Vanuit de keuken vangt Dennis dit 

gesprek op en vult aan: “Ja, écht 

een vrouw….vond ze de ene mo-

tor die ik uitgezocht had niet 

mooi, wijs ik even later dezelfde 

motor in een andere kleur 

aan….vindt ze die wel mooi.” 

Jennifers hobby’s zijn: handwer-

ken, haken, kleding maken, breien. 

“Zolang ik maar mijn handen bezig 

ben. De eerste kilt van Dennis 

heb ik zelf gemaakt.”  

 

Ik vraag naar de hobby’s van Den-

nis. “Uhh..motorrijden. Verder 

weet ik het eigenlijk niet”, aldus 

Jennifer. Dennis vult aan: “Ik hou 

van sleutelen, klussen, mezelf 

wegcijferen voor een ander, dat 

geeft voldoening, en we houden 

er allebei van om Keltische fees-

ten te bezoeken. Verder ben ik 

spiritueel ingesteld, maar wil daar 

niet zoveel over kwijt.  

 

Ik ben overigens sowieso niet zo 

open, en moeilijk te doorgronden, 

tenzij ik op mijn gemak ben zoals 

bij KTMCO, dat voelt als een 

warm bad. Er zijn maar weinig 

mensen waarbij ik echt mezelf kan 

zijn. Eén van deze mensen is Pa-

trick, een vriend door dik en dun. 

Hoewel we nu als ‘Buurman en 

Buurman’ bekend staan, voelt het 

alsof we broers zijn. Een vriend 

voor het leven.” 

 

“Ik ben bij KTMCO terechtgeko-

men via Ramon. Ik reed een Har-

ley Dyna maar wilde een Electra 

kopen. Via Marktplaats ben ik in 

contact gekomen met Ramon en 

via zijn facebookpagina las ik over 

KTMCO. Net zoals de anderen 

binnen KTMCO, heb ik ook niets 

met motorclubs. Ik sta wel hele-

maal achter de doelstellingen en 

de visie van KTMCO. Ik ben dan 

ook best ambitieus. De rit voor 

Marleen heeft grote indruk op mij 

gemaakt. Graag zou ik meer ritten 

rijden zoals die voor de Plataan 

bijvoorbeeld.” 

 

Jennifer heeft geen toekomst-

plannen en wensen. “Door schei-

dingen heb ik geleerd dat alles 

toch anders verloopt dan ver-

wacht. Ik heb geen dromen. Ik 

leef bij de dag en heb het prima 

“ zodra ik mijn rij-

bewijs heb, word 

ik zéker Knight “ 

“ ik durf het bij-

na niet te vra-

gen, maar uhh.. 

die kilt…“ 

door Fien Okkerman 
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naar mijn zin. Het is zoals het is.” 

 

De paella wordt opgediend. Het ziet eruit als een 

plaatje uit een kookboek, ruikt zalig, en smaakt ver-

rukkelijk!  

Wat een bofkont ben ik weer, denk ik. Niet in de 

eerste plaats omdat ik een bakje paella mee naar 

huis krijg om ook de volgende dag van dit heerlijke 

gerecht te kunnen genieten. Maar vooral omdat ik 

deze ontmoeting met Dennis en Jennifer als bijzon-

der heb ervaren.  

Dank jullie wel voor dit inkijkje in jullie leven! 
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Voor plaatsing van uw advertentie,  

neemt u contact met ons op via: 

(   06 -  838 004 74  

*   in fo@ktmco.n l  

Dennis heeft in zijn ‘jonge’ jaren op hoog 
niveau ballroom gedanst.  

“Ik ook”, zegt Jennifer. “Maar we hebben nog 
nooit samen gedanst.” 
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      KTMCO Travel                  

Na een goed ontbijt ga ik de volgende dag 

richting Oostenrijk. Ik volg een groot deel van 

de Romantische Strasse, een mooie route 

door glooiend landschap en leuke plaatsjes 

als Rothenburg ob der Tauber. Vanaf Augs-

burg ga ik verder in zuidelijke richting. De 

Alpen komen in zicht en via de schitterende 

en goed te rijden Achenpass rij ik Oostenrijk 

binnen.  Einddoel vandaag is mijn oude ver-

trouwde stekkie in Krimml. Via het Zillertall 

en na nog even flink aan het werk te moeten 

in de Gerlospass, rij ik rond 7 uur voor het 

eerst in vier jaar Krimml binnen. Bij Pension 

Marianne is het een leuk weerzien en word ik 

hartelijk begroet. Het is er druk en ik heb niet 

geboekt, maar als ik één keer van kamer wis-

sel lukt het toch om de geplande 4 dagen te 

blijven.  

 

Naast een bezoekje aan de waterval besluit ik 

de Grossglockner met een bezoek te vereren, 

ik ben daar vaker geweest maar nog nooit op 

de motor. Als ik aan de kant van Bruck om-

hoog rij, zie ik de bergen al in de wolken han-

gen. Het eerste stuk regent het dan ook en is 

er niet zoveel uitzicht. Na een paar kilometer 

Na er al weken naar uitgekeken te hebben is het op dinsdag  8 augustus dan eindelijk zover. Na mijn spullen op de motor 

gebonden te hebben vertrek ik richting Duitsland alwaar ik de eerste overnachting heb gepland in Tauberbischofsheim. 

Ik neem de snelweg tot aan Bonn en rij vanaf daar langs de Rijn richting Wiesbaden. Het weer werkt niet echt mee en de 

voor de reis aangeschafte regenkleding komt de eerste dag al goed van pas. Onder Frankfurt wordt het droog en war-

mer. Na een lange dag flink doorrijden bereik ik rond half 7 het hotel, en na eerst genoten te hebben van een schnitzel 

en een biertje besluit ik vroeg naar bed te gaan.  
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trekt het wat open en komen de 

mooie uitzichten gelukkig alsnog te 

voorschijn. Bij de Grossglockner zelf 

is het droog maar met 8 graden en 

een harde wind best wel koud. Als ik 

aan de andere kant weer naar bene-

den rij, wordt het steeds warmer en 

in Lienz is het zelfs 25 graden. Verder 

in noordelijk richting zie ik echter de 

buien letterlijk hangen, en dus hou ik 

het weer niet helemaal droog. Geluk-

kig moet ik door de Tauerntunnel en 

voor 10 euro rij ik toch ruim 5 minu-

ten zonder regen.  

 

Na 4 dagen zit mijn verblijf in Krimml 

er weer op en na een hartelijk af-

scheid vervolg ik mijn weg richting 

Italië. Via Lienz ga ik bij Sillian de 

grens over en via een prachtige route 

langs de Dolomieten rij ik via Tolmez-

zo en Udine naar Treviso.  Het is in 

dit stuk Italië net zo vlak als in Ne-

derland en alleen in de verte zie je 

nog de bergen. In Treviso heb ik een 

leuke B&B gevonden in een rustige 

buitenwijk. Het ligt op 10 minuten 

rijden van het vliegveld waar ik over 

2 dagen mijn goede vriendin Nina ga 

ophalen om vanaf daar samen naar 

haar oude woonplaats Pula in Kroatië 

te rijden.  Aangezien ik dus nog 1 dag 

over heb en toch in de buurt ben be-

sluit ik Venetië te gaan bezoeken. 

Het is overigens sinds ik de 

grens over ben droog en 

ruim boven de 30 graden.  

Ook bij Venetië is het be-

hoorlijk warm en tevens 

zeer druk. Op de speciale 

parkeerplaats voor moto-

ren aan de rand van de stad 

kan ik nog net een plekje 

op de stoep ervoor be-

machtigen. Na een paar uur 

rondgelopen te hebben door deze 

mooie stad in het water en de nodige  

foto’s te hebben gemaakt, hou ik de 

drukte voor gezien en besluit nog wat 

rond te rijden alvorens terug te keren 

naar Treviso. 

De volgende dag ben ik rond 9.00 uur 

op het vliegveld om Nina op te pik-

ken. Samen gaan we op pad richting 

Istrië, waarbij het 

net als bij de rest 

van de reis, de 

bedoeling is om 

zoveel mogelijk 

over de binnen-

wegen rijden. 

Deze staan in 

Italië gelukkig 

goed aangegeven 

en we rijden zon-

der problemen 

naar Triëst. In 

Triëst zelf heb ik 

wel moeite om 

de weg te vin-

den, maar geluk-

kig weet Nina 

waar we heen moeten en rijden we 

via Muggia naar Slovenië. Via een 

leuk stukje langs de kust komen we in 

Koper uit. Vanaf daar slingeren we 

ons via een mooie route door de heu-

vels richting Kroatië. Bij de grens is 

het druk en het is de hele dag al 

bloedheet. Gelukkig lukt het me om 

de motor langs de wachtende auto’s 

te manoeuvreren en komen we al 

snel in de schaduw van het dak van 

de grenspost uit. 

 

Eenmaal in Istrië rijden we door de 

heuvels van het binnenland naar Pula 

en valt er van prachtige uitzichten te 

genieten. Eind van de middag komen 

we aan bij de moeder van Nina waar 

ik zeer gastvrij word ontvangen. Tij-

dens mijn verblijf in Kroatië mag ik 

hier blijven logeren en ik krijg een 

mooie slaapkamer tot mijn beschik-

king. 

 

Pula zelf is ook zeker een bezoek 

waard. In deze ruim 3.000 jaar oude 

stad zijn de nodige overblijfselen uit 

de Romeinse tijd bewaard gebleven. 

Naast het grote Amfitheater zijn er 

bijvoorbeeld ook nog De Boog van de 

Sergii en de Tempel van Augustus. En 

er is een kasteel dat ligt op het hoog-

ste punt van de stad en vanaf daar 

heb je dan ook een schitterend uit-

zicht op de stad en de omgeving. 

Maar er is natuurlijk ook zee en mooi 

weer, dus ik besluit een dagje naar de 

zee te gaan om te zwemmen.  

Als ik behoedzaam de rotsen af glib-

ber richting open water, maak ik met-

een kennis met de vaste bewoners 

hier. Met felle steken onder mijn voe-

ten maakt een zee-egel duidelijk er 

niet van gediend te zijn dat ik boven-

op hem/haar sta. Via een andere rou-

te toch nog de zee in gekomen om te 

zwemmen. Later zie ik andere men-

sen met een soort zwemschoentjes 

de zee in lopen en ik snap nu waar-

om, het scheelt een hoop gepeuter 

met naald en pincet om al die stekels 

er weer uit te krijgen. 

 

Pula is gelegen op de zuidelijkste 

punt van het schiereiland Istrië, een 

prachtig gebied waar er volop te ge-

nieten valt van mooie omgevingen en 

leuke stadjes. Ik heb dan ook samen 

met Nina de nodige mooie ritjes ge-

maakt. Zoals ‘s avonds naar Rovinj, 

waar de straten en gebouwen van dit 

     Thom   in   K R O A T I Ë  
door:  Thommy Rebel 

“voor 10 euro rij ik 

ruim 5 minuten  

zonder regen” 

door Thom Rebel 
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oude havenstadje  mooi verlicht waren. 

En een mooie rit langs de westkust 

waar de weg  tussen Rovinj en Poreč 

langs een prachtig fjord met helder 

blauw water leidt.  Daarna verder naar 

Poreč, ook weer zo’n leuke oude ha-

venplaats met gezellige smalle straatjes 

vol winkeltjes.  

Maar ook langs de oostkust was het 

prachtig rijden. Vanaf Pula rijden we 

naar Rijeka, waar de weg de eerste 

helft van de route door de bergen slin-

gert. De tweede helft loopt helemaal 

langs de kust door tot Rijeka. Het is 

weer volop genieten van de bergen in 

combinatie met prachtige uitzichten 

over de zee. De weg waarop we rijden 

heeft trouwens het nummer 66 gekre-

gen, en onbewust denk ik bij mezelf, 

hmm Route 66 in Kroatië, mooier kan 

het niet. 

 

Na 9 dagen in Pula ga ik op de donder-

dag van mijn laatste vakantieweek 

weer richting Nederland. Dankbaar 

voor de gastvrijheid en alle goede zor-

gen neem ik afscheid van Nina en haar 

moeder.  

 

Het is mijn bedoeling om in 3 dagen 

terug te rijden zonder snelweg tot aan 

het Ruhrgebied. Ik rij langs de westkust 

Istrië uit en dat is wederom een prach-

tige route die me nog één keer langs 

het fjord voert om daarna via allemaal 

mooie kustplaatsjes richting Slovenië te 

gaan. Bij de grens is het weer druk 

maar ik kan er op de motor makkelijk 

langs. Gelukkig maar, want het is nog 

steeds behoorlijk warm. In Koper staat 

de weg binnendoor nergens aangege-

ven en bewijst mijn pas aangeschafte 

smartphone wederom zijn nut. Dankzij 

Google maps weet ik uiteindelijk toch 

weer de weg naar Muggia te vinden en 

via Triëst en Udine rij ik verder naar 

Oostenrijk.  

Na een lange warme dag rijden kom ik 

bij de Plöckenpass, waar ik nog even 

flink aan het werk moet. Het wegdek 

zit vol gaten en de haarspeldbochten 

zijn erg krap. Wel koel ik even lekker af 

in de bergen. Aangezien het ondertus-

sen al 19.00 is geweest, besluit ik in de 

eerste redelijke plaats in Oostenrijk een 

plek om te overnachten te zoeken. Het 

zit mee, in Kötschach zie ik al vrij snel 

een Zimmer Frei vlaggetje hangen en 

als ik de oprit oprij staat de gastvrouw, 

waarschijnlijk opgeschrikt door het 

geronk van mijn motor, me al op te 

wachten. De kamer is snel geregeld en 

ook een restaurant is snel gevonden. 

 

De dag erna besluit ik nog een keer 

over de Grossglockner  Hochalpen-

strasse naar het noorden te rijden, me-

de omdat het vandaag zonder regen 

kan. Na een lekkere tocht door de ber-

gen met al zijn haarspeldbochten rij ik 

verder naar Duitsland. Via Lofer en de 

Kniepass rij ik Duitsland binnen om 

helemaal binnendoor via Ingolstad rich-

ting Würzburg te gaan. Het is onder-

tussen al aardig laat geworden en het 

lukt niet meteen om een slaapplaats te 

vinden. Als ik eindelijk zo tegen 20.00 

een pension vind blijkt het al helemaal 

vol te zitten. Ik rij toch maar door naar 

de eerstvolgende grote plaats zo’n 20 

kilometer verderop, en als ik Ansbach 

binnenrijd zie ik gelijk een hotel. Dat 

gaat hem worden besluit ik, want het is 

al tegen half 9. Ze hebben plaats, het is 

betaalbaar en de motor kan zelfs veilig 

in de garage staan. Ook zit er een prima 

Italiaans restaurant bij, dus het avond-

eten is ook geregeld.  

Na het eten loop ik nog wat rond door 

het oude centrum en drink nog een 

biertje bij een café  waar rockmuziek 

wordt gedraaid. Valt me op dat er voor 

een plaats van deze grootte weinig te 

beleven valt op een vrijdagavond.  Ik 

hou het voor gezien en ga slapen. 

 

Na het ontbijt bind ik voor de laatste 

keer de spullen op de motor en vertrek 

richting thuis. Het rijdt lekker door en 

via Würzburg rij ik nog een mooie route 

door het zuidelijk deel van het Sauer-

land richting Dortmund. Ergens onder 

Dortmund ga ik de Autobahn op en rij 

via Arnhem naar huis. 

4.275 kilometer (en bijna 2 liter olie, 

wat reuze meevalt voor een VN1500 

uit 1988) verder ben ik weer terug van 

een fantastisch avontuur, en ruim een 

week later ben ik nog steeds bezig alle 

indrukken te laten zakken. Het gevoel 

van vrijheid, alle mooie dingen die ik 

heb gezien en alles wat ik heb beleefd, 

het smaakt zeker naar meer. 

 

“hmm...Route 66 in Kroa-

tië, mooier kan het niet” 
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Eind mei hadden we weer zo’n grootschalige 

ASO-controle in het centrum van Rotterdam. 

Wethouder Joost Eerdmans van Leefbaar Rot-

terdam woonde een gedeelte van deze controle 

bij. 

 

Vangst en bijvangst. 

 

De controle was goed en wel bezig, toen een 

achtervolging van een scooterbestuurder ont-

stond. Een motoragent zag hem veel te hard op 

de Rochussenstraat rijden en wist hem te ach-

terhalen en aan te spreken. De man reed er 

echter vandoor en reed zo asociaal 

hard dat de achtervolging omwille van 

de veiligheid werd gestaakt. Korte tijd 

later werd zijn scooter gevonden en 

in beslaggenomen. De bestuurder was 

er lopend vandoor en de politie on-

derzoekt wie het is. 

 

Tijdens de controle werden in totaal 

42 bekeuringen uitgeschreven voor 

met name opgevoerde brom- en snor-

fietsen. Ook bleek er aan negen  

brom- en snorfietsen zó gesleuteld te 

zijn, dat ze opnieuw gekeurd moeten 

worden.  

 

Een beetje de gebruikelijke vangst, 

maar deze keer was er ook ander-

soortige bijvangst: Een 25-jarige au-

tomobilist met onbekende woon- of 

verblijfplaats werd staande gehouden nadat hij 

door rood had gereden. In zijn auto bleek een 

vuurwapen te liggen en de man en zijn 26-jarige 

passagiere uit Dordrecht werden aangehouden 

en hun auto werd in beslaggenomen. 

 

Ook werd bekeurd voor gladde banden, onver-

zekerd rijden, rijden zonder rijbewijs en rijden 

zonder gordel. 

 

Met dank aan Politie Team Verkeer Rotterdam  

 

 

 

 

 

ASO-controles 

 

Als motordienders zijn wij vaak actief bij grootscheepse verkeerscontroles. Verkeerscontroles die ook 

vaak de ‘motorrijders in spé’ betreffen. Al een jaar of vijftien zijn we zo met regelmaat de zogenaam-

de plukkers bij ASO-controles, waarbij de afkorting ASO staat voor Aanpak Scooter Overlast !  

 

Wij trekken dan in de wijde omtrek de scooter- en brompiloten van de openbare weg en begeleiden 

deze naar de centraal gekozen controleplaats, waar collega’s en rollerbanken hen al staan op te 

wachten. Het bromvoertuig, de papierwinkel en de berijder- c.q. berijdster gaan hier helemaal door 

de molen. Bij ‘aflevering’ lichten we de collega’s zo nodig direct in over de al door ons gedane consta-

teringen. Denk hierbij aan ‘de helm zat niet vast, gaf geen richting aan’ of ‘probeerde nog snel weg te 

komen’ ! 

 

                  Van de motordiender                   
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KTMCO — DaDa Onbeperkt Op Weg Moordrecht    

Ondanks de redelijke voorspellingen regent het, dus 

regenbroek aan en vooruit met de geit. 

10:10 uur in Moordrecht bij Stichting Dada, een aan-

tal diehards zitten al aan de koffie. Na wat gezellige 

kletspraat een paar bakkies en paffies gaat om 11:15 

de grote garagedeur open en komt er een stoet aan 

karren, trollies en steekwagens naar buiten en zelfs 

een ijskar. 

Allerlei materiaal gaat naar het terrein van de firma 

Alblas, tafels, banken stoelen, sta-tafels, parasols, 

kraampjes, vuilnisbakken, vlaggen, vaandels, span-

doeken en dozen met van alles en nog wat. 

Met vereende krachten lopen de vrijwilligers, Dada-

ers en KMTCO-ers als een goed getrainde mierenko-

lonie over het terrein van Alblas. Deze 

firma heeft belangeloos hun terrein ter 

beschikking gesteld, chapeau mensen 

het was voortreffelijk om zoveel ruim-

te te mogen gebruiken. 

 

Binnen een uur is alles opgebouwd, 

kraampjes voor schminken, tattoos, T-

shirts kleuren, frietwagen, poffertjes-

kraam, ijskar, koffie en fris stand, 

Stichting Dada en KTMCO. Zelfs onze 

veelgeprezen EHBO-er had een heuse tent voor zich-

zelf, helaas niet helemaal windvast en waterdicht 

maar dat mag de pret niet drukken. 

Achter op het terrein een grote trailer met de mu-

ziekband De Bridge, deze band treedt op met muzi-

kanten met een beperking van de groep My Breath, 

My Music.  

 

Met de belofte van mooi weer, roept Fien om 13:00 

uur alle vrijwilligers bijeen voor een fotomomentje, 

waarna iedereen naar zijn/haar toebedeelde taak 

gaat. 

Het is nog niet echt druk dus heb ik nog even tijd om 

het terrein rond te gaan. 

 

Ik had al een tijdje een oudere man op een scootmo-

biel heen en weer zien rijden en ik maak een praatje 

met hem. Alphenaar zegt hij. Komt u daar helemaal 

vandaan op de scootmobiel vraag ik hem. “Nee hoor, 

zo heet ik”, zegt hij lachend. “Ik kom uit Gouda, mijn 

dochter treedt zo op met de band.” 

Dus mijnheer Alphenaar, u bent helemaal uit Gouda 

gekomen op de scootmobiel met dit weer. “Ja hoor, 

eitje”, zegt hij, “ik rijd ook altijd met mijn kinderen 

mee als ze gaan hardlopen.” Wat een 

geweldige man die heer Alphenaar. 

 

Inmiddels is het toch drukker gewor-

den en zie je overal verwachtingsvolle 

gezichtjes naar al dat brute geweld op 

wielen kijken. Zeven sportwagens van 

diverse pluimage, een kanjer van een 

brandweerwagen, een ambulance met 

gillende sirenes, een bak van een 

vrachtwagen, nog wat andere typen 

voertuigen, tig motoren en de trike van Arie. 

En allemaal willen ze zoveel mogelijk herrie maken.  

 

Het wordt het tijd om de verkeersregelaars, inclusief 

portofoons, in te zetten op de vijf aangewezen posi-

ties. Ze waren nodig ook, het leek af en toe net het 

oude Prins Clausplein zo druk. 

Erg lang duurde dat niet want even later kwam de 

regen met bakken naar beneden, zelfs bliksem en 

donder lieten van zich horen en zien. Als je ijs wilde, 

“verwachtings-
volle gezicht-

jes kijken naar 
al het brute 
geweld op 

wielen” 



 

 

KTMCO herfst 2017      19  

    9 september 2017 

hoefde je alleen maar je hand op te houden en werd 

deze gevuld met de nodige hagelstenen. Iedereen 

ging schuilen bij Alblas en de verkeersregelaars op de 

plek in de buurt waar zij stonden. Da’s nou jammer, 

was net een beetje opgedroogd na de ochtendrit. 

Ach, alles wat nat wordt, droogt ook weer vanzelf.  

 

Na een klein uurtje werd het droog en brak er een 

waterig zonnetje door met af en toe nog een paar 

vertraagde regendruppels die de weg naar beneden 

zeker even kwijt waren. 

Er werd weer volop gereden, vooral de sportwagens 

hadden een grote aantrekkingskracht op de bezoe-

kers. 

Een van hen had een beetje pech en 

kwam met een gebroken remschijf stil te 

staan. Hoe is niet helemaal duidelijk maar 

naar verluidt heeft hij waarschijnlijk een 

stoeprandje geraakt in een bocht. Hoop 

voor de eigenaar dat de schade beperkt 

is. Tussentijds is het rijden even stil ge-

legd om de takelwagen de gelegenheid te 

geven de manke Chevrolet op te halen. 

Op verkeerspositie 5 was het net een 

echt racecircuit, sportwagens wilden op 

het lange rechte stuk vanuit stilstand een 

vliegende start maken, daar is wel wat rubber achter-

gebleven op de weg. 

Het is wel opletten voor de verkeersregelaar als dit 

gebeurt, de auto’s staan op een blinde hoek na een 

bocht, dus aanstormend verkeer moet dan even in de 

HO ijzers om verdere schades te voorkomen. Geluk-

kig is alles op rubberen rolletjes verlopen. 

De gebroeders eigenaren van de firma Alblas wilden 

natuurlijk wel weten wat er allemaal met hun terrein 

gedaan werd. Nu konden zij dat makkelijk controle-

ren door het camerasysteem op hun terrein. Wat zij 

op de beelden zagen, vonden zij zo leuk dat zij met 

hun kinderen in de auto al ras een bezoekje hebben 

afgelegd aan het spektakel. Goed zo mannen, hoe 

meer zielen hoe meer vreugd. 

 

Om half vijf werd het signaal gegeven dat alle voer-

tuigen zich op het terrein achter elkaar moesten op-

stellen voor een ererondje in kolonne. Nadat ieder-

een klaar stond ging de ambulance (alweer met gil-

lende sirene, wordt gek van dat ding) de stoet voor 

met achteraan nog een gillende sirene van de brand-

weerwagen. In plaats van één werden het drie ere-

rondjes. Nou, dik verdiend hoor mensen. 

Even na vijf uur werd het eindsignaal geblazen en 

konden de bezoekers met een brede lach 

op hun gezicht vertrekken. 

 

Met een voorinschrijving van 100 bezoe-

kers vonden wij het al een geweldig ge-

slaagde eerste keer. 

Uiteindelijk bleken er 150 bezoekers te 

zijn geweest met daarnaast nog 45 vrij-

willigers, Dada-ers en KTMCO-ers. 

 

Ik ga geen namen noemen om iedereen te 

bedanken daar ik dan op mijn kop krijg 

van de redactie dat ik weer niet binnen de twee pagi-

na’s tekst ben gebleven. 

Toch wil ik namens KTMCO de firma Alblas, Stichting 

Dada en alle anderen van harte bedanken voor een 

perfect georganiseerde eerste Onbeperkt Op Weg 

evenement. Ik heb geen pet, anders zou ik hem voor 

jullie afnemen. 

 

Groetjes en tot de volgende keer. 

Johan 

 

“allemaal 
willen ze 

zoveel 
mogelijk 

herrie 
maken” 
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Buurm
an Patrick

 

                    Harleydag Woerden    8 juli 2017  

Vandaag staan we met KTMCO op de Harleydag in 

Woerden, waar onze Fien het voor elkaar heeft ge-

kregen dat wij een gratis kraam ter beschikking krij-

gen om KTMCO te promoten. 

 

Hup, onder de douche en nog snel een bak zwart 

goed erin, spullen pakken en daar gaan we: de 

KTMCO kabouter, de hond als mascotte en ik, op weg 

naar Woerden. Halverwege maken we nog maar even 

een tussenstop, anders komen we te vroeg in Woer-

den aan.  Het weekend in Frankrijk heeft mij geleerd 

dat we anders midden in Fien’s ochtendritueel zouden 

kunnen belanden. Net als we bij een benzinepomp 

aanstalten maken om weg te gaan, horen we een Har-

ley Davidson aankomen…. en jawel daar komt Leo op 

Terence zijn motor voorbij. Ik geef gas om dit 

schouwspel eens van dichtbij te zien... moet zeggen: 

het is een onwennig gezicht. Eenmaal voorbij ge-

sjeesd te zijn, en elkaar gegroet te hebben, blijft Leo 

achter ons plakken maar al snel komt hij voorbij met 

een handgebaar dat ons vertelt dat die dieselwalm 

toch niet zo fijn is...  

 

In Woerden staan Dennis en Jennifer al te wachten. 

Zij hebben alle spullen in de auto voor deze dag, en 

Fien komt ook snel naar buiten zodra ze motorgeronk 

hoort. We worden verwend met heerlijke koffie, cho-

colade en cake. Als Opa Johan 10 minuten later ook 

binnenkomt, is het zooitje ongeregeld compleet. Over 

de hond en Leo gesproken: die waren snel maatjes, 

maar of dat nou door de cake kwam of de gelijkenis-

sen is mij nog steeds niet duidelijk… 

 

En dan maken we toch maar aanstalten om naar het 

Exercitieveld te gaan, want met ouwehoeren en koffie 

zuipen halen we geen euro binnen natuurlijk. Daar 

aangekomen, is er een kleine verbazing over de loca-

tie van onze kraam. We staan naast de zeer vriendelij-

ke mensen van Satudarah, een grotere tegenstelling 

kan eigenlijk niet, overigens zonder af te doen aan 

respect voor onze buren. Als de kraam helemaal op-

gebouwd is, staan we startklaar met het motto: “de 

kraam moet leeg en de pot moet vol.” Na het middag-

uur stroomt het veld snel vol met de ene Harley nog 

luider en mooier dan de andere en de verschillende 

colors waren niet bij te houden. Toch mooi om te zien 

dat op zo’n dag iedereen gebroederlijk door elkaar 

heen loopt - zoals het hoort vind ik - met respect naar 

elkaar toe, ongeacht waar je toe behoort. 

Terwijl Dennis en ik als Buurman en Buurman dit 

schouwspel van commentaar stonden te voorzien, 

roept Fien ineens: “Zeg, waar zijn de fotoboeken!?” Ik 

word ruw uit onze act getrokken en moet enigszins 

beschamend toegeven dat ik de fotoboeken vergeten 

ben…. terwijl Fien maandag - tijdens de rit voor Julian 

- nog had gezegd: “Vergeet je ze niet uit je motortas 

te halen van de week!” Ik had haar plechtig beloofd 

dat niet te vergeten. Die belofte had ik ook waarge-

maakt, maar ja, dan is het vervolgens niet slim om ze 

op de eetkamer tafel te laten liggen… een typische 

buurman en buurman actie dus….  

 

Ondertussen lopen mensen af en aan. Aan geïnteres-

seerden vertellen wij wat we doen en waar we voor 

staan en sommige mensen doen een donatie of kopen 

iets. Al moet ik wel zeggen dat Fien ongemerkt goed 

bezig was. Omdat Fien zoveel mensen kent, kreeg zij 

het voor elkaar om bekenden en het ene na het ande-

re familielid een donatie te laten doen, of door lullen 

met spullen onze verkoop naar een hoger plan te 

brengen. Want het voor elkaar krijgen om iemand een 

shirt in de verkeerde maat te laten kopen is wel een 

vak, nietwaar?  

 

Er was ook voor opa Johan extra belangstelling, want 

zijn stukje over de Peringatan rit had indruk gemaakt 

op iemand die hem persé de hand wilde schudden. Zo 

zag ik dat ook wat de pen voortbrengt, mensen in be-

roering kan brengen en onze mooie stichting de juiste 

reclame krijgt.  

 

Rond een uur of 5 hebben we de boel ingepakt, ijverig 

de euri’s geteld.  

Moe, maar voldaan kwamen Wietske en ik rond 21:00 

uur thuis met in ons koppie een mooie leerzame her-

innering erbij, een mooie opbrengst, en de weten-

schap dat wij KTMCO verder op de kaart hebben 

kunnen zetten. 

Petje af voor iedereen en ik wil ook de organisatie van 

deze dag bedanken dat wij daar mochten staan. Wat 

mij betreft zeker tot volgend jaar!  

 

A je to ! 

“de kraam moet leeg en 
de pot moet vol” 

door: Patrick Duijzers 
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      adverteerder   

seizoen van het 

Bar American in Middelburg is het oudste hard-

rockcafé van Zeeland. In 2018 wordt het 40-jarige jubile-

um gevierd.  

 

Zoals uit de naam al valt op te maken is Bar American een 

zelfstandig “hardrockcafé” (niet te verwarren met de ke-

ten), de muziek die gedraaid wordt, varieert hierbij van 

blues, rock tot meer extremere vormen als bijvoorbeeld 

deathmetal en metalcore.  

 

Los van de muziekgenres is Bar American ook vooral een 

vriendencafé met het karakter van een buurtcafé waar 

jong en oud samenkomen om gezellig een drankje te drin-

ken. Ondanks dat alle leeftijden, onze vaste klanten vari-

ëren in leeftijd tussen de 16 en 70 jaar, moeiteloos men-

gen, zijn de middagen vooral gericht op de wat ouderen en 

naarmate de avond vordert neemt de jeugd het meer en 

meer over. Uiteraard is dit dan ook aan de muziek te mer-

ken. 

 

Daarnaast wordt een groot aantal activiteiten georgani-

seerd. Het belangrijkste is hierbij het organiseren van op-

tredens. Wij bieden een podium voor (beginnende) lokale 

bands, maar hebben door de jaren heen ook grote interna-

tionale namen op onze “poolbiljarttafels” (die als podium 

dienen) gehad. Absolute hoogtepunt hierbij is een optre-

den van de band Biohazard geweest.  

 

Omdat een groot aantal van onze klanten ook motorrijden 

wordt jaarlijks in het eerste weekend van september een 

motorrit georganiseerd, dit met ruim 100 deelnemers. De 

start is rond de middag vanaf ons café en de rit eindigt ook 

weer bij ons café, waarbij voor de deelnemers voor een 

maaltijd wordt gezorgd.  

 

Eind oktober organiseren wij altijd een groot Halloween 

feest, waarbij het hele café zowel vanbinnen als van buiten 

in Halloween sferen wordt gebracht met behulp van een 

aantal vrijwilligers.  

 

In 2016 is het Plein waaraan het café gevestigd is autovrij 

gemaakt en opnieuw ingericht. Voor ons betekent dit dat 

wij vanaf dit jaar een forste uitbreiding van ons terras heb-

ben kunnen realiseren. Op het Plein hebben wij inmiddels, 

samen met onze collega’s aan het plein, ook al een aantal 

evenementen georganiseerd in de afgelopen periode, het-

geen de komende jaren zeker uitgebreid gaat worden. 

 

Bar American bij avond 

Bar American motorrit 

Sfeervol terras 

Lionheart rockavond 

Bar American  
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 Na de eerste 2 jaar gemist te hebben wegens an-

dere verplichtingen, moest het er nu maar eens 

van komen. Dus vertrek ik op zaterdag 17 juni op 

de motor richting Friesland, nieuwsgierig gewor-

den na alle enthousiaste verhalen over de afgelo-

pen twee keer.  

 

Oorspronkelijk georganiseerd onder de naam On-

beperkt Op Weg door rijschoolhoudster Anja de 

Roos, met als bedoeling mensen met een verstan-

delijke beperking een keer in een auto te laten rij-

den, is het in het derde jaar uitgegroeid tot een 

happening met tal van activiteiten. Met ruim 300 

deelnemers zit het evenement gelijk aan het maxi-

maal toegestane aantal volgens de vergunning. 

 

Na een kleine toespraak gehouden te hebben, 

stapt wethouder Zoetendaal in een brandweerauto 

die vervolgens met loeiende sirenes door een lint 

rijdt. Hiermee is de dag officieel geopend. 

Er kan worden deel genomen aan tal van activitei-

ten, zo zijn er snelle sportauto’s waarin kan wor-

den meegereden. Maar ook een 

ritje in de brandweerauto of ach-

terop een politiemotor, beide na-

tuurlijk met loeiende sirenes, be-

horen tot de mogelijkheden. 

Tevens zijn er verschillende op-

tredens, kunnen ze hun gezicht 

laten schminken en daarnaast is 

het  natuurlijk nog steeds moge-

lijk om een stukje rijden in een 

lesauto.  

Ook zijn er twee sterke mannen op het terrein die 

iedereen uitdagen om een vrachtwagen vooruit te 

trekken. Na samen met Patrick de truck over de 

streep te hebben getrokken, vond Patrick de uit-

daging kennelijk niet groot genoeg en hij doet het 

in zijn ééntje nog eens dunnetjes over. Als ik het 

goed heb onthouden zetten onze eigen Huub en 

Fred later op de dag zelfs de snelste tijd neer.  

 

Maar we waren natuurlijk gekomen om de deelne-

mers een rondje achterop de motor aan te bieden, 

en daar wordt flink gebruik van gemaakt. Iedereen 

van ons heeft de nodige rondjes gereden, sommi-

gen kwamen wel drie of vier keer terug. En voor 

degenen die iets minder goed ter been zijn, was er 

bij Willem-Jan een plaatsje in de zijspan. 

Ik weet niet meer hoeveel rondjes ik heb gereden, 

maar wat was dat leuk om te doen.   

Sommige dingen vergeet ik niet meer, zoals dat 

meisje van een jaar of 11 dat eerst niet zo goed 

durfde. Eenmaal achterop weigerde ze haar knuf-

fel af te geven aan haar begeleiders, die ik daarop 

gerust probeerde te stellen door te beloven dat ik 

wel heel rustig zou rijden. Eenmaal onderweg 

klonken er al snel enkele vreugdekreetjes achter 

mij. En toen er ook nog een brandweerauto met 

loeiende sirenes tegemoet kwam vond ze dat hele-

maal geweldig. 

Of die jongen die bij terugkomst 

werd opgewacht door zijn moe-

der, maar duidelijk teleurgesteld 

was dat het al voorbij was. Wil je 

soms nog een rondje vroeg ik, 

waarop een duidelijk “ja” volgde. 

Sorry Mam, we zij nog even een 

stukje rijden.  

 

Alle mooie verhalen die ik van te voren had ge-

hoord waren zeker niet overdreven. Het was een 

gigantisch leuke dag waarbij het enthousiasme van 

de deelnemers zeker een grote rol speelde. Vol-

gend jaar ben ik er zeker weer bij. 

- Knight Thom - 

Onbeperkt Samen Genieten in Heerenveen 17 juni  

“Teleurgesteld 
dat het al voorbij 
was. Wil je soms 
nog een rondje?” 

door: Thommy Rebel 



 

 

KTMCO herfst 2017      25  



 

 

26      KTMCO herfst 2017 

KTMCO—DaDa 

Onbepe
rkt o

p Weg  

Moordr
echt 

09-0
9-20

17 



 

 

KTMCO herfst 2017      27  



 

 

28      KTMCO herfst 2017 

Agenda: 
 

23 september Onthulling 8e KTMCO Hobbelmotor 

1 oktober  Ride with Pride—oktoberride 

 

  

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: 

Veel kinderen blij gemaakt met ons 

evenement “Onbeperkt op Weg” 

(In samenwerking met stichting DaDa) 


