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Voorwoord
 
Voor jullie ligt de 2de editie van het KTMCO magazine .
 
In het vorige magazine zaten door de tijdsdruk nogal wat
foutjes. Ditmaal heeft het redactieteam ruimschoots de tijd
genomen om verbeteringen door te voeren , en ik mag wel
zeggen dat dat gelukt is.
 
Het nieuwe seizoen is begonnen en de eerste kilometers
zitten er alweer op. Zo zijn we met een aantal Knights,
Ambassadeurs en aanhang voor een mooie trip naar de
Eifel geweest. Echter hebben we de eerste goede doelen
ritten ook al gereden en dat is waar we het voor doen.
 
RIJDEN MET EEN DOEL. RIJDEN VOOR EEN DOEL.
 
Wat toch wel een hoogtepunt was en tevens een eerste
mijpaal, was de plaatsing van de 1ste KTMCO hobbelmo
tor. Ik zeg eerste omdat de verzoeken voor de volgende al
binnen zijn, maar daarover later meer. Een ander hoogte
punt is onze vernieuwde website, deze heeft nu een mooie
en duidelijke uitstraling. Precies waar wij voor staan .
 
We hebben in de wintermaanden ook een aantal nieuwe
Knights & Ambassadeurs mogen verwelkomen, zij zullen
zich belangeloos inzetten voor de stichting. Er gaan nog
mooie en bijzonder dingen gebeuren dit jaar, dus blijf ons
volgen via de website en facebook pagina .
 
Voor nu wil ik zeggen dat ik er trots op ben om voorzitter te
mogen zijn van deze stichting, maar wat mij nog trotser
maakt zijn de vele mensen die KTMCO een warm hart
toedragen .
 
Veel leesplezer !
 
Terence
Voorzitter KTMCO
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Denk maar eens aan Queen, The Who, Led Zeppelin, Bob Dylan, Status Quo en The Beach Boys, zelfs Japan
deed mee met Loudness dé hardrockband uit Japan ! Allemaal spelend voor het grotere doel, allemaal
spelend om geld in te zamelen. Voor Queen was het zelfs de comeback na een paar jaar aanrommelen en
is later zelfs uitgeroepen tot beste optreden van Live Aid.
 
Uiteraard konden de hardrockers  ( hebbie ‘m weer met z’n hardrockers) zich niet onttrekken aan dit fenomeen
en de zanger Ronnie James Dio ( Rainbow, Black Sabbath en DIO) startte het project Hear ’n Aid. En dit
zorgdeonder andere  voor een onvergetelijke single : Stars. Wederom met medewerking van heel veel grote
namen maar dan uit de hardrock scene. Doelen verenigen mensen, voor mensen, wat mij betreft is daar
niets idealistisch aan !
Tot de volgende keer,  Ramon
 

 
Klinkt idealistisch, is het misschien ook maar als ik terugkijk naar sommige ritten en dan pik ik er 1 uit en dan
zie ik dat toch heel anders. Ik heb het dan in dit  geval over Joanna. Ik weet namelijk heel zeker dat we de
wereld van Joanna iets verbeterd hebben door haar een onvergetelijke dag te bezorgen. De aanblik van
alle motoren en trikes bij haar voor de deur zorgde er voor dat ze spontaan in tranen uitbarstte. En haar dag
kon helemaal niet meer stuk toen ze achterop een trike een mooie rit door haar leefomgeving werd gemaakt.
Ze glunderde van oor tot oor. Dat is wat mij betreft de definitie van rijden met een doel, rijden voor een doel !
Rijden om haar een onvergetelijke dag te bezorgen.

DOELEN STELLEN
 
In de 17e eeuw leefden de 3 musketiers. Dat ze altijd
met z’n 4en waren doet er nu niet toe, hun credo was
1 voor allen, allen voor 1. Natuurlijk waren er veel meer
musketiers maar het gaat hier om het broederschap
van deze 4 heren. Uiteraard hadden ze vele taken en
stonden ze hun mannetje in vele gevechten tegen de
Engelse koning maar hun hogere doel was trouw aan
de Franse koning. Daar leefden ze voor. Nu hebben
wij als KTMCO een soortgelijk credo:  Rijden met een
doel, rijden voor een doel. Dit kan natuurlijk op vele
manieren uitgelegd worden. Rijden met het doel om
gezellig met andere mensen te zijn en samen motor
te rijden, nieuwe mensen ontmoeten maar dat ligt
natuurlijk een stuk genuanceerder. Rijden met een
doel,Rijden voor een doel, staat voor motorrijden om
de wereld iets te verbeteren.
 

Terugkomend op de musketiers dat gaat natuurlijk ook over broederschap. In ons geval wil ik het liever
saamhorigheid noemen, samen staan we ergens voor. Samen dragen wij iets uit. Dat gevoel dat we samen
iets kunnen bereiken door iemand een onvergetelijke dag te bezorgen. Dat geeft mij ook een goed gevoel
en dat is wat mij betreft ook onderdeel van rijden met een doel, rijden voor een doel. Maar dit is toch het
muziekhoekje…. Deze saamhorigheid in de muziek is best vaak te vinden. Muziek verbindt mensen. Muziek
geeft mensen een goed gevoel. En kijkend naar Live Aid uit de jaren ’80, muziek probeert mensen te helpen,
in dit geval de honger in Ethiopië bestrijden. Net zo idealistisch natuurlijk want dat was een druppel op een
gloeiende plaat maar mensen voelden zich verbonden. Mensen hadden een doel, geld inzamelen voor de
hongerende medemensen. Dat was muziek maken met een doel, muziek maken voor een doel. Alle grote
bands uit die tijd en sommige van daarvoor stonden belangeloos op het podium om een paar onvergete
lijke momenten in de muziekwereld te maken.

Muziekhoekje
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In deze Overkoken een welbekende klassieker namelijk  Babi Pangang of Babi Panggang. Letterlijk
vertaald : geroosterd varkensvlees. En dan niet op de originele manier zoals in Indonesië geroosterd
varkensvlees met een saus van varkensbloed maar de Nederlandse versie zoals overal te koop bij de
diverse Chinese restaurants. 
 
Dit recept heb ik gekregen van Willem-jan Veenstra. En ik beloof je: eenmaal dit recept geproefd ga je nooit
meer naar de Chinees! Je hebt er best wel even tijd voor nodig dus begin ruim op tijd. Ik heb het zelf geserveerd
met gekookte rijst waardoor ik een bakje Nasi Boemboe doorheen heb geroerd en dat nog even heb op
gebakken. En daarbij Atjar Tjampoer en wat gebakken uitjes!

BABI PANGANG
 
Wat heb je nodig voor 4 personen:
 
- 1 kilo varkenslappen
- 1 liter kippenbouillon
- 300ml gembersiroop
- 3 tenen knoflook
- 1 blikje tomatenpuree groot
- 1 gesnipperde ui
- sambal naar smaak
- aardappelzetmeel ( pakje )
 

Zo maak je het
 
Kook de varkenslappen in ruim water met eventueel
een blokje kippenbouillon. Laat ze daarna uitlekken
en dep ze droog met keukenpapier.
Maak ondertussen de saus klaar: zet 1 liter kippen
bouillon op met daar doorheen het blikje tomatenpu
ree, de gembersiroop, de knoflook, de gesnipperde
ui en naar smaak sambal. Laat dit even goed warm
worden. Maak een stevig papje van het aardappel
zetmeel met water en voeg het in kleine gedeeltes toe
tot de saus de juiste dikte heeft.
Frituur het vlees op 160 graden celsius in de frituurpan
tot de buitenkant lekker knapperig is. Snijdt daarna
het vlees in de gewenste dikte in plakken. Serveer met
de saus en rijst/nasi en eventueel met atjar, gebakken
uitjes en...?
 
Tot de volgende "over koken met Ramon"

Over koken, met Ramon

CHINEES
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Donatie
"Waar kunnen wij het batige saldo van onze opgeheven stichting het beste naar overmaken riep onze
penningmeester enkele maanden geleden"? Al snel werd besloten om het op te delen naar een aantal aan
kinderen gerelateerde goede doelen.
 
Zelf, als actief motorrijder, dacht ik al snel aan een van de motorclubs die zich actief bezig houden met
toertochten voor kinderen en aanverwante acties die ten gunste van het kind zijn. Via internet was mijn
aandacht al eens gevallen op de KTMCO en op de 1e Rotterdamse Motorbeurs in Spijkenisse heb ik bij de
stand van KTMCO even de kat uit de boom gekeken en een flyer meegenomen. De flyer kort geleden aan
de overige leden van de stichting laten zien en de doelstellingen uitgelegd. Snel was de beslissing genomen
dat de donatie 750 euro zou zijn en ik het initiatief zou nemen voor een gesprek met iemand van de KTMCO.
 
Kortgeleden een gezellig gesprek gehad met Marcel Hagen en zijn charmante vrouw en de klik was er al
snel. Onder het genot van een kop koffie ( nog bedankt!) heeft Marcel met zijn tomeloze enthousiasme mij
nogmaals duidelijk gemaakt waar de KTMCO voor staat. Beslissing helder en heb ik direct opdracht gegeven
om het bedrag van 750 euro over te maken. Van Marcel heb ik inmiddels een mooie patch gekregen en
mijn echtgenote heeft die al vastgezet op een prominente plek op mijn leren vest.
 
Jaren geleden gestart met een zelf verbouwde Honda 350, Kawa1000 en diverse Harley,s rij ik nu " Big Blue",
een prachtige Intruder 1500 (zie de foto) en ben lid van de IOCH en IOCWW ofwel de Intruder Owners Club
Holland en World Wide en nu dus ook bij jullie aangesloten. Dank!
 
Via de KTMCO hoop ik enkele "goede doelen" ritten mee te kunnen maken en ben via Facebook al leuk
ontvangen door enkele leden van de KTMCO waaronder een andere Marcel ook lid van de IOCH. Veel ge
zondheid, succes en plezier. Ik zie jullie wel een keertje.
 
Ton Splinter



Na enkele dagen zijn wij vertrokken uit Narbonne, alle
motoren op de trein, want dezelfde donderwolken die
boven KTMCO waren ontstaan hingen inmiddels ook
in het echt in de lucht, hevige regenbuien en wind
kracht 10, geen weer om 1500 km te rijden. De treinreis
duurde ook behoorlijk lang en er werd amper gesla
pen, er waren alleen maar gesprekken over het uit
eenvallen van KTMCO Worldwide. Een aantal Denen
hadden hun plan al gemaakt en zijn direct na thuis
komst aangesloten bij verschillende MC’s. 
 
In de maanden na de World Meeting heeft Marcel
contact gehouden met Mikel, die was van plan een
totaal nieuwe organisatie op te zetten, Marcel heeft
hem overtuigd om door te gaan met KTMCO en heeft
de helft van de rechten overgenomen.  Marcel is met
zijn familie in de zomervakantie naar Denemarken
gegaan om daar de afspraken te maken met Mikel,
maar heeft daar ook wat Knights uit de oude organi
satie gesproken, een gewaarschuwd mens telt voor
2…...

Een aantal Knights waren vroegtijdig vertrokken tijdens de ceremonie, daar begrepen wij niets van. Na een
aantal uren ( er werden veel Knights geridderd ) konden wij ook weer beginnen aan de terugtocht naar de
camping en daar aangekomen snapten wij waarom er een aantal eerder waren weggegaan, het was party
time !! Volop eten en drinken, een live band en veel gasten, waaronder een aantal MC’s.
 
Het feest ging door tot in de late uurtjes, gezelligheid alom en voor de volgende ochtend stonden wederom
een aantal vergaderingen op de planning en toen werd duidelijk dat er veel onrust was. De Knights uit Zuid
Frankrijk waren vele malen groter dan de oorspronkelijke afdeling uit Denemarken en wilden de boel over
nemen, temeer omdat er veel vragen waren over wat er met het geld wat de fransen betaald hadden was
gebeurd. De Knights uit Noord Frankrijk ( Parijs ) daarentegen waren ook flink groeiende en hielden met enige
regelmaat feestavonden waar allerlei MC’s kwamen waar zij nauwe banden mee hadden en nodigden de
Zuid Fransen nooit uit en die hoorden het weer van de lokale chapters uit hun omgeving. Kortom het was
allemaal haat en nijd en van een eenheid was geen sprake meer.

Op de camping aangekomen in Zuid Frankrijk begon dan toch eindelijk de zon te schijnen en werden
Marcel en de beoogde Commander hartelijk ontvangen door de reeds aanwezige Knights.
 
De volgende dag arriveerden er steeds meer Knights, vooral de afdeling Zuid Frankrijk kwamen in grote
aantallen en meteen werd duidelijk dat niet alles koek en ei was tussen de verschillende afdelingen.

In de middag waren er allerlei vergaderingen tussen
de verschillende afdelingen en de volgende dag de
gebeurtenis waar het allemaal om draait, de CERE
MONIE !
 
Eerst met alle motoren een behoorlijk lange toertocht
( met veel regen en wind ) en uiteindelijk aangeko
men op een hoge berg met een heus tempeliers
kerkje. De ceremonie zelf is heel indrukwekkend en
zou eigenlijk iedereen meegemaakt moeten hebben,
kippenvel.

Historie KTMCO 2.1
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De ganzenveer Thom

Thom nodigt mij uit om te komen eten. Hij wil graag Ramon’s recept uit ons vorige magazine uitprobe
ren. Een aangename verrassing  – want de kookkunsten van Thom blijken uitmuntend - en zó begint
mijn interview-reeks wel heel erg goed natuurlijk.
 
“Wie is Thom?”
Thom: Wat? Is dit een nieuw format voor een Endemol programma? Ik dacht dat we het over motoren en zo
gingen hebben……[glimlach] Ik ben geboren in Hilversum, woon inmiddels al lange tijd in Naarden, samen
met Nola. In het verleden heb ik VWO en daarna Heao bedrijfseconomie gestudeerd. Er was echter geen
werk in te vinden, nadat ik terugkeerde van mijn militaire dienstplicht. Op het moment werk ik bij een isola
tiebedrijf (isoleren van leidingen van koelingen).

 
Mijn fascinatie voor motorrijden (hebben we het tóch
over motoren….) begon al vroeg. Nadat ik bij een
vriend achterop had gezeten, wist ik zeker dat ik ook
zelf wilde gaan rijden. Het gevoel van vrijheid, het
geluid van motoren, het hoofd leegmaken tijdens een
ritje, en ja…stoer natuurlijk. Mijn eerste motor was een
Ratbike. Met een heel korte uitlaat. Dat was in het
begin leuk, die herrie, maar verveelde wel snel. Heb
er ook aan moeten sleutelen en uiteindelijk, na een
lekke koppakking, toch maar verkocht.

“Thom, is er in jouw nickname van jouw emailadres (Thommy Rebel) iets van jouw karakter terug te vinden?”
 
Thom lacht hardop en luid. Dat is geen nickname, dat is mijn echte achternaam. En ja, vast wel. Ik denk dat
ik twee kanten heb. Ik ben goed van vertrouwen, zie altijd het goede van mensen, en ben best wel zachtaar
dig van karakter. Aan de andere kant is het ook leuk om mensen te choqueren met mijn uiterlijk: lange haren,
oorbellen, motorrijden. Dat is de rebelse kant.
Neem mijn buurvrouw als voorbeeld: Gooische kak. Zij kent mij niet, maar gaat er bij voorbaat vanuit dat ik
motor duivels gebroed ben. En dan kan ik het niet laten om tijdens Oud&Nieuw een vuurpijl in haar tuin te
schieten. Gelukkig Nieuwjaar Buurvrouw! Of die jongen op de hockey vroeger. Hockey was op mijn school
een verplicht onderdeel van de gymlessen. Ik had niets met hockey en was er niet zo goed in, en na flink
uitgedaagd te zijn door dat Gooische kakjoch, legde ik de hockeystick met de kromme kant om zijn nek en
vroeg ‘vriendelijk’ wat hij van mij moest. Nooit meer last van hem gehad.
 
Daarom houd ik ook zo van katten denk ik. Ze zijn eigenwijs en doen hun eigen zin, laten zich door niemand
commanderen en bepalen zelf wat ze wel en niet willen….(Ondertussen springt Nola geruisloos op de leuning
van mijn stoel, rolt zich op en laat zich spinnend aaien. 12 jaar oud, deze lieve en aanhankelijke kat.)
 
Thom vertelt verder. Ik ben zowel introvert als extrovert, wat mij vaak ongrijpbaar maakt voor anderen.  Ik kan
uitbundig zijn, headbangen en nadrukkelijk aanwezig zijn, maar ook rustig. Zo hou ik bijvoorbeeld ook van
lange boswandelingen maken, vind het fijn om in de natuur te zijn. Ik mediteer regelmatig en zou graag meer
van de Kaballah-leer willen weten. Ik ben nooit materialistisch geweest en ben geïnteresseerd in het leven
zelf, al van jongs af aan. Ik heb ook geen toekomstvisie: ik wil graag van het leven genieten in het hier en nu
met de dingen die ik belangrijk vind waaronder muziek, motorrijden, gitaarspelen.
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Het wordt stil, en ik kijk even om me heen. Zie twee
gitaren staan, kasten vol met cd’s en lp’s, een antieke
radio (van zijn vader)….Uhm…mag ik even Thom? Ik
pak een gitaar en tokkel braaf ‘Dust in the Wind’ van
Kansas. Helemaal enthousiast geef ik de gitaar door
aan Thom. Mag ik een verzoeknummer? ‘Nothing else
Matters’ van Metallica?
 
Thom: Ik was vroeger een Metallica-fan. Tegenwoor
dig heb ik daar een haat-liefde-verhouding mee. Er
komen een paar noten Metallica uit zijn gitaar. Met
een gevolgd door heavy rock ACDC, Aerosmith jaren
70, Judas Priest, Iron Maiden, Enter Sandman van
Metallica, Jimi Hendrix en Thom doet nog even een
‘spider crawl’ voor als toegift. Dan krijg ik les in boven
tonen (is het aantikken van de snaar op verschillende
posities op de gitaarnek……geloof ik….). Ik kijk waar
schijnlijk wat geschrokken of wazig (ook van het
heavy-metal-geweld vrees ik), want Thom stelt me snel
gerust: Soms lul ik ook maar wat uit mijn nek hoor...
[ glimlach] Hiermee wordt al wel snel zijn tweede
liefde (de eerste is de kat Nola natuurlijk) duidelijk:
muziek.
 
 

Ik hou van (heavy) Metal. Ik vind deze muziekstroom pittig, heftig, ik hou van het scheurende gitaargeluid en
de gitaarsolo’s.  Ik heb meer met de melodie van een nummer, hoewel ik ook erg hou van de donkere, En
gelse humor in sommige teksten. Je kunt mij wakker maken voor Motörhead.  Ik ben een beetje verdrietig
ook, Lemmy van Motörhead is onlangs overleden. Hij was mijn grote voorbeeld: compromisloos, ook in zijn
muziek, echt, eerlijk over zichzelf, nooit een slecht woord over een ander. Ik zie mezelf daar ook een beetje
in terug.
 
Op mijn twaalfde jaar ben ik in contact gekomen met Heavy Metal muziek via een tv programma. Ik weet
het nog goed. Ik hoorde voor het eerst echte Metal toen het geluid van de radio achter het testbeeld klonk
na de kinder tv op woensdagmiddag. Ik wist niet hoe snel ik een cassettebandje moest halen om het op te
nemen terwijl mijn ouders mij geschrokken vroegen: “Maar dit vind je toch niet mooi?” Een paar jaar later
had je die Metal shows op de tv, precies op het tijdstip dat mijn vader vermoeid uit zijn werk kwam. Arme pa!
 
Op mijn twaalfde jaar ben ik ook begonnen met gitaarspelen, heb het mezelf aangeleerd. Overigens zing ik
er niet bij….alleen als ik een biertje gedronken heb…..Ook in mijn muzieksmaak zit ik vol met tegenstellingen:
vroeger kon ik klassieke muziek niet zo waarderen, maar heb het wel meegekregen van mijn ouders. Op de
middelbare school leeftijd begon ik wel meer waardering voor klassieke muziek te krijgen, alleen sneeuwde
die interesse toen onder door mijn liefde voor Metal.

De afgelopen tien jaar luister ik ook regelmatig naar
klassiek en ben één of twee keer per jaar te vinden in
het concertgebouw in Amsterdam. Ik heb o.a. dingen
van Beethoven, Wagner, Paganini en Rachmaninov
gezien. Maar ook Johnny Cash weet ik te waarderen.
Ook zo’n rebels type die zijn eigen gang ging. Met
een schoolvriendinnetje ging ik vroeger naar een
concert van de Cure. Dat was nog in de punktijd. We
hadden allebei ons haar overeind getoupeerd en
vastgezet met zeep (!). Op de terugweg naar huis
ging het regenen. Tja..vul zelf maar in hoe dat eruit
gezien moet hebben.
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KTMCO
Ik ben sinds 2014 bij KTMCO, eerst als ambassadeur, nu als Knight. Ik was op zoek naar een groep motorrij
dende mensen, maar een MC trekt mij niet. Na wat surfen op het internet kwam ik KTMCO tegen, had er nog
nooit van gehoord, maar werd wel nieuwsgierig naar deze stichting. Ik heb eerst een vergadering meege
maakt en mijn indruk was meteen: leuke mensen, gezellig, en een mooi doel om mijn hobby motorrijden
mee te combineren. Mijn verwachtingen zijn dan ook: veel leuke ritten en bijeenkomsten samen, en een
goede onderlinge band met elkaar vind ik belangrijk. Ik krijg er altijd veel energie van om mee te rijden en
iets voor KTMCO te betekenen.
 
Mijn mooiste ervaring tot nu is de ride-out voor Jonah. Ik werd gevraagd om als roadcaptain mee te rijden.
Dit overviel me in eerste instantie, en ik zag er stiekem wel tegenop. Ondanks dat het ook vermoeiend bleek,
was ik trots en heel dankbaar dit te mogen doen. Indrukwekkend hoor, zo’n 400 motoren achter elkaar. Ook
de uitvaart van Jonah vond ik bijzonder. Dat er zo veel mensen meegeleefd hebben met het wel en wee van
dit jongetje en daar ook aanwezig waren. Vóór de ceremonie werd ons uitgelegd wat de bedoeling was,
maar we deden het bijna als vanzelf, met een bijna militaire precisie. Dit, en de grote verbondenheid met
elkaar heeft heel erg veel indruk op mij gemaakt. Ik heb daarna meteen besloten om Knight te worden.
 
Zo, nu ben ik er wel een beetje klaar mee. Ik merk dat ik moe word. En interview? Diepziel graven bedoel je,
voelde me soms best wel een beetje ongemakkelijk…..Wie ik beter wil leren kennen? De ganzenveer geef ik
door aan …..(naam bij redactie bekend).
 
Thom, het was natuurlijk niet mijn bedoeling om je ongemakkelijk te laten voelen. Wel fijn dat je zo
openhartig hebt verteld. Dank daarvoor, dank voor het kijkje in jouw leven, waardoor de lezers gele
genheid hebben gekregen om jou beter te leren kennen. En bovenal dank voor jouw gastvrijheid!
 
Fien   
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voor de muziek hebben gezorgd en/of de kids in- en
om de ‘Ridderzaal’ hebben bezig gehouden (toffe
schilden) verdienen natuurlijk een pluim in hun - al
dan niet bevallige -, of van haar voorziene, achter
werk !
Aan een kant was het zelfs jammer dat het zulk lekker
weer was, want de gezellige binnenruimte werd ei
genlijk pas gebruikt toen de frietkraam en saladebar
geopend werd. Een voor velen niet onbekende zan
geres zorgde hierbij overigens voor een zéér verdien
stelijke muzikale omlijsting en mocht vervolgens als
beloning voor haar geslaagde optreden pijn lijden in
de met zorg opgezette wet-needling praktijk van dr.
Bas !
Zelf werd ik getrakteerd op de 1e editie van het KTM
CO-magazine vergezeld van een bos oer-Hollandse
tulpen en lovende woorden van Marcel.

Lovende woorden welke overigens ook op Marcel zelf en Ramon van toepassing zijn, want allemachtig die
twee hebben minstens zo hard aan de totstandkoming van het Magazine gewerkt.
Wat mij betreft volgend jaar weer en dan weer met hetzelfde weer, zo mogelijk  minimaal dezelfde mensen
en dan ook de gitaren uit de hoezen en…….ach  vul maar in ! Ik beloof alvast  mijn  best te doen om weer
uit de verkeerde richting aan te komen rijden !       ZOOT
                                                                                                                                                                        

Het bleek qua weer de eerste échte lentedag van het
jaar te zijn; zondag 13 maart !! Beter konden we het
gewoon niet treffen. In een Fordje Ka, aangevuld met
jong en meer belegen vrouwenvlees, schalen en
salades kwam ik – uiteraard vanaf de verkeerde kant,
want gebruik van de tomtom blijf ik bederf van het
rijplezier vinden – omstreeks kwart voor een aan bij de
fraai gelegen Scouting toko. Niet al eerste, want
meerdere Knights waren al druk doende met sjouwen,
bouwen en schoonmaken in en om de ruime accom
modatie.
De eerste KTMCO-familiedag kon beginnen en
de overheerlijke taarten werden alvast keurig in punten voor zuinige eters en dubbele punten voor ‘bikers’
gezaagd. Fien en haar dreamteam zorgden er voor dat niemand iets tekort kwam….en ja; ik noem alleen
Fien (super gedaan), maar ook alle anderen die hebben staan bakken, schenken, bbq’n, (zitten) tatoeëren,

KTMCO familiedag



Woensdag 23 maart 2016. Om onverklaarbare rede
nen antwoordde de baas een paar dagen eerder op
mijn vraag; ‘bezwaar als ik woensdag paar uurtjes
later begin (?)’ met een kort en krachtig ‘Prima’ !
Omstreeks 09:00 uur dus in de motorlaarzen gedoken
en, na een korte kritische blik naar het wolkendek, het
regenpak op de plank laten liggen. Resultaat: Een
half uurtje later redelijk doorweekt de lobby van Van
der Valk in Nieuwerkerk aan den IJssel binnen lopen.
Daar zaten al meerdere – wel droog aangekomen -
Knights aan de koffie. ‘Regent ’t dan ?’ vroeg een uit
de kluiten gewassen Paashaas nonchalant. ‘Ehhhh
ja’, antwoordden de ook net voor anker gegane
Thom en ik gelijktijdig.                                                   
                                                                                           
                
Kwart over tien vertrokken we vervolgens onder droge
omstandigheden met een redelijk grote groep rich
ting de Pallieterburght in het nabij gelegen Capelle
a/d IJssel. De Paasrit draaide dan ook niet om het
maken van vele kilometers – al tellen ook deze mee
voor het goede doel – maar om de onthulling van de
1e KTMCO-HOBBELMOTOR en het aanbieden van een
flink uit de kluiten gewassen blauwe zitzak. Bij de
Pallieterburght, een instelling die intensieve kindzorg
levert en opvang biedt voor chronisch zieke-  en
ernstig zieke kinderen van 0 tot 16 jaar, stond men al
op ons te wachten. Terwijl mevrouw de (Paas)haas
e.e.a. fotografisch voor het nageslacht veilig stelde,
onthulde mijnheer de (Paas)haas met gepaste trots
de eerste hobbelmotor. Uiteraard in de hoop dat er
nog vele zullen volgen. Duidelijk was dat men er bij
de Pallieterburght oprecht blij mee was en toen al die
‘enge motorrijders’ het kunstgras hadden verlaten,
werd er dan ook al driftig gebruik gemaakt van het
wonder op wielen….eh….op veer !

Binnen werd aanvullend ook nog een mooie KTMCO-
blauwe zitzak aangeboden, waarna de koffie als
wederdienst werd genoten. De groepsfoto zag ik he
laas alleen nog maar in mijn spiegels plaatsvinden,
aangezien ik – inmiddels volledig opgedroogd – al
weer op weg moest naar de werkgever in Rockanje.
Droog heb ik dat echter niet gehaald, net na de
Botlektunnel gingen de hemelsluizen helaas weer
open !! Nou en, het was top…….met een doel en vóór
een doel….een beetje nattigheid kon daar geen af
breuk meer aan doen.

Onthulling van de eerste hobbelmotor



Op mijn verzoek rijden mijn collega en ik over de
nieuwe A4, van Rotterdam naar Delft. Het is tenslotte
een nieuwtje en ik was er nog niet geweest. In tegen
overgestelde richting zien we een motorrijder met
pech. We keren bij Schipluiden en rijden terug. Vlak
voor de ingang van de tunnel zien we de motorrijder
die over de vluchtstrook zijn motor richting Rotterdam
duwt. Niet een echt veilige situatie. We besluiten de
pechvogel te helpen en bieden hem een rit richting
een tankstation aan, met de belofte hem daarna ook
weer terug naar zijn motor te brengen. De man zit
goed en wel achterin als een stukje verderop in de
regio een achtervolging van een gestolen auto be
gint. Zal je altijd zien. Belofte maakt echter schuld en
met gekromde tenen nemen we de afslag Vlaardin
gen, waar onze passagier snel een tankje benzine
koopt.
 

 Dan worden we opgeroepen. “5.01 (ons roepnum
mer), waar zitten jullie? We hebben jullie nodig!” Dat
dachten we al. De Volvo waar we in rijden is de
snelste herkenbare auto in de regio en als de gestolen
wagen ervandoor gaat zijn wij degenen die gaan
achtervolgen. We kijken elkaar aan… Er zijn nu twee
mogelijkheden: óf we laten de motorrijder hier aan
zijn lot over óf we brengen hem eerst snel terug. We
besluiten het laatste te doen.
 
We horen dat de gestolen auto op de A15 rijdt, in onze
richting! Rijdend op de A20 richting de A4 klinkt weer
de oproep van de collega’s: “5.01, zijn jullie al in de
buurt?” Ik vraag aan de man achterin of hij haast
heeft. “Nee,”zegt hij. Op dat moment kunnen we nog
nét de afslag richting de A15 nemen en geven we de
man het advies zich schrap te zetten. Het blauwe
zwaailicht gaat aan en we spoeden ons naar de
achtervolging. Via de A4 en de Beneluxtunnel rijden
we naar de A15. We nemen positie in op een strate
gisch punt nabij Spijkenisse en de berichtgeving zegt
ons dat de auto steeds dichterbij komt. Heel veel
eenheden melden zich aan, de politiehelikopter cir
kelt laag boven ons en dan rijdt de auto onder ons
door! We sluiten aan en een paar honderd meter
verderop wordt de auto door collega’s klemgereden.
Mooi, weer een boef gevangen!

 We staan zowaar vlak bij de oprit naar de A4 en gaan op weg om onze passagier eindelijk naar zijn motor
te brengen. Dus hop, de A4 op, wéér keren bij Delft en daar… daar zou zijn motor moeten staan. Op de
plaats waar we zijn motor hebben achtergelaten is nu echter niets meer te zien… Oeps! Een telefoontje naar
Rijkswaterstaat geeft opheldering. De motor is afgetakeld door een bedrijf uit Den Hoorn. Dus keren we bij
Vlaardingen en rijden we weer richting Delft. Onderweg bel ik het takelbedrijf. “Nou,”zegt de man die ik aan
de lijn heb, “onze chauffeur staat nog op de A20 bij een ander pechgeval…” Nu begint de situatie toch wel
komisch te worden. We keren maar weer eens bij Delft en voor de zesde keer in korte tijd rijden we over de
A4….. We herenigen de eigenaar uiteindelijk met zijn motor. De man is later thuis dan verwacht, maar heeft
de komende tijd een leuk verhaal om te vertellen. En wij…. wij hebben de A4 voorlopig genoeg gezien...!
 
 
 
Geplaatst met toestemming van TEAM VERKEER ROTTERDAM
…….ook wij rijden met een doel vóór een doel !

Van de motordiender
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Daarna is de opbouw weer begonnen, moeizaam, maar het liep…., Mikel is ook nog even in Nederland
geweest, heeft de ceremonie gedaan voor Ramon, Gert-jan en Fred mochten geridderd worden door Marcel.

In augustus hadden Marcel, Gert-jan en Ramon al
een echte stichting opgericht zodat zij in ieder geval
konden waarborgen dat wat KTMCO Benelux ( zoals
het toen heette ) de zaken goed geregeld had. De
nieuwe landen die zich aansloten betaalden een
hoop geld voor de patches uit Denemarken en daar
kwamen steeds meer vragen over. Mikel was onder
tussen een nieuwe organisatie begonnen en uit on
vrede over de gang van zaken heeft Marcel de reste
rende helft van de rechten ook overgenomen. Zo was
het nieuwe KTMCO geboren, de naam werd gewijzigd
van Knights Templar Motorcycle Order naar Knights
Templar Motorcyclist Charity Organization, de naam
paste beter bij de doelstellingen waar de stichting
voor stond en was daarbij makkelijker uit te leggen
aan de lokale MC waar Marcel met regelmaat op het
matje geroepen werd. Dit waren geen fijne gesprek
ken, maar door uit te blijven leggen dat KTMCO toch
echt een stichting is voor het goede doel is het uitein
delijk “gedoogd”. Zonder patches, alleen de naam,
allemaal voorwaarden waar aan voldaan moest
worden. Uiteindelijk is er ook gekozen voor een nieuw
logo, weg met de doodskoppen en meer op tempe
liers gericht.

De eerste stappen van de stichting zijn gezet met 4 man, maar groeide al redelijk snel weer uit naar 9. En
daarnaast waren er ook nog afdelingen in andere landen waar Marcel het behoorlijk druk mee had. Nadat
er een afdeling in Pennsylvania werd opgedoekt door hun lokale MC is besloten de stekker uit alle buiten
landse afdelingen te trekken.  Het kost teveel tijd en energie en zeker omdat er in Nederland zelf ook aardig
wat speelde.  De doelstellingen waren uit zicht en waren er eigenlijk alleen nog maar “clubavondjes”, de
drankomzet zorgde voor een gevulde kas, maar verder kwam er niets uit. Vele Knights zijn gekomen en weer
gegaan, in het begin sloeg het de plank volledig mis.
 
En dat terwijl de plannen, doelstellingen en beleidsplan zo duidelijk waren en gelukkig is op een gegeven
moment de omslag gekomen en werd het echt weer de stichting die iedereen voor ogen had. Sinds begin
2014 is RIJDEN MET EEN DOEL, RIJDEN VOOR EEN DOEL geboren en heeft de stichting de eerste stappen gezet
richting een voorzichtige groei.
 
En nu, bijna 4 jaar na oprichting staat er een fantastische stichting met zowel Knights als Ambassadeurs die
ieder jaar volop kilometers rijden voor het goede doel.  En een team van mensen die zich ten volle inzetten
voor de stichting  zodat er nog meer mooie dingen tot stand kunnen komen zoals de KTMCO hobbelmotor.
Tot en met 2015 zijn er al meer dan 300.000 kilometers gereden en dat zullen er de komende jaren nog veel
meer gaan worden.

Historie KTMCO 2.2
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Hemelvaartweekend
Na er maanden naar uitgekeken te hebben is het dan eindelijk zover. De motor wordt uit de berging gehaald,
de bagage achterop gebonden en ik vertrek richting Wijchen. Het is nog wel een beetje fris maar de zon
schijnt al volop.
 
Rond half tien kom ik aan bij Mars en Ien alwaar de koffie en cake op me wacht. Nadat iedereen elkaar
begroet heeft en een kort praatje van Mars over wat ons te wachten staat, namelijk een totaal andere wereld
dan ons platte Nederland, vertrekken we richting Duitsland. In Duitsland gaan we al vrij snel weer van de
snelweg af. Na een korte stop om te tanken vervolgen we onze weg binnendoor richting de Eifel.  Vanaf Bad
Münstereifel worden de rechte vlakke wegen definitief verruild voor stukken asfalt die zich al kronkelend de
bergen op en af slingeren. Het is puur genieten van het bochtenwerk en de plotselinge schitterende uitzich
ten.

Rond half vijf komen we aan bij motorpension ‘Red
House on the Hill’, gelegen op een mooie locatie met
een prachtig uitzicht, en volop gelegenheid om bui
ten te zitten. Dat komt goed uit want het is zo onder
tussen ongelofelijk lekker weer geworden. 
 
Na gegeten te hebben in een nabij gelegen restau
rant keren we terug naar het terras om nog wat te
drinken en een hoop lol. Er zijn nog een paar andere
groepen motorrijders en Mars komt zelfs een paar
oude bekenden tegen. Willem heeft ondertussen de
bijnaam ‘KnuffelFries’ gekregen. Werkelijk geen enke
le vrouw is veilig voor zijn ongeremde knuffeldrang,
maar Fien is toch duidelijk wel zijn favoriet.
 
Aangezien Jeanette de volgende dag jarig is wordt
er laat op de avond nog snel een slinger in elkaar
geknutseld met behulp van een stuk touw en gekleur
de memo blaadjes.

Vrijdag vertrekken we na het ontbijt, en felicitaties aan
Jeanette, richting de Nürburgring die op ongeveer 5
minuten rijden van onze slaapplaats ligt. We zijn in
totaal met 16 man/vrouw verdeeld over 11 motoren
en 1 trike. Daar aangekomen kunnen we genieten
van een paar zijspannen die aan het racen zijn. In
drukwekkend om te zien, zo hard als die bakkenisten
aan het werk zijn en vaak half naast de zijspan han
gen. Later komen ook de normale wegracers langs
scheuren op het circuit.

Na nog even rondgelopen te hebben bij de winkeltjes en souvenirshops gaan we weer naar de motoren en
trike om richting Cochem te gaan. Onderweg maken we nog een tussenstop om te genieten van een
prachtig uitzicht over de burcht van Cochem, het stadje zelf  en de Moezel. Na de motoren gestald te hebben
langs de Moezel gaan we eerst naar een Imbiss waar volgens Ien de beste currywurst te krijgen is. En inder
daad, het heeft me heerlijk gesmaakt. Vervolgens maken we nog een klein rondje door de stad om daarna
terug te keren bij de motoren. Het zonnetje schijnt er flink op los en de temperatuur is aardig opgelopen. Na
een klein ritje over het gras om zo snel mogelijk weer bij de weg te komen, besluit ondergetekende, waar
schijnlijk enigszins door de hitte bevangen, zijn motor neer te zetten zonder eerst de standaard uit te klappen.
Dit blijkt niet echt een goed idee! Gelukkig blijft de schade beperkt tot een los bungelend knipperlicht welke
met behulp van wat tape, die Rogier gelukkig bij zich heeft, snel weer gemaakt is. Het deukje in mijn ego
doet er iets langer over om te genezen.
 
Met Leo als voorrijder slingeren we ons via een mooie route weer terug naar ons tijdelijke verblijf. Eenmaal
aangekomen is het weer puur genieten van een paar drankjes, lekkere blues/rock muziek en het heerlijke
weer. Eten doen we vandaag op het terras. Zelf heb ik gekozen voor de Schweinehaxe welke me uitstekend
gesmaakt heeft. Het is weer een supergezellige avond en er wordt heel wat afgelachen!
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Zaterdagochtend word ik toch wat duf wakker. Ik lig samen met John en Willem op een kamer en we maken
ons alledrie schuldig aan luid gesnurk. Dit komt onze nachtrust niet echt ten goede. Na een paar koppen
koffie, harde Duitse broodjes en gebakken ei gaat het wel weer. We gaan vandaag nog lekker een stukje
toeren door de Eifel. De eerste stop is op de parkeerplaats van de Kasselburg bij Gerolstein. Het is nog steeds
gigantisch lekker weer, wat wel weer tot gevolg heeft dat ik mijn jas bijna niet meer uitkrijg omdat deze
vastgeplakt zit aan mijn arm. Haha, liever dat dan regen!
 
Na weer een stukje genoten te hebben van alle bochtige wegen, stoppen we in Daun voor een kopje koffie.
Daarna gaan we verder om de zogenaamde  ‘Maare’ te bezoeken. Deze meren zijn ontstaan doordat de
kraters van de vulkanen zich hebben gevuld met grondwater. Uit onderzoek blijkt trouwens dat dit gebied
nog steeds geologisch actief is en 1 à 2 millimeter stijgt per jaar. Aangezien er in het verleden ook inactieve
periodes van 10.000 tot 20.000 jaar zijn geweest zou dit betekenen dat toekomstige uitbarstingen nog steeds
mogelijk zijn.
 
Na nog ergens heerlijk geluncht te hebben in een plaatsje waarvan ik de naam niet meer weet, gaan we
weer terug naar de ‘Red House on the Hill’. ’s Avonds is er een barbecue, in combinatie met dit weer natuur
lijk perfect, en de spiesjes en andere stukken vlees gaan er bij mij dan ook prima in. Er volgt weer een zeer
gezellige avond en ik besluit om pas om 02.30 naar bed te gaan. Het klinkt misschien raar, maar het doet
mijn nachtrust goed. Ik val als een blok in slaap om pas tegen half 9, vlak voordat de wekker gaat, weer
wakker te worden.
Na het ontbijt is het zondag helaas alweer tijd om
richting Nederland te gaan. Met Leo voorop rijd ik
samen met Marcel, Miralda, Fien en Terence terug
naar de Lage Landen. Voor de laatste keer genieten
van de prachtige wegen en uitzichten alvorens we de
autobaan opgaan, alwaar het tempo er lekker in zit.
Bij de eerste tankstop blijkt echter dat de accu van
Marcel zijn  motor niet meer wil bijladen. Na deze
gestart te hebben met aldaar gekochte startkabels
en de hulp van een vriendelijke automobilist vervol
gen we toch weer onze weg. Het gaat een tijdje goed
maar zo’n 20 kilometer voor de grens geeft zijn motor
er definitief de brui aan. Terwijl we bij een afslag staan
te wachten op de  ANWB rijdt de andere groep
Knights langs, keren om en komen kijken of ze kunnen
helpen. Vlak daarna arriveert het bergingsvoertuig en
gaan we allemaal weer richting huis.

Al terugkijkend was het een fantastisch en supergezellig lang weekend. Het ‘Red House on the Hill’ is natuur
lijk geen luxe hotel, maar het avondeten en ontbijt waren uitstekend en de sfeer geweldig! Het weer werkte
natuurlijk ook heel erg mee, en bij deze iedereen die mee was bedankt voor alle lol en gezelligheid! En ‘last
but not least’, Mars en Ien heel erg bedankt voor het organiseren hiervan!!
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KTMCO bij de Rockanje Classics
 
Op 28 en 29 mei j.l. heeft de KTMCO zich uitstekend ge(re)presenteert gedurende het Rockanje Bike Weekend.
Met een ‘beurswaardige’ stand stonden we twee racedagen lang op het rennerskwartier, direct naast de
VIP-tent. De Rockanje-Classic (onderdeel van het RBW) zorgde op zaterdag voor een aantal prachtige races
en een heerlijk sfeertje in het rennerskwartier en rond het unieke stratencircuit.
 
Voor onze Stichting waren Marcel, Miralda, Leo, Terence, Bryan, Huub, Fien en Daan aanwezig. Ook Ton
kwam nog even buurten ! De collectebus liep vrij redelijk, maar er waren vooral veel positieve gesprekken
met belangstellenden. De slechte weersvoorspellingen van Piet Paulusma en andere weergoeroes drukten
op de zaterdag al redelijk op het bezoekersaantal (al was dit zeker op zaterdag nog niet slecht te noemen),
het noemen van ‘code geel’ voor de volgende dag is zeker van invloed geweest op de publieke belangstel
ling bij de SuperMoto BeNeCup op de zondag. Die viel behoorlijk tegen, hetgeen ook in de zéér schamele
collectebus opbrengst viel terug te lezen. Het laatste kan ook te maken hebben met het ontbreken op zondag
van de ‘geslepen’ benadertechniek van Fien, welke op zaterdag toch voor het nodige papiergeld in ‘de bus’
had gezorgd.
 
Zondag bestond het Stichtingsteam uit Marcel, Miralda, Leo, Bryan, Daan, Terence en Ramon, waarbij de
twee laatstgenoemden nog wat familiaire versterking hadden meegenomen. Niet alleen de standpresenta
tie zag er verzorgd ook, ook het in top wapperen van de KTMCO-vlag langs het circuit en het uitvoerig noemen
van onze Stichting via de algemene geluidsinstallatie, gaf deze dagen extra glans. Bovendien prijkte er een
mooi artikel over de KTMCO in het rijkelijk verspreide programma- boekje. Jammer was het wel dat bij onze
stand gefilmd materiaal en afgenomen interviews (Rijnmond – SBS) sneuvelden in de actualiteit van een –
in eerste instantie zwaar ogend – ongeval. Lokale en nationale nieuwszenders beperkten zich hierdoor in hun
verslaggeving slechts tot dit – gelukkig voor alle betrokkenen – goed afgelopen ongeval. Het combi-evene
ment (HOG-rally / RBW) verliep verder tot de laatste race op zondag hoofdzakelijk onder een onverwacht
stralend zonnetje.
 
ZOOT
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Alle evenementen van KTMCO zijn mede mogelijk ge
maakt door:



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 dus zelf de kwaliteit van de te leveren producten
/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, danwel aan een daaruit voortvloeiend
geschil c.q gevolg. Hetzelfde geldt bij overeenkomsten tussen leden onderling,leden en derden en derden
onderling

Vooruitblik herfsteditie en agenda

3  juli :    Benefiet voor BACA Kerkrade
9  juli :    Harleydag Woerden
31 juli :   Harleydag HDC Goodfellas Rotterdam
              Brielle Blues Brielle
13 aug:  Ride out voor Marleen             KTMCO rit Den Haag
21 aug: Op de rand van Nederland      KTMCO rit Oostvoorne
27 aug: Riverside party Kampen
3  sept: Onbeperkt op weg                    KTMCO rit Heerenvceen

Als in de herfst de bladeren weer gaan vallen, valt ook dit magazine weer in jullie brievenbus. Ongetwijfeld
gevuld met de vaste rubrieken, maar ook met alles wat er weer tussen ‘nu’ en ‘dan’ binnen en met de KTMCO
gaat plaatsvinden.
Hebben we dan onze derde Hobbelmotor al geplaatst, of staat misschien de vierde al op een mooie bestem
ming te pronken ? Welke ritten hebben we allemaal gereden tussen juni & september ? Vast staat dat het
fantastisch gaat met ‘ons’ KTMCO. Rijden met een doel – Rijden voor een doel !
 
AGENDA

Let op:  Aanvullende ritten, initiatieven, onthullingen en/of plaatsingen Hobbelmotor zijn terug te vinden op
facebook, website & forum. Kijk hier regelmatig op !


