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Voorwoord
Welkom bij alweer de 3de editie van het KMTCO magazine.
Terwijl de blaadjes van de bomen vallen, komt ook weer
het einde van het motorseizoen in zicht. Maar wat is er veel
gedaan in de afgelopen periode.
Zo hebben we in samenwerking met verschillende dona
teurs een aantal hobbelmotoren mogen plaatsen. Daar
naast een aantal mensen blije gezichten mogen bezorgen
door speciaal voor hen een ride out te organiseren. En
vergeet "Op de rand van Nederland niet" , wat was dat een
mooie rit. Al met al zijn er weer genoeg kilometers gemaakt
de laatste tijd. Rijden met een doel, rijden voor een doel.
Helaas zijn er ook een aantal leden die de stichting hebben
verlaten, daarentegen hebben we ook een aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen. Intern zijn er wat verschuivin
gen geweest waardoor we met vertrouwen de toekomst
ingaan. En er liggen nog leuke dingetjes op de plank want
voor ons is het seizoen nog niet voorbij.
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Maar wat ben ik trots op de mensen van KTMCO, die zich
belangeloos inzetten voor de stichting op welke manier dan
ook. Bedankt daarvoor en succes in de toekomst! Ik wens
jullie allen veel leesplezier!
Terence,
Voorzitter KTMCO
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Deze keer in het muziekhoekje gaan we terug naar begin jaren vijftig, het prille begin van de rock &
roll. Rockabilly wordt gezien als de voorloper van de latere commerciëlere en meer als rhythm and
blues klinkende rock & roll. Rockabilly heeft echter meer invloeden uit de country and western zoals
ook uit de naam blijkt. Het is een samentrekking van rock & roll en hillbilly, een andere benaming voor
country muziek.
De bekendste rockabilly artiesten uit de jaren vijftig zijn Carl Perkins(“Blue Suede Shoes”), Roy Orbison en Elvis
Presley. Ook Johnny Cash droeg zijn steentje bij met nummers als “Get Rhythm”. In het begin kwamen er
geen drums voor in deze muziek, maar werd het ritme aangegeven door de contrabas. Kenmerkend is de
zogenaamde ‘slapping’ techniek op de contrabas, waarbij met de duim op de snaar wordt geslagen terwijl
de hand op de hals de aangeslagen toon in meer of mindere mate dempt. Dit geeft een sterk ritmisch effect.
Deze techniek wordt compleet gemaakt door het met de wijs- of middelvinger plukken aan de snaar terwijl
deze door de andere hand weer gedempt wordt. In de tweede helft van de jaren vijftig waren de drums
echter al algemeen geaccepteerd in deze muziekvorm. Eind jaren vijftig wordt de rockabilly overschaduwd
door de commerciëlere rock & roll en verliest ze snel aan populariteit.
Eind jaren zeventig, na of misschien wel door het overlijden van Elvis Presley vindt er een ware opleving van
de rockabilly plaats. Bekendste voorbeeld hiervan zijn de Stray Cats, die wereldwijd grote hits scoren met “Stray
Cat Strut”, “Runaway Boys”en “Rock This Town”.
Tevens ontstaat er vanuit de punk een nieuwe stroming, de zogenaamde psychobilly. De zo kenmerkende
contrabas wordt aangevuld met een ruiger gitaargeluid en dito zang. De teksten zijn horrorachtig, maar
altijd met een flinke dosis relativerende humor. De Engelse band The Meteors worden wel gezien als de
grondlegger van de psychobilly. Het eveneens Engelse Demented Are Go en Mad Sin uit Duitsland zijn twee
bekende bands uit het genre die nog steeds bestaan en optreden. Hierbij speelt ook het visuele aspect een
belangrijke rol, zoals de grote in felle kleuren geverfde kuiven, de punk variant van de vetkuif, en geschmink
te gezichten. Ook de bespeler van de slap bass maakt er vaak een hele show van, waarbij er op de contra
bas wordt gestaan of deze wordt opgetild of rondgedraaid tijdens het spelen.
In de underground scène leven zowel de rockabilly als de psychobilly nog steeds voort!
--Thom--
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Tonijnschotel

Dit kwartaal een recept wat lekker snel en zowel
warm als koud gegeten kan worden. Het liefst ge
nuttigd met een wit biertje of nog beter met een
glas witte Chardonnay maar een Pino Grigio past
er ook prima bij.
We hebben nodig :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

peper
Zeezout
Bladerdeeg ( bevroren)
Een ui
Teen knoflook
Courgette ( 1 stuks)
Roma tomaten
Italiaanse kruiden
Pijnboom pitten
Citroen
Twee blikjes Tonijn in olijf of zonnebloem olie.

Vet de ovenschaal in met boter en laat ondertussen het bladerdeeg ontdooien. Snij ondertussen de uitjes
in blokjes en snipper de knoflook. Als de bladerdeeg velletjes buigzaam zijn, bekleed dan hiermee de
ovenschaal maar ook de rand omhoog. Prik met de vork over de gehele oppervlakte van het bladerdeeg
gaatjes.
Maak de blikjes tonijn open en vang de olie op in een bakje (deze heb je straks nog nodig). Fruit nu de ui
met de opgevangen olie aan (knoflook dus nog niet). Als de ui glazig wordt, haal je je pan van het vuur.
Voeg nu de knoflook en, naar eigen inzicht, wat van de Italiaanse kruiden toe en schep deze even over in
een schaaltje. Nu kun je dezelfde koekenpan gebruiken om de tonijn te verhitten, niet bakken dus. Als de
tonijn warm lijkt, voeg je het ui mengsel erbij en haal deze weer van het vuur.
Snij nu de tomaten en courgette in schijfjes. Doe nu eerst het mengsel van tonijn en ui in de ovenschaal en
verdeel deze over het bodemoppervlak. Leg twee rijen courgette aan de buitenkant en een rij tomaat in het
midden van dit mengsel. Daarna leg je twee rijen tomaat aan de buitenkant en een rij courgette in het
midden. Strooi hier wat Italiaanse kruiden overheen en verdeel wat pijnboompitten naar eigen inzicht over
het geheel.
Snij de citroen doormidden en knijp voorzichtig wat sap uit boven de schaal. Nu besprenkel je het geheel
met de olie uit de blikjes en strooi je als laatste wat zout en peper over het geheel, maar niet te veel. Volg nu
de aanwijzing op de verpakking van het bladerdeeg over de tijd die het gerecht nodig heeft om gaar te
worden. De rest hadden we immers al bereid.
Dit gerecht kan als hoofdgerecht of bijgerecht, maar afgekoeld in kleine porties kan het ook prima op een
verjaardag. Dan wens ik eenieder heel veel plezier met het maken van dit gerecht en smakelijk eten.
Groetjes Knights Culinair
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2e KTMCO hobbelmotor
Op de plaats waar de A15 overgaat in N15 sta ik al
een kwartiertje te schuilen onder een viaduct. Ja
hoor, het regent weer eens ! Het is zaterdag 11 juni en
vandaag gaan we als KTMCO onze 2e Hobbelmotor
onthullen. Aangezien deze gesponsord is door APM
Terminals Maasvlakte II (met dank aan Dennis) zullen
we daar eerst verzamelen en een lunch genieten.
Tevens kunnen eventuele individuele rijders daar nog
bij ons aansluiten, voordat we richting Taka-Tuka-
Land vertrekken. Dat laatste klinkt als een reis naar
een ver en onbekend land, maar komt in de praktijk
neer op een half uurtje tuffen naar Rotterdam-Zeven
kamp. Terwijl ik sta te wachten wordt in de speeltuin
in Zevenkamp alles feestelijk aangekleed in afwach
ting van het motorgeronk van de Knights Templar
Motorcyclist Charity Organization.
De groep motorrijders die mijn overdekte schuilplaats
voorbijflitst is kleiner dan gehoopt. Ongetwijfeld is de
genoemde regen daar debet aan. Ik geef gas en
haak aan! Een paar minuten later worden we hartelijk
verwelkomd en op een prima lunch getrakteerd bij
APM.
Net na twaalven hullen we ons weer in de regenkle
ding en versterkt met een paar individuele ‘bikkels’
gassen we weer de regen in. Inmiddels is duidelijk dat
niet alleen het weer schuld is aan de iets lagere op
komst. Een paar pechgevallen hebben zich telefo
nisch afgemeld, één Knight haakt nog aan op de A20
en een aantal Knights en Ambassadeurs hebben zich
in Zevenkamp bezig gehouden met de opbouw en
staan ons als welkomstcomité bij de speeltuin op te
wachten. Als we daar om ongeveer 13:00 uur arrive
ren is het dan ook al gezellig druk en hebben we over
belangstelling niet te klagen. Applaus valt ons ten
deel en bovendien………het is droog en zelfs aange
naam!! Onze keurig op rij geparkeerde motoren
kunnen – zoals gebruikelijk – weer rekenen op veel
‘ohhhs’ en ‘ahhhhs’ van de aanwezige kinderscha
re. Na een gewaardeerde aanvulling op de al eerder
genoten lunch en een kopje koffie is het tijd voor de
officiële onthulling, waarna onze voorzitter Terence
aan beheerder Kees van Hoeve de bijbehorende
KTMCO-documenten uitreikt.
Terwijl de eerste kids al in de rij staan om de nieuwe
hobbelmotor te proberen, stap ik weer op de bike. Er
volgt nog een avonddienstje bij de baas en daarvoor
rij ik dezelfde weg weer terug richting APM. Na de
Thomassentunnel de N57 op en bijna thuis. Onder
weg is het weer stevig gaan regenen……maar om de
een of andere reden heb ik toch een heel zonnig
gevoel !!
Rijden met een doel, rijden voor een doel !
Zoot
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KTMCO doet !
Op zaterdag 30 juli een keer geen motorrit, maar in
plaats daarvan bood KTMCO haar diensten aan als
hovenier. Het doel: een grote opknapbeurt van de
tuin bij de Pallieterburght in Capelle aan de IJssel. In
deze tuin hebben we eerder dit jaar de allereerste
hobbelmotor mogen plaatsen.
Ondanks de kans op een bui besluit ik op de motor
te gaan, en op een paar spatten na kom ik droog
aan. Na de koffie en een kleine uitleg over de werk
zaamheden gaan we aan de slag. Zelf neem ik de
taak op me om al het onkruid tussen het kunstgras uit
te gaan verwijderen met een hark, hetgeen nog he
lemaal niet meevalt. Ongelofelijk wat er nog allemaal
kan groeien tussen een paar plastic sprieten.
Voor de rest hebben we onder andere de heggen
gesnoeid en de tegels gereinigd met een hogedruk
spuit. Ook heeft de zandbak een opknapbeurt gekre
gen en zijn langs de waterkant het onkruid en ande
re ongewenste begroeiing verwijderd. Door de twee
aanwezige medewerksters, die zelf ook hard hebben
meegeholpen, werden we tussendoor uitstekend
verzorgd met koffie, frisdrank en een prima lunch.
Na een dag hard doorwerken, waarbij diverse spier
groepen flink op de proef zijn gesteld, staan we met
een voldaan gevoel te kijken naar een tuin die zien
derogen is opgeknapt. Na afscheid genomen te
hebben stap ik weer op de motor om lekker binnen
door naar huis te rijden. Hierbij heb ik iets minder geluk
dan op de heenreis en krijg ik een paar flinke stortbui
en over me heen. Het mag de pret niet drukken, het
was weer een leuke en super gezellige dag!
Thom
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De ganzenveer

Itgar

Ding-dong. Itgar opent de voordeur met een stra
lende lach. “Welkom”. En ik krijg een warme hug.
Meteen daarna word ik begroet door de hond des
huizes, Iris, een Roemeens zwerfhondje dat in IJs
selstein een heerlijk onderkomen heeft gevonden.
Ik stel me voor aan Martin (de man des huizes), die
een beetje verbaasd kijkt. Itgar: “bij KTMCO zijn
het ook heel gewone mensen hoor”. Had hij een
gepiercete, getatoeëerde, bebaarde, leer dra
gend persoon verwacht? Ik weet het niet, maar we
lachen er hartelijk om. “Eerst een lekker kopje thee,
dan gaan we beginnen”. Maar Itgar vertelt al vanaf
het moment dat ik binnenkwam. Ik weet even niet
of ik al zal beginnen met schrijven.
Dan nodigt zij mij uit om mee te gaan naar de tuin. Kan ik meteen even roken als ik zou willen. (Hoe attent!).
In de tuin zakken we weg in de kussens van de banken in een heuse “womencave”. Itgar gooit houtblokken
in de kachel, nog een kopje thee erbij (met koekjes uiteraard), gezellig. In het tuinhuisje hangt/staat van
alles, oude schaatsen, een letterbak met spulletjes, foto’s. “Allemaal herinneringen”, zegt Itgar. “Ik ben niet
iemand die wil bezitten, ik wil ervaringen delen, want delen is belangrijker dan bezitten. Deze spullen herin
neren mij aan mensen, goede tijden”.
Itgar is getrouwd met Martin, en samen hebben zij drie dochters. Vervolgens vertelt Itgar leuke, ontroerende
en grappige verhalen over de drie meiden. Ik voel dat dit een hecht gezin is. “Zonder klef te zijn”, zegt Itgar later.
Itgar komt van oorsprong uit Huissen, waar zij al van jongs af aan meehielp in het horecabedrijf van haar
ouders, “Hotel De Laak”. Zij heeft altijd al veel vrijwilligerswerk gedaan. Op de Jenaplan-school van de kin
deren, schoolkampen, of het dirigeren van een muziekgroepje van 30 kinderen. Zoals zij het vertelt, draait zij
daar haar hand niet voor om. Het valt mij op dat, zodra Itgar over kinderen praat, haar gezicht gaat stralen,
de woorden er nét even enthousiaster uitkomen. “Ja, kinderen vind ik belangrijk. Het werken met kinderen is
echt mijn ding. Vroeger heb ik bij een Orthopedisch Behandelingsinstituut gewerkt, in de kinderpsychiatrie
en onlangs nog zes jaar in de kinderopvang. Nu werk ik sinds 2015 in ons eigen assurantiebedrijf en Regiobank.
Ik vind het belangrijk dat een kind ‘gezien’ wordt. En
kinderen leven in het moment, zijn puur. Tegen mijn
collega’s van de kinderopvang zei ik altijd: “besef wat
wij in handen krijgen, wat een cadeautje dat is om
mee om te gaan. Besef hoe moeilijk het voor de jonge
ouders is om hun kindje van een paar maanden oud
los te laten en aan onze zorgen toe te vertrouwen”.
Zo raakt het me ook als ik zie hoe, op een hobbelmo
tordag bijvoorbeeld, de mannen van KTMCO met de
kinderen omgaan. Dan gaat het niet meer over de
inspanning die geleverd is, het georganiseer, de
planning. Dan kan ik intens genieten van het momen
tum. Daar gaat het om!”
Itgar hoe ben je eigenlijk met motorrijden begonnen?
“Toen wij 19 jaar waren (ik kende Martin al), reed ik
stiekem al op de Honda van Martin over het dijkje.
Jaren later (nu zo’n 12 of 13 jaar geleden), heb ik heel
nonchalant eens zo’n theorieboekje gekocht,
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en meldde mij bij het CBR voor het examen. Ge
slaagd! Het klinkt nonchalant, maar natuurlijk ben ik
dan wel serieus aan het leren hè. Bij het praktijkexa
men op de weg, had ik mijn twijfels….Was ik na 10
minuten al terug. Tot mijn grote opluchting toch ge
slaagd! Mijn eerste motor was een Harley Davidson
Sportster Low die, op de dag dat ik mijn rijbewijs had
gehaald, klaar stond op het terras van de Motorsa
loon in Amersfoort. Met een dikke glimlach reed ik
daar weg en die lach is nooit meer verdwenen.
Daarna heb ik een jaar op een Road Glide gereden
en de laatste jaren op een Softail de Luxe.
Momenteel ben ik als vrijwilliger actief voor RCC (Rock
City Chapter) in Amersfoort (dit jaar toegetreden tot
het bestuur) en voor de Ladies of Harley. Ik vind het
leuk om, door middel van diverse trainingen, mijn
vaardigheden uit te breiden. Zo ben ik ook gevraagd
om Road Captain te worden en met nog een paar
Ladies of Harley draaien we volledig mee in het pro
gramma met de ride-outs die het RCC organiseert.
Motorrijden is een passie die je niet kunt leren, het is
een gevoel.
En ik vind het leuk om mijn motor netjes te houden, die moet wel een beetje glimmen, tenslotte zit ik er zelf
bovenop te glunderen. “
Hoe ben je bij KTMCO gekomen? “Ik ben enthousiast gemaakt door iemand anders. Na het gesprek met
Marcel en Ramon wist ik het: ik sluit me aan. Het spreekt mij aan dat als ik zelf ergens plezier aan beleef, ik
dit via KTMCO mag doorgeven. Ook al zou het alleen een financiële bijdrage zijn, elk initiatief dat uit het hart
komt, is goed. Dat maakt mij als persoon erg gelukkig. Het is belangrijk dat we het samen doen. Een goede
sfeer maakt dat het resultaat gezien mag worden, mensen elkaar kunnen vinden, zeker als er dan ook nog
sprake is van een stukje bezieling. Of dat in een bedrijf is, vrijwilligerswerk, een stichting als KTMCO,… overal.
Als er bezieling is, voel je dat.
Je ziet dat in allerlei vormen voorbij komen, zoals een concert van Andre Rieu. Ik ben niet per definitie Rieu-fan,
maar deze man gelooft in wat hij onderneemt en wil dat graag doorgeven en uitstralen. Je ziet hoeveel
mensen hij daarmee bereikt. Muziek speelt een grote rol in ons leven. Vanaf het moment dat Martin en ik
elkaar leerden kennen (bijna 40 jaar geleden) heeft hij me naar vele diverse concerten meegenomen. Ook
nu gaan we met het hele gezin en vrienden o.a. naar Bospop in Weert of naar Guus in Eindhoven. Maar ook
David Gilmore, Roger Waters, AC/DC........Voor Styx zijn we zelfs een keer naar Amerika en Cozumel afgereisd
om hun concert bij te wonen. Geweldig!!! Bij Rammstein in Parijs stonden we vooraan toen de bandleden
rakelings voor ons langs liepen naar het podium toe. Heel veel foto’s gemaakt, maar door de schrik stond
geen van de bandleden erop. “ [lacht heel hard]
Een andere interesse van Itgar is natuurgeneeskunde. Zij heeft in het verleden een opleiding gedaan en heeft
haar eigen praktijk hierin gehad. Zij vertelt over haar geloof in symboliek. “Toen onze oudste dochter een half
jaar naar Zuid Afrika ging, heb ik haar, de andere twee zussen en mezelf een zilveren vlindertje aan een
ketting gegeven. De symboliek van de vlinder is o.a. de overdracht van gedachten waarbij tijd en afstand
geen rol spelen. Later heb ik mijn moeder, tantes, nichtjes (velen in Amerika), schoonzusjes, vriendinnen die
in mijn leven een belangrijke rol spelen, ook een vlinder cadeau gedaan vaak bij een bijzondere gebeurte
nis of omdat het op dat moment goed voelde.
Ik ben gelukkig met Martin en mijn drie prachtige dochters. Het zijn mooie mensen die het leven met al zijn
ups en downs niet uit de weg gaan. Mijn motto en tevens mijn uitdaging: Leef het leven in het moment !”
Itgar, dank je voor dit boeiende gesprek, jouw inspirerende woorden en bovenal: de gezelligheid!
--Fien--
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Onbeperkt op weg
Onbeperkt op weg is een evenement in Heerenveen,
georganiseerd door Anja de Roos, waar mensen met
een verstandelijke beperking op deze dag mogen
meerijden met alles op twee of meer wielen. In een
lesauto zelf achter het stuur zitten, in een politiebusje
de boef spelen, hoog boven alles uitkijken in een grote
truck, sportief snel-weg-scheuren in een Ferrari, in een
brandweerauto met loeiende sirenes zitten, in een
oude Amerikaanse politiewagen….het was er alle
maal. En daar konden motoren natuurlijk niet aan
ontbreken. Op verzoek van Anja heeft KTMCO met 10
motoren deelgenomen om meer dan 150 mensen
een prachtig ritje achterop de motor te laten meema
ken. Het spande erom wie de breedste lach op zijn
gezicht had: de passagier of de KTMCO-rijder zelf.
Zo……eerst zelf maar op weg. Enkele leden van
KTMCO hadden besloten vrijdagmiddag al naar het
verre noorden af te reizen. Paspoorten, ID-bewijzen,
vertaal-boekjes Fries-Nederlands mee, en verzamelen
bij AC De Meern. De koffie was prima, ging er als zoete
koek in. Met de koek die Miralda erbij besteld had,
ging het wat minder soepel. Vond het toch knap hoe
de koffiemeneer zijn excuses durfde te maken bij ‘ons
stoer motorvolk’ en alsnog de koek op tafel durfde te
smijten.
Na de eerste kilometers belandden we al in een file
richting A27. Het koek-incidentje was hiermee snel
vergeten. Eindelijk in het buitenland (oeps…ik bedoel
Friesland) aangekomen, werden we gastvrij onthaald
door Willem-Jan en Bianca, die voor ons een heerlijke
Chinese rijsttafel hadden bereid. Onze eigen weer
man Fred hield ondertussen nauwkeurig in de gaten
of we op de terugweg naar ons hotel nog een regen
bui konden verwachten. Ja….dan moeten we nú
gaan rijden.
Met Willem-Jan als aanvoerder weer op weg. Overi
gens, nu is voor-eens-en-altijd opgehelderd waar de
term ‘stugge Friezen’ vandaan komt. Onderweg
begon het te onweren en te hozen.

Niemand kon een hand voor ogen zien, we reden
allemaal op elkaars achterlicht achter elkaar aan.
Behalve Willem-Jan, die bleef in het noodweer STUG
110 km per uur rijden! De volgende ochtend hebben
we verzameld bij de Mc Donalds in Heerenveen, waar
Peter, Johan, Bryan en Bas zich bij ons voegde. WillemJan reed ons voorop naar de locatie van ‘onbeperkt
op weg’. Hoewel we de achterste KTMCO-leden al
lang kwijt waren na het eerste stoplicht, bleef WillemJan STUG doorrijden. (Ja, ik benadruk het nog even,
zodat steeds duidelijker wordt dat de term écht naar
WJ is vernoemd).
‘Onbeperkt op weg’ was goed georganiseerd en
verliep vlekkeloos. Ik heb nog nooit zoveel blije gezich
ten op één dag gezien. Van zowel de passagiers
achterop de motoren als van de KTMCO-mensen zelf.
Het verbaast mij telkens weer hoeveel saamhorigheid
er op zo’n dag is, en hoeveel impact dit heeft op mijn
eigen gevoelsleven. (Samen) rijden met een doel,
(samen) rijden voor een doel. Zoals altijd staat het
doel voorop, toch wil ik vandaag het ‘samen’ ook
omhelzen.
Dank collega’s, wat hebben we genoten !
Fien

13

Op de rand van Nederland
Precies 40 jaar nadat op 21 augustus de laagste minimumtemperatuur ooit op deze dag gemeten in de
boeken is geschreven (4,8 graden), lijken de weergoden een nieuw weerrecord in petto te hebben: De natste
21ste augustus ooit !!! Nu is het vandaag ook precies 40 jaar nadat in Heerlen een laatste stukje mijngeschie
denis - De Lange Jan, een 135 meter hoge schoorsteen van de voormalige mijn Oranje Nassau I - is opge
blazen, maar dat heeft dan weer helemaal niets met deze dag te maken en is alleen voor vriendin Ans inte
ressant, omdat ze erbij was.
En het weekend is nog wel zo mooi begonnen. Op zaterdagavond zijn Ans en ik aangeschoven bij het
aanzienlijke KTMCO-smaldeel dat voor één – of meerdere – nachten heeft ingecheckt bij Hotel ’t Wapen van
Marion aan de Zeeweg in Oostvoorne. Met Johan, Marcel, Miralda, Manfred, Hanneke, Nel, Willem-Jan, Bi
anca en de twee Peters is gedurende een hilarische ‘mosselavond’ de opmaat gezet naar ‘Op de rand
van Nederland'. Ondanks de bar slechte weersvoorspellingen heb ik dan op mijn lijstje nog 32 namen staan
van ‘zekere’ deelnemers. Op voorhand een beetje teleurstellend, want met mooi voorspeld weer zou dit
lijstje zeker twee of drie keer groter zijn geweest.
Direct na het openschuiven van de gordijnen op zondagochtend is het al duidelijk ! Regen, nog meer regen
en een stevige wind. Terwijl Ans de inschrijflijsten, lunchbonnen, megafoon, fluitjes, extra verkeershesjes (just
in case) en vooral heel veel goede moed bij elkaar vergaart, start ik de motor. Tien minuutjes later pruttelen
we Oostvoorne in, waar het digitale mededelingenbord de ‘Ride out for charity’ aan alle passanten bekend
maakt. Een straat verder komen we Terence, Huub en Chantal tegen, die op weg zijn naar de benzinepomp.
Daar hebben wij net staan tanken, dus omkeren en even meerijden. De laatste kilometers naar het startpunt
‘Aan Zee’, verandert miezer weer in vette regen. Snel dus de koffie met broodjes en/of gebak opzoeken,
samen met het smaldeel Van Marion, dat direct na ons op de parkeerplaats voor het restaurant is aange
komen. Binnen zitten al een paar Knights op ons te wachten (Fred, Sylvia, Dennis en Leo) maar nadat de
aanwezige groep heeft ingeschreven wordt het buiten heel lang héél erg nat en binnen ook héél erg stil aan
de inschrijftafel. Tot het moment van ‘tja dan toch maar de regen in en gaan rijden’ melden alleen Thom en
Ton zich nog in verregende teletubbie-staat, zodat we met 21 man/vrouw op zoek gaan naar de kletsnatte
rand van Nederland.
Die blijkt (ook nat) best mooi te zijn en af en toe wordt het zelfs even droog. Even van zo’n droog moment
profiterend stoppen we in Zwartewaal voor een ‘peukenpauze’ en gaan net alle hemelsluizen weer wijd open.
Het is gelukkig de laatste échte regen van de dag. Na nog een kleine drie kwartier relaxed toeren, kunnen
we zelfs op het terras plaatsnemen bij Beach West aan de 2e-Slag in Rockanje. Hier genieten we zonnig van
een overheerlijke lunch. Die bevalt zo goed dat het moeite kost om voor de tweede helft (Op de droge rand
van Nederland) weer op de opgedroogde bikes te klimmen. Gelukkig krijgt niemand daar spijt van, want
ook het tweede deel van de rit is het rijden meer dan waard. Bij de tweede peukenstop aan het Grevelingen
meer bij Ouddorp-Haven verlaat Ton – uiteraard pas ná de peuk – het collectief en wendt hij de steven
richting ‘happen bij de familie’ ! Met z’n twintigen vervolgen we onder een stralend zonnetje de route over
Goeree-Overflakkee; ooit grondgebied van de provincie Zeeland, maar inmiddels vet gewortelde Zuid-Hol
landse aarde. Over smalle weggetjes, iets bredere dijken, duinlandschap en langs plassen bereiken we het
eindpunt van deze dag; restaurant Zoet of Zout aan het Haringvliet. Na de evaluatie (lees; nog even slap
lullen) valt de groep langzaam uit elkaar. Een aantal bevolkt nog even het ruime terras, anderen beginnen
aan een lange – voor Wi & Bi zelfs zéér lange – thuisreis. Wat drankjes later zoekt een groep ’t Wapen van
Marion weer op voor een extra overnachting en gaat de rest richting A15. Bij de afslag Brielle verlaten Ans
en ik de groep. Volgend jaar gaat ‘Op de rand van Nederland’ beslist nog eens op herhaling !
Maandagmiddag maken Ans en ik – namens de KTMCO – de Dierenweide in Brielle écht blij met een
prachtige cheque van maar liefst 450 euro ! Uiteraard is het succes van deze dag niet alleen op het conto
te schrijven van de voorrijder, wegzetter, road-captains , sluiter en deelnemers van de KTMCO. Speciale dank
gaat uit naar Hotel ’t Wapen van Marion en restaurant Aan Zee voor het ‘nachtverblijf, de ontbijt- en inschrijf
accommodatie en vooral de gastvrijheid’ – Beach West voor de voortreffelijke lunch (écht grote klasse) en
doorbordurend op het woord klasse – Klasse-Verkeer voor de inzet op de verkeersknelpunten ! THANKS !!!!
ZOOT

14

Een kleine foto-impressie van de dag.
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Van de motordiender
Op de A29 rij ik op de motor achter een volgepakte
auto. De fietsendrager achterop draagt drie fietsen.
Ze zitten keurig vast, maar linksonder brandt de
mistlamp. Aangezien de mistlamp van de auto niet
brandt, zit er mogelijk een fout in de stekker. Om de
bestuurder hierop te attenderen zal ik hem bij het
tankstation even aan de kant zetten. Als ik naast de
auto rijd kijk ik naar binnen. Achterin zitten twee
kindjes, netjes in kinderzitjes. Helemaal ingebouwd
tussen dekbedden, speelgoed en typische vakantie
spulletjes. Voorin zit de bestuurder en daarnaast ligt
zijn vrouw in een diepe slaap. Ze ligt heerlijk op een
groot kussen.
Dan trek ik twee conclusies: Ze zijn al een hele tijd onderweg en, omdat ze richting Zeeland rijden, ze zijn bijna
op de plaats van bestemming. Op het parkeerterrein spreek ik de bestuurder aan op het branden van zijn
mistlamp. In plaats van een hoop gepuzzel in de stekker kiest hij er voor om het lampje te verwijderen. We
spreken af dat hij in zijn vakantie de boel echt in orde maakt. Dan vraag ik waar de reis naar toe gaat en
moet ik terugkomen op mijn eerste inschatting als de man zegt: “Nee, we zijn net tien minuten geleden
vertrokken vanuit Oud-Beijerland. En we gaan naar Italië !” Haha, dat wordt nog een gezellige reis dan ! Buon
viaggio !

Onderweg naar een melding rij ik op de A4 naast een bedrijfsbusje waarvan het tankklepje open staat. De
dop zit er wel op, maar het open deurtje is natuurlijk niet bevorderlijk. Bovendien leidt het af, dus wil ik de
bestuurder hierop attenderen. Via onze systemen achterhaal ik het 06 nummer van de eigenaar en bel ik
hem even later, staand naast mijn melding op. "Met Rob", zegt de man als hij op neemt. "Goeiedag meneer,
rijdt U toevallig nog op de A4?" vraag ik hem... "Eh, ja..." antwoord hij verbaasd. "Uw tankklepje staat open",
zeg ik. "Hé ja ik zie het... Maar hoe...? Wat...? Met wie spreek ik eigenlijk...?", stamelt hij. "Met de politie die net
naast u reed. Doet u gelijk ook even de autogordel om?" "Dat had ik net gedaan toen je mij inhaalde", zegt
hij, "ik was hem vergeten.." "Oké dan", zeg ik. "Fijne dag nog.."
Met dank aan Politie Team Verkeer Rotterdam
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Ride out voor Marleen
Marleen is een vriendin van mijn dochter. Wij kennen haar al vanaf haar 7e jaar. Op deze jonge leeftijd kreeg
zij te maken met de slopende ziekte “Nieman-Pick type C”. In 2015 zag zij mijn motor en zei: ik zou best wel
een keer achterop willen. Dit wetende vroeg ik aan het bestuur of we iets voor haar konden betekenen.
KTMCO zei: zet het maar op de rit. Dennis en ik zijn er met volle overgave aan begonnen.
De rit begon in Den Haag, door het Westland en terug Den Haag in. De rit zou eindigen bij restaurant PEX.
De eigenaar heeft zijn menukaart voor onze groep aangepast met daarop “pannenkoek Marleen”. Het starten verzamelpunt was bij de benzinepomp in Wateringen (Hornbach). Daar kwam ook onze gast Arie met zijn
trike. Hij zou Marleen meenemen op de rit.
Daar vandaan reden we naar haar huis. Toen we de straat kwamen ingereden, stonden familie, vrienden
en bewoners ons op te wachten. De ouders hadden tegen Marleen verteld dat ze met mij zou gaan wande
len. Ze was dan ook verbaasd dat wij op onze motoren bij haar kwamen. Haar ouders stonden klaar met een
kop koffie en een plak cake. Het was een leuke samenkomst. Een oom van Marleen had zelfs een oude tri
almotor van stal gehaald.
De rit kon beginnen. We hebben Marleen gezamenlijk in de trike gehesen. Ze vond het allemaal erg spannend.
De ouders reden achter ons aan. We reden een stukje door Den Haag, toen richting het Westland. We reden
langs mooie huizen, zelfs een country huis compleet met stallions. Tussen de kassen door en zo weer terug
naar Den Haag. Bij het restaurant aangekomen had de eigenaar al het een en ander afgezet speciaal voor
de groep van Marleen.
We kregen het menu aangereikt, en tot ieders verbazing stond daarop “Pannenkoek Marleen”. Gelukkig
nam Marleen deze bekende pannenkoek. Het weer was ons ook goed gezind. Namens KTMCO werd er ook
een goodiebag uitgereikt aan Marleen, haar ouders en Arie. Als laatste werd er ook een groepsfoto gemaakt.
Al met al was het een geslaagde dag voor Marleen en haar ouders.
Ik wil Dennis bedanken voor het meedenken en uitwerken van deze rit. Namens Marleen en haar ouders
heel erg bedankt voor deze motorrit en de traktatie. En als laatste hebben Dennis en ik nog het fotoboek bij
hen gebracht. Ze vonden het een schitterende verrassing.
“Rijden met een doel, Rijden voor een doel”
Huub
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Onbeperkt op weg.... Door Anja de Roos
Het is zaterdag 3 september, een prachtige dag met een stralende blauwe lucht. Nog druk met de voorbe
reidingen bezig en in gedachten verzonken of alles voor de grote dag ‘Onbeperkt op weg” is geregeld, staat
Bianca Veenstra ineens aan mijn zijde met de vraag of ik een artikel voor jullie magazine over deze dag wil
schrijven. Verbaasd kijk ik haar aan en zeg ik: Ik kan toch helemaal niet schrijven en wat moet ik dan vertel
len”, maar er is zoveel te vertellen. Ik neem een kop koffie en stort mij in het diepe.
Het was februari 2015, in Hart van Nederland zie ik een reportage over mensen met een verstandelijke be
perking die mochten autorijden. O wat zag ik een dankbaarheid en stralende gezichten bij deze mensen.
Met de beelden nog vers op mijn netvlies en de gedachten op volle toeren ging ik naar bed. Ik kon er zelfs
niet van slapen. Het was ook daar waar het plan ontstond. Eén keer had ik een rijles voor iemand met een
verstandelijke beperking verzorgd. Het was een verjaardagscadeau en wat genoot ik van deze puurheid.
Echtheid zoals het leven bedoeld is. Leven om echt te leven en niet zoals velen van ons doen, leven om te
overleven. De dankbaarheid die vanuit deze oogjes straalde is met geen woorden te beschrijven. Voor veel
mensen met een verstandelijke beperking is autorijden een droom. Een droom die nooit zal uitkomen en dat
is schrijnend, vooral als je ziet dat je broers en zussen wel een rijbewijs halen. En deze wens, voor één keer
zelf een auto besturen zouden wij misschien kunnen vervullen. De volgende dag vroeg ik meerdere collega’s
of zij hier ook iets voor voelden. De meningen waren verdeeld en de meerderheid had de voorkeur voor een
afgesloten terrein. Geboren op het boerenplatteland, hou ik van vrijheid en ruimte en op een afgesloten
terrein ging dwars tegen mijn gevoel in. De nacht ervoor had ik al bedacht om er een groots evenement van
te maken met veel andere activiteiten er omheen en dan rijden op de openbare weg, desnoods afgesloten.
We zouden er met ons allen over nadenken. Enkele weken later was alles rond, het werd toch rijden op de
openbare weg en collega Frans Mols bedacht de prachtige geboortenaam ‘Onbeperkt op Weg’. 16 instruc
teurs uit de omgeving van Heerenveen e.o. zegden hun medewerking toe om aan dit evenement mee te
werken. Dat was al een geweldig begin!
Ondertussen werd alles in volle gang gezet. Collega rijinstructeurs regelden een vergunning, men liet mooie
shirts ontwerpen, er werd een startpoort, wegbewijzering en certificaten geregeld. Ook benaderden wij poli
tie en brandweer van Heerenveen, want wat is er nu mooier om deze dag ook in een auto mee te mogen
rijden met sirenes en zwaailicht. Vrij snel verleenden zij hun medewerking en van het één kwam het ander.
Een facebookpagina werd gelanceerd, een snackwagen, poffertjeskraam, muziek, fotograaf etc. werd ge
regeld. Uit alle hoeken van het land kwamen prachtige gebaren binnen, het was hartverwarmend. Ook de
deelnemers stroomden in groten getale binnen, vooral nadat Omrop Fryslân op radio en tv hier aandacht
aan had besteed. Van der Valk hotel Wolvega bood aan om gratis koffie/thee voor deelnemers en bezoekers
te verzorgen, vele vrijwilligers en sponsoren meldden zich aan en er kwam zelfs een aanbod om met een
snelle Ferrari en een fantastische Porsche te komen.
Ook van jullie kant bereikte mij een mail dat enkele leden van de KTMCO naar Heerenveen wilden afreizen.
Prachtig, ook nog eens snelle ronkende motoren erbij en allemaal mannen/vrouwen met het hart op de
juiste plaats. Ik was blij! Wij kenden elkaar niet, maar we hadden wel één overeenkomst. Het was mei/juni
vorig jaar dat wij met elkaar voor onze dappere zieke Jonah in de bres sprongen. Jullie met de Ride-out in
Wolvega en wij met de Benefiet dag in Jubbega. De naam van jullie Stichting was mij inmiddels bekend,
maar gezichten, nee die had ik er nog steeds niet bij. Juist daarom was het ook zo fijn dat wij elkaar dan
zouden ontmoeten. Jullie komst en aanwezigheid die dag was ontroerend, mede ook omdat onze Jonah er
die dag bij was. Wat was het een feestdag!
Maar het tij kan snel keren en de stemming kan snel omslaan, want 7 weken later zagen wij elkaar weer en
deze keer had NOOIT mogen bestaan! Een lief klein kereltje, 4 jaar jong, moest na een heftige ziekte afscheid
nemen van het leven. Onze Jonah had de strijd verloren, die nare rot ziekte had van hem gewonnen en op
31 oktober moesten wij allen afscheid nemen van dit dappere vechtertje. Tijdens het schrijven van deze
zinnen staan de tranen weer in mijn ogen en komt de rollercoaster van heftige emoties weer in beweging.
Wat een intens verdriet, hartverscheurend! Na deze dag bleef het contact met enkele leden bestaan en
wederom kregen wij dit jaar weer het fantastische aanbod van jullie kant om er 3 september bij te zijn. Men
zegt weleens dat ‘bikers’ stoer en onbevreesd zijn, maar niks is minder waar. Ik heb mogen ervaren, en daar
ben ik heel blij om, dat ik kennis mocht maken met een geheel andere kant dan mij werd voorgespiegeld.
Jullie zijn mensen met een heel groot hart voor onze medemens.
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Ook afgelopen 3 september werd weer een dag met veel stralende gezichten, blijheid, gezelligheid, dank
baarheid, maar ook zag ik af en toe ouders een traantje wegpinken. Tranen van geluk, omdat hun kind zo
intens genoot. Wij hadden deze dag de beschikking over een schitterend terrein, beschikbaar gesteld door
Wierda Bedrijfswagens en hiervoor zijn wij René zeer erkentelijk! De dag werd geopend door politieagent Jan
en wethouder Zoetendal. Het was een dag met 21 rij-instructeurs (zelfs iemand uit Velp), 150 deelnemers voor
het ‘zelf autorijden’ en heel veel mensen voor de overige activiteiten. Allen mensen met een verstandelijke
beperking en wat hebben zij, maar ook wij een plezier beleefd. Het was een dag, bijna oorverdovend, met
sirenes van brandweer & politie Heerenveen en veel ronkende KNIGHTS motoren. Een dag met veel lieve
vrijwilligers en het waren zij, onze rechterhanden die met ons meedachten en niets te veel was. Een dag met
heerlijke gratis koffie/thee van Van der Valk Hotel Wolvega, prachtige klanken van Woarom Niet, Bolivar,
Martin van Waveren en lekker eten. Een dag met twee prachtige Ferrari’s met een verhaal erachter. Het was
in juli dat deze, voor mij toen nog onbekende mensen achter ons stonden bij het wachten voor een open
staande brug. Ik bedacht mij geen moment, sprong uit de auto en vroeg “Kunnen jullie 3 september ook
komen?” En wat gebeurde er? Zij waren erbij! Een dag met een Mercedes, een Porsche, een Westfield, een
oude Amerikaanse politieauto, 3 vrachtauto’s, een tractor en een Lotus. Ook allemaal mensen die vrijwillig
hun hulp aanboden. Zo fantastisch! Een dag met fotografen die veel mooie en ultieme geluksmomenten
hebben vastgelegd. Een dag met stuk voor stuk allemaal mensen met een groot hart. Kanjers die belange
loos voor onze medemens in actie kwamen.
We kunnen dankbaar terug kijken op een dag met veel plezier en pure emoties. Het is toch echt bijzonder
dat wij met ons allen, door een klein gebaar zo’n groot geluk mogen ervaren. Men zegt weleens “het zijn de
kleine dingen die het doen”, de kleine dingen waardoor een mens een ultiem geluksgevoel ervaart en dat
is echt waar. Het was een dag met zonneschijn en prachtig weer, maar ondanks dat, voelde een ieder van
ons af en toe rillingen over het lijf gaan. Rillingen van ontroering door alles wat er om ons heen plaatsvond,
maar ook onze kleine held, die van bovenaf meekeek bezorgde ons af en toe kippenvel. Velen onder ons
hebben hem gemist.
Namens ons allen heel, heel hartelijk dank voor een ieders bijdrage, in wat voor vorm dan ook aan deze
fantastische dag! Je kunt de gewoonste dingen bijzonder maken, door ze te doen met bijzondere mensen!
Een warme groet uit Friesland
Anja de Roos.
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Tour des tempeliers
Deze tour is eigenlijk al in 2012 begonnen en wel in
Zuid Frankrijk. In een tempelierskapelletje hoog op
een berg heb ik toen de ceremonie ondergaan voor
toetreding tot de Knights Templar en toen al ontstond
het idee om zoveel mogelijk historische plekken van
de Knights Templar te bezoeken.
Een jaar later daar ook werkelijk mee begonnen en
een reisje naar Londen geboekt, een ( kerst ) weekje
met het gezin op pad. Midden in het centrum staat
het hoofdkwartier van de Knights Templar, "The
Temple Church". Dit gebouw is ook bekend van de
film the Da Vinci Code. Voor het gebouw staat het
beroemde beeld van de 2 Ridders op een paard. Door
de voorbereidingen van de kerstvieringen was de kerk
helaas gesloten, dus er zat niets anders op dan toch
nog maar een keer terug te gaan....... De locatie
ademt de historie en is zeker de moeite waard om
een keer te bezoeken.
En enkele weken terug op de motor naar Metz. Pre
cies 430 kilometer van huis staat een kapelletje van
de Knights Templar, gebouwd tussen 1180 en 1220.
Ooit stonden er nog veel meer gebouwen rond de
kapel die van de "Knights" waren, maar die zijn alle
maal verloren gegaan. Gelukkig is de kapel nog in
perfecte staat en de muurschilderingen zijn prachtig.

Sowieso is Metz een hele mooie stad met schitterende
gebouwen, de rivier de Moezel die dwars door de stad
loopt, kortom de foto verzameling van Miralda is weer
flink gegroeid na zo'n reisje.
In de komende jaren hoop ik nog vele plekken te
mogen bezoeken. Op de verlanglijst staat in ieder
geval nog "The Temple Church" in Londen en "Rosalyn
Chapel" in Schotland ( hoewel deze pas gebouwd is
na het Knights Templar tijdperk ) en "Laon Chapel and
Tomb" in Frankrijk, 80 kilometer ten noordoosten van
Parijs en nog vele andere locaties. Wie weet zijn er
wel personen uit het team die mee willen of zelf ook
van plan zijn dit soort locaties te bezoeken.
Het is mooi om de historie te zien en te voelen en het
geeft een goed gevoel om te beseffen dat vrijdag 13
oktober 1307 niet de allerlaatste dag is geweest van
de Knights Templar, want we zijn er nog steeds !!
Marcel
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Alle evenementen van KTMCO zijn mede mogelijk ge
maakt door:

In de volgende editie onder andere een verslag
over de Dag van de KTMCO hobbelmotor.

KTMCO en 4MORGEN
4MORGEN is de nieuwe manier van winkelen waarbij je direct met elke aankoop gratis goede doelen steunt.
Zo kun je KTMCO ook steunen. Op de website kun je aankopen doen via verschillende webwinkels, en er
gaat dan automatisch een percentage van jouw aankoop naar het goede doel van de maand.
Wil je zelf bepalen welk goed doel je steunt? Ga dan naar de website van 4MORGEN, www.4morgen.org.
Daar kun je je registreren en krijg je een eigen account waarmee je kan inloggen en bepalen welke goede
doelen je wilt steunen. Het kost je niks extra’s en je kan toch blijven genieten van alle online aanbiedingen
en kortingen. Dus wij van KTMCO zeggen: DOEN !

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.

