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Voorwoord

Intern zijn we dit jaar begonnen met een paar verschuivin
gen. Hierdoor kwam er weer een stevige basis waarop
verder gewerkt kon worden, met als gevolg dat er steeds
meer mensen hun plekje vonden binnen de stichting. En
wat is het fijn om met mensen samen te werken die dezelf
de passie hebben, namelijk "Rijden met een doel, rijden
voor een doel".
Als ik terug kijk op het afgelopen jaar hebben we mooie
dingen voor mooie mensen mogen doen. We hebben
hobbelmotoren geplaatst, diverse ride out’s gereden en
ons eigen KTMCO-magazine gelanceerd, dat dit jaar voor
de eerste keer uitkwam. Al met al teveel om op te noemen!
Alles is natuurlijk terug te vinden op onze website, en op
social media. Mijn dankbaarheid gaat dan ook uit naar al
die mensen die dit mogelijk gemaakt hebben.
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Voor het nieuwe jaar staan er alweer leuke dingen op de
agenda, dus ik kan niet wachten tot de pekel van de wegen
is verdwenen. Ik wil iedereen fijne dagen toewensen en een
goed en gezond 2017. Dat er maar weer veel veilige kilo
meters gereden mogen worden.
Terence,
Voorzitter KTMCO
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Ik vind de naam van onze eigen stichting al een hele mond vol maar het kan dus nog beter, het Ronnie
James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund(www.diocancerfund.org). Dit Amerikaanse fonds werd
mede door zijn vrouw Wendy Dio opgericht ter nagedachtenis aan de in 2010 aan maagkanker over
leden zanger Ronnie James Dio(10 juli 1942-16 mei 2010) , en heeft tot doel het ondersteunen van on
derzoek naar de vroege opsporing, preventie en behandeling van maag-, darm- en prostaatkanker.
Het is een non-profit organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt zodat 100% van de donaties naar
het onderzoek gaat. Sinds 2015 wordt er ook jaarlijks de Ride For Ronnie georganiseerd, een motorrit
en een concert, om geld voor het fonds in te zamelen. Tijdens zijn leven droeg deze zanger het liefda
digheidswerk een warm hart toe. Zo zette hij zich in voor het in 1979 opgerichte Children of the Night,
een Amerikaanse organisatie met als doel het redden van kinderen uit de prostitutie. Tevens onder
steunde hij talloze goede doelen ten bate van dieren.
Als zanger stond Ronnie James Dio bekend om zijn krachtig zangstem. Hij claimde zelf nooit zangles te
hebben gevolgd, en verklaart de kracht in zijn stem door het hebben van een goede ademhalingstechniek.
Deze heeft hij verkregen doordat hij al op vijfjarige leeftijd is begonnen met trompet spelen. Ook luisterde hij
in zijn jeugd veel naar opera, en was hij erg onder de indruk van de tenor Mario Lanza. Hij wou die manier
van zingen gebruiken in een rock&roll context. Na sinds 1957 in verschillende bands te hebben gespeeld,
neemt hij in 1972 zijn eerste professionele album op met de band Elf. Met deze band staat hij regelmatig in
het voorprogramma van Deep Purple. De gitarist van Deep Purple, Ritchie Blacmore , is erg onder de indruk
van Dio`s stem. Als hij wegens muzikale meningsverschillen besluit Deep Purple te verlaten, richt hij samen
met Dio en enkele ander muzikanten van Elf de band Rainbow op.
Na 3 studio albums met Rainbow verlaat Dio deze band om bij Black Sabbath de plaats van Ozzy Osbourne
over te nemen. Na 2 studio albums verlaat hij in 1982 Black Sabbath om een solo carrière te beginnen onder
de naam Dio. De eerste plaat genaamd Holy Diver is gelijk een klassieker, en er volgen nog 9 studio albums
waarvan de laatste in 2004 verschijnt. Ook keert hij in 1992 korte tijd terug bij Black Sabbath en ze nemen
samen nog 1 album op. In 2006 start Dio samen met Black Sabbath leden de band Heaven and Hell, ze
spelen nummers van Black Sabbath uit de Dio periode en maken ook een nieuw album. Tevens nemen ze
onder de naam Black Sabbath 3 nieuwe nummers op voor het verzamel album Black Sabbath: The Dio Years.
Eind 2009 wordt er maagkanker geconstateerd bij Dio en op 16 mei 2010 is hij overleden aan de gevolgen
van deze ziekte.
In 2014 verschijnt het tribute album Ronnie James Dio-This Is Your Life waaraan veel bekende rock/metal
muzikanten, waaronder Motörhead, Scorpions en Metallica meewerken. De opbrengst gaat naar het Ronnie
James Dio Stand Up And Shout Cancer Fund.
En voor degene die denken dat ze deze man nog nooit hebben horen zingen, misschien toch wel. Ronnie
James Dio is namelijk ook de zanger van Love Is All, de hit van Roger Glover uit 1974 met de beroemde ani
matieclip waarin een kikker de hoofdrol speelt.
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Bietjes á la Peter met gebakken krieltjes in schil
Dit kwartaal een recept wat lekker is en restaurantwaardig, dus heerlijk voor de kerstdagen of met oud
en nieuw. De meeste mensen lusten geen bietjes of vinden het niet erg lekker. Toch zou ik adviseren dit
recept eens te proeven. Het is een echte smaakmaker, waarbij de aardse smaak van de bietjes en het
frisse van de geitenkaas met het zoete van de honing en het nootje van de pijnboompit je smaakpa
pillen alle kanten op laat gaan. Heerlijk bij dit gerecht is een shiraz cabernet sauvignon van Lindemans.

We hebben nodig :
Pepermolen
Zeezout
Bouillonblokje (droog zodat je hem kan fijnmalen in
de vijzel)
Bieslook (liefst vers)
Pakje gekookte bietjes
Geitenkaas (liefst die van President die kruimelt lekker)
Honing
Krielaardappeltjes
Pijnboompitten
Varkenshaasje/ varkensoester (wat je lekker vindt)
Verwarm de oven vast voor op 145 graden
Zet de krielaardappeltjes in een pan water alvast op het vuur. Als het water kookt, niet langer dan 3 minuten
doorkoken. Kruimel ondertussen alvast de geitenkaas en maal je bouillonblokje fijn. Zet een koekenpan op
het vuur met boter en smelt deze vast.
Tijd om de krieltjes af te gieten. Je kunt ze heel bakken, maar je kan ze ook halveren. Bak de krieltjes bruin
en plaats ze daarna in de ovenschaal en laat ze lekker verder doorgaren in de oven.
Nu snijdt je de bietjes in schijfjes en plaats ze in een stoompan. Heb je deze niet, dan kan je ze ook opwarmen
in een gewone pan, maar voeg wat vocht toe en laat ze niet droog koken.
Neem de pijnboompitten en rooster deze in de koekenpan met een klein drupje olijfolie. Blijf de pijnboompit
ten bewegen in de pan, ze kunnen snel verbranden. Als ze lichtbruin zijn, blus je ze af met honing (je mag
hier best scheutig mee zijn). Zet het vuur uit en laat de boel rusten.
Neem nu je vlees, en kruid en bak deze. Als je dus varkenshaas hebt, bak je deze aan alle kanten bruin en
dan verpak je ze in de aluminiumfolie. Goed dichtvouwen en bij de krieltjes in de oven zetten om te kunnen
doorgaren. Haal de ovenschaal uit de oven en strooi wat van de bouillonpoeder en de gesneden bieslook
over de aardappelen (naar smaak toevoegen). Tip van mijn meissie: zet de borden op de oven dan zijn ze
straks lekker warm en koelt je eten niet zo snel af.
Schep de krieltjes op je bord samen met het vlees en de warm gemaakte bietjes. Strooi hier de gebrokkelde
geitenkaas bovenop en maak de pijnboompitten met honing nog even snel warm en schep deze boven
op de bietjes met geitenkaas.
Dan wens ik een ieder heel veel plezier met het maken van dit gerecht en een smakelijk eten.
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Het avontuur van Natascha
Zaterdag 1 oktober 2016
En dan is het opeens zondagmorgen 10 uur!
Wat een nacht was dat met een mooie droom. Geweldig was die droom! Ik zat achterop een Harley en we
gingen met een groep op pad, zo gaaf, zo leuk, zo fantastisch ...Terwijl ik koffie in een mok doe zie ik KTMCO
erop staan. Wacht effe, die droom was geen droom vannacht, maar een droom die levensecht werd
gisteren!
Zaterdagochtend, of eigenlijk was het al vrijdagavond, begonnen de zenuwen toch wel erg op te spelen.
Wat zou er gaan gebeuren, ik wist een datum, ik wist een tijd, ik wist mijn droom en dat ik al een motorpak
in huis had sinds een paar dagen. Zaterdagochtend half 12 waren Astrid en de dames van ‘Dromen zonder
beperking’ hier en werd ik in dat motorpak geholpen. Om 12 uur kwamen er 6 motoren de straat in gereden
en die kwamen, onder het toeziend oog van een aardige groep mensen ondertussen, mij ophalen. Via de
singel naar het gemeentekantoor waar er nog eens een stuk of tien motoren stonden te wachten. Via de
Rembrandtlaan (nog een keer langs al die toeschouwers) richting 'grote' weg. Hoe gaaf was dat en zeker in
de tunnel! Op weg naar ...
Lunchen! Er waren heerlijke lunchpakketjes gemaakt om te picknicken. Opeens moesten we toch wel vaart
maken om ergens (?) naar toe te gaan. In het busje met de motoren achter ons aan kwamen we na een
minuut of vijf bij een stuk grasland. Ik had al een helikopter zien rondvliegen, maar wist niet dat die op dat
stuk grasland zou landen ... en ik daar dus even later in zou zitten! Fantastisch! En inderdaad, eenmaal los
van de grond heb je geen hoogtevrees meer. Geweldig uitzicht daarboven!
Na de helikoptervlucht gingen we weer een heel stuk motorrijden niet wetende waar we nu heen gingen.
Op de verkeersborden zag ik alleen 'centraal station' of 'doorgaand verkeerd' maar van welke plaats stond
er niet bij. Toen we langs het Malieveld reden viel het kwartje! We waren op weg naar het strand. Helaas
besloot het weer op dat moment om te slaan. We hadden al ontzettende mazzel gehad hoor met het weer,
maar moesten het strand overslaan helaas. Afscheid genomen van de motorrijders van KTMCO, wat een
geweldige, lieve groep mannen en vrouwen!
KTMCO staat voor Knights Templar Motorcyclist Charity Organization die rijden voor goede doelen en om
mensen een hart onder de riem steken. Wij op weg naar ... LIZZ wereldkeuken in Dordrecht. Hier hebben we
deze prachtig mooie droomdag afgesloten met een heerlijk etentje! Lekker gegeten met André van der Werf
en de dames van ‘Dromen zonder beperking’. Om kwart voor 10 was ik weer thuis. Versleten, maar jee wat
heb ik een fantastische dag gehad! Ik beleef 'm nog keer op keer!
Voor alle mensen die zich hebben ingezet om deze fantastische dag mogelijk te maken: SUPERDANKJEWEL!
Alle tranen die ik liet, waren geen tranen van verdriet maar ontzettend geluk, ontzettend veel plezier en
ontzettende dankbaarheid! Ik kijk terug op een geweldige droomdag! BEDANKT!
Dat dit verhaal nog een vervolg had bij het afsluitende gesprek wist ik voor 26 oktober nog niet. Die avond
zouden de dames van ‘Dromen zonder beperking’ komen om de droomdag na te bespreken. Leuk, gezellig,
fijn dacht ik er nog blij. Dat ze ook hier een verrassing in hadden verwerkt, bleek wel toen ze binnen kwamen
met de mededeling dat ze nog wat mensen hadden mee genomen.
Achter de dames kwamen nog twee heren binnen met de reeds bekende motorjas. Twee van de motorrijders
die er op 1 oktober ook bij waren, waren als verrassing mee gekomen! Namens KTMCO kreeg ik een
prachtig foto-album aangeboden met mijn droomdag middels deze foto’s vertaald! Bij het zien van de
eerste foto was ik weer op mijn droomdag en zaten de tranen weer hoog! Ook ‘Dromen Zonder Beperking’
had voor mij een geweldige verassing in de vorm van een dvd waarmee ik 1 oktober van begin tot eind
herbeleef!
Och lieve mensen, dit is echt een herinnering die me bij blijft! Zeker door deze waardevolle toevoegingen!
Een droom waar ik zeker in wil blijven hangen en … dat lukt nog ook!
Natascha
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De ganzenveer

Peter Mantel

Peter laat me binnen. In de gezellige woonkamer voel ik meteen een huiselijke warmte die mij omhelst.
“Wil je koffie, Fien? Ik heb zelfgemaakte cake”. Ik tref het weer vandaag, bedenk ik, terwijl ik niet uit
gekeken raak op alle snuisterijen en foto’s aan de muren. Verse bloemen op tafel. Aan dit huis is veel
zorg besteed, en ik voel me op mijn gemak.
“Ja, dat is allemaal het werk van mijn vrouw, hè, ik geef daar allemaal niet zo om hoor”, zegt Peter, terwijl hij
keer op keer probeert één van de katten bij de plakjes cake die op tafel staan, weg te houden. “Het is eigen
lijk etenstijd voor ze,” legt hij uit. De katten reageren niet, maar de grote Amerikaanse bulldog spitst zijn oren,
staat op van zijn kussen, en kijkt hoopvol zijn baasje aan. “Nee, jouw eten staat nog in de ontdooistand, jij
moet even wachten”. De lobbes druipt af, ploft weer neer, en vleit zijn kop geduldig op zijn voorpoten.
“Ik moest wel even nadenken of ik dit interview wilde Fien. Ik ben normaal gesproken niet zo praterig, heb
best wel een muurtje om mij heen.” Ik stel Peter gerust door uit te leggen dat zo’n interview eigenlijk altijd wel
als vanzelf verloopt. En hij krijgt alle gelegenheid om mijn verhaal te corrigeren voordat het in het magazine
geplaatst wordt.
‘De deur gaat op een kiertje’ en Peter begint te vertellen. “Ik ben drie jaar geleden weer begonnen met
motorrijden, ik heb lange tijd last gehad van mijn rug waardoor het niet mogelijk was. En toen leerde ik Johan
Bolk ook kennen. Samen vonden we het leuk om een MC - correctie: TMC (Tour Motor Club) – op te zetten.
Achterop onze vesten: ‘Lone Wolf – No Club’, en voorop de patch O.P.A. We hebben twee leden, Johan en
ik.” Peter lacht erbij en zegt: Is toch geinig joh. Vroeger was ik zo’n hippie-type. Ken je de film Easy Rider?
Motoren met lange uitlaten, kapotte spijkerbroeken, lang haar en lange leren jassen. En zo kwam ik met een
maat aanrijden op het terrein van de Hoogovens om te klussen. Met opgeheven hoofd, niemand die me iets
kon maken, schijt aan alles.” Voordat ik ook maar iets kan vragen, gaat Peter snel verder: “En nee….daar
heb ik geen foto’s van. Veel later heb ik ooit nog eens een jaartje een racer gehad, maar dat was niks. Dat
ging veel te snel.

Ik heb eigenlijk nog nooit in een groep gereden, totdat ik de eerste keer met KTMCO meereed, de rit van
Marleen. Toen we met z’n allen de straat waar Marleen woont inreden, kreeg ik toch wel kippenvel. Ik ben
via facebook met KTMCO in aanraking gekomen, heb eerst eens het een en ander gelezen, toen Johan
gepolst of hij het ook interessant vond. Ik ben iemand die meestal eerst de kat uit de boom kijkt, een beetje
aftast, maar we hebben er niet lang over hoeven nadenken. In juni 2016 zijn we meteen Knight geworden.
Ik ben niet zo’n groepsmens, maar ik voel me wel erg thuis bij KTMCO. Het is een hechte groep mensen en
dat we hetzelfde doel hebben, spreekt mij aan. Daar voel ik mij verbonden mee. Ik hoef niet op de voorgrond,
maar ik vind het wel heerlijk om iets voor KTMCO te doen. Ik voel me daar goed bij. En eens hoop ik ooit ook
ridder te worden! [Peter lacht heel hard]. Nee hoor, niet opschrijven, dat was een geintje hoor! Eén van mijn
kleindochters was trouwens wel erg ongerust toen ze de patches van KTMCO op mijn vest zag. Ze zei: “Zit
opa nu bij een criminele motorbende?”
Ondertussen komt er een klein, blonde krullen in een staart, poppetje binnen, samen met Peters vrouw
Jennie. Het kleine meisje heet Meadow, een van Peters kleinkinderen. “Wat een mooi kleinkind hebben jullie
Peter”, zeg ik. Peter loodst me naar de muur waar allerlei foto’s van de kinderen en kleinkinderen hangen.
“Ze zijn allemaal mooi, al mijn kinderen en kleinkinderen zijn mooi.

10

En allemaal zijn we goed met elkaar, we hebben alles voor elkaar over. We zijn met z’n allen net de Drie
Musketiers, maar dan in meervoud. Allen voor één, en één voor Allen.” Ik kijk Peter aan en zie de trots op zijn
gezicht. “Oohh… vandaar…op het vest…O.P.A.? “Juist, jij snapt het. Hoeveel mensen er nog naar de bete
kenis vragen, ongelooflijk! Maar ook wel weer lachen, toch? ” Drie kinderen, zes kleinkinderen, twee katten
en een hond. En natuurlijk Jennie, zijn vrouw, waar Peter al 47 jaar mee getrouwd is. Wat een rijkdom!
“Twee keer per jaar huren we met z’n allen, of alleen met de kleinkinderen, een huisje in Lunteren, in de
bossen. Een prachtige omgeving daar. Verder hou ik van klussen bij de kinderen, een beetje schilderen en
lassen. In de zomer knap ik motorbootjes op. En natuurlijk passen we regelmatig op de kleinkinderen. En ik
ben ook nog een aantal jaar valkenier geweest. Ik had een woestijnhavik. Ik ben wel een man van regelmaat,
ritme. Anders kan ik behoorlijk van slag raken. Ik ben positief ingesteld, hoewel ik ook best ideeën van ande
ren wat kan afremmen.

Maar daarin ben ik de tegenhanger van Jennie. Ik hou van alle soorten muziek, vooral van muziek van
vroeger, oude blues, Elvis, Everly Brothers. En we houden van dansen. Ik heb dubbel goud.” “Néé zeg, hou
op!!” hoor ik Jennie roepen. “Hij houdt daar helemaal niet van en kan het niet eens.”
Ik vraag Jennie wanneer zij meegaat met een ritje van KTMCO, gewoon om de sfeer te proeven en het ook
eens mee te maken. “Nee, ik durf niet achterop. Peter kwam eens met het stepje van de motor over de grond
en toen ben ik zo geschrokken. Sindsdien ben ik nooit meer achterop geweest.” Peter vult haar aan: “Ja,
zelfs achterop op een brommertje, dat 20 km per uur maximaal haalt, is ze bang. Dan mag ik niet te scherp
door de bocht, maar ook niet te krap, en zeker niet te snel. Dan vallen we dus om omdat we bijna stilstaan.”
We moeten er hard om lachen. Ik krijg Jennie niet omgepraat, maar ze belooft erbij te zijn op de familiedag
in januari.
Ondertussen kleurt Meadow gezellig verder en vraagt opa om af en toe iets in haar kleurplaat te schrijven.
“Wat vind je van opa, Meadow?” vraagt Jennie. Meadow: “Mwah….” “Maar je gaat wel met opa trouwen,
toch?” “Nee, met oma”. Het schijnt Peter totaal niet te storen, en hij glimlacht. “Ach, net als ik hè. Grote mond,
klein hartje”.
Peter: “Ik zou me graag meer willen inzetten voor KTMCO. Door de afstand (het meeste gebeurt toch in ZuidHolland, heb ik het idee) is dat wat moeilijker. Ik ben vroeger secretaris geweest van een botenvereniging.
Dat vond ik leuk om te doen. En ik kan best leuke verhaaltjes schrijven. En leuke dingen organiseren, bijvoor
beeld rommelmarkten en braderieën. En ik heb nog wel ideetjes voor KTMCO, zoals een filmpje op de regi
onale tv’s, flyers op beurzen uitdelen, huis-aan-huis-blaadjes regelen om donaties binnen te krijgen. En mis
schien kan mijn broer, die bij Nestlé werkt, iets betekenen als we snoep of knuffels nodig hebben voor bijvoor
beeld een ziekenhuisrit. Ik heb zelf ook nog een wens: dat we iets kunnen doen voor Stichting Haarwens. En
komende zomer zou ik met Johan graag een rit uitzetten voor KTMCO in Noord-Holland. Het is prachtig rijden
hier. Ik denk dat het goed is dat KTMCO landelijk nog meer bekendheid krijgt. Ik hoop zelf dan ook nog jaren
te kunnen blijven motorrijden en met KTMCO verbonden te blijven. Tenslotte is mijn slogan: Tel je zegeningen,
één voor één.”
Ik loop met mijn notitieblok onder mijn arm naar mijn auto. Ik kijk nog een keer om, zwaai Peter die in
de deuropening staat nog een keer gedag, en bedenk: goh, wat heb ik vandaag weer een mooi mens
ontmoet….
Fien
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Er waren eens....

4 hobbelmotoren

Het is 7 uur in de ochtend, een beetje mistig, maar vooral nog donker en koud. Ik staar naar twee
boterhammen met kaas. Het is veel te vroeg om te ontbijten, ik krijg nog geen hap door mijn keel.
De motor staat al buiten, klaar om te vertrekken. Ik twijfel nog even: tóch maar die comfortabele
warme leren motorjas of mijn leren vest over een hoodie? De laatste optie wint want in gedachten
hoor ik men zeggen: hé Fien, waar is je vest?”
Bij de benzinepomp in Woerden staat Thom al klappertandend te wachten. En ik zie dat ook hij een
hoodie draagt. Koud hè? Och, valt wel mee hoor.
We gaan op weg naar Capelle a/d IJssel waar we met de andere KTMCO-collega®s ™De dag van de
4 hobbelmotoren™ beginnen.
Stipt 8 uur maken we met onze motoren voor het gemeentehuis een erehaag voor 31 wielrenners, die
voor het goede doel van Capelle naar Kaatsheuvel fietsen. Wijzelf rijden eerst naar Stichting
OpenDoor in Loon op Zand waar de eerste twee hobbelmotoren onthuld zullen worden.
Onderweg maken we een tussenstop op een parkeerplaats voor een
geheel onverwachte ceremonie. Leo en ik worden benoemd tot
Ridders van de Ridderorde. Wat een eer!
Overigens: ik heb het even opgezocht, want ben ik nu ridderin,
ridderes, riddera? Er blijkt geen vrouwelijke benaming voor ridder te
bestaan! Hm, mijn eerste punt op de agenda in de volgende
bestuursvergadering is dus de emancipatie binnen de Ridderorde. ;-)
Inmiddels is de mist opgetrokken en een flauw zonnetje begint te
schijnen. Het is alsof ik ontwaak uit een droom van boterhammen met
kaas, leren vesten en wielrenners. Ik draai me om om onze
pelgrimage te vervolgen, en zie dat mijn trouwe zwarte ros in een
sprookjesachtige goud-olijven kleur is veranderd. Ik voel me langzaam
in een volgende droom glijden, een sprookjeswereld met ridders, eredames, jonkvrouwen, vazallen en
kastelen.

Na een stevige rit komen we aan bij Stichting Open Door, we stallen onze stalen rossen en geven ze
even de tijd om op adem te komen. We worden echt als ridders ontvangen door de kasteelheer,
jonkvrouwen en schildknapen. Het kasteel is omgetoverd in een ware kleurenpracht, overal hangen
ballonnen en vlaggen ter ere van de komst van de Knights.
De koffie, appeltaart, en worstenbroodjes, gemaakt door de bedienden, gaan er in als een ware
traktatie. Wat een verwennerij, dat doet een ridder goed.
Onze page Dennis neemt het woord en onthult twee wiebelende rossen, in heldere kleuren van
blauw, geel, groen en rood, voor de kinderen die bij Stichting Open Door een onderkomen en
dagbesteding hebben gevonden. De kasteelheer geeft ons een rondleiding over het landgoed en
door de gebouwen. Ik ben diep onder de indruk van wat hier gerealiseerd is, alles hier is tot stand
gekomen door vrijwilligers en functioneert ook op vrijwilligersbasis.
Dan is het tijd om afscheid te nemen van deze geweldige mensen, die het hart op de juiste plaats
hebben en hun kasteel met alles wat ze in zich hebben verdedigen tot de laatste snik. We krijgen
van ridder Marcel De Eerste een teken dat we vertrekken en bestijgen wederom onze stalen rossen.
Onder hoorngeschal vertrekken we naar het volgende kasteel: Villa Pardoes.
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Aangekomen bij Kasteel Pardoes in Kaatsheuvel stallen we onze rossen weer, en kunnen wij onze
ridderhelmen af doen. Gelukkig schijnt de zon, waardoor wij onze beschermde harnassen kunnen
opbergen in onze zadeltassen.

Het onthaal is in de ronde ridderzaal, en we kunnen ons weer tegoed doen aan heerlijke spijzen en
drank. Na deze innerlijke versterking en na een emotionele toespraak, vertrekken wij naar het
ridderveld waar het steekspel zal plaatsvinden. Ridder Leo de Grote neemt het woord, en met twee
meisjes met gouden lokken worden de twee hobbelpaarden(motoren) ontdaan van hun deken. Ook in
Villa Pardoes krijgen wij een rondleiding van de kasteelheer. Een waar sprookje. Wat een prachtig
gebouw, wat een mooie kleuren. Wat moet het heerlijk zijn voor de zieke kinderen om hier een
weekend of klein weekje te mogen vertoeven. De kasteelheer beaamt dit, maar geeft daar een
kanttekening bij: ™Hier logeren is een prachtige gelegenheid, maar het is te hopen dat je hier nooit
gebruik van hoeft te maken.
En ja, het gebeurt ook wel eens dat we wat moeten schuiven met de gasten op de wachtlijst.
Anders kan het voor een kind dat op de wachtlijst staat, wel eens te laat zijn.™
Pats! Ik ontwaak met een heftige klap uit mijn sprookje van ridders, kastelen en stalen rossen. Deze
woorden komen keihard binnen en raken me diep. Het kan wel eens te laat zijn...……
Hebben jullie dat wel eens gedaan? Gekeken in de ogen van een ernstig ziek kindje? Onschuldige
ogen die jouw eigen ziel weerspiegelen. En wat tref je daar aan, wat gaat er dan om in jouw eigen
ziel?
Of heb je wel eens gekeken in de ogen van een ouder? En wat zag je? Wanhoop? Reddeloosheid?
Verdriet? Of misschien juist hoop, kracht en geloof?
Ik heb respect voor deze ouders, in mijn ogen zijn zij de échte Ridders en Jonkvrouwen in dit verhaal.
Ik word stil, en voel me nietig. Ik probeer te horen wat mijn ziel mij zegt: ... jij leeft...
Soms komen deze dingen plotseling heel dichtbij, zoals vandaag, zoals in dat
ene zinnetje.
Dan hoop ik van harte dat het allemaal goed komt, want een sprookje
heeft immers altijd een gelukkig einde. Helaas blijkt het echte leven niet
altijd een sprookje te zijn.
En ik herinner me weer wat we middels KTMCO doen. Eigenlijk is dat maar
een heel klein beetje in de wereld van een ziek kind en het gezin, maar ik
hoop daarmee, samen met jullie, een klein lichtpuntje te mogen zijn.
En ik herinner me weer wie we zijn. We zijn uiteindelijk allemaal ridders!
Ridders van een veel grotere orde, de orde van mededogen en medemens-zijn ...
 Fien 

(Het realistische verslag van de 4 hobbelmotoren is te lezen in de nieuwsrubriek op onze website.)
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Van de motordiender
Iedereen kent ons natuurlijk van de dagelijkse surveillance, handhaving op snelwegen en hulpverlening bij
spoedtransporten of directe hulp in noodsituaties. Velen hebben al met ons kennisgemaakt als aan de
achterzijde van onze motoren het bordje POLITIE VOLGEN oplicht en wij je begeleiden naar een controleplaats
voor een alcoholblaastest, caravancontrole of een gecombineerde controle met bijvoorbeeld de douane
en belastingdienst. Een heel ander aspect van ons werk is het ‘begeleiden’ en dat in de ruimste zin van het
woord. Niet alleen zorgen wij dat regeringsleiders en leden van diverse Koninklijke huizen keurig op de juiste
plek worden aangeleverd, wij verzorgen ook allerlei andere begeleidingen. Zo mochten wij op 6 oktober j.l.
als ‘team verkeer’ de Sophia City Tour begeleiden een prachtige rit door de stad Rotterdam met patientjes
van het Sophia Kinderziekenhuis. Collega’s van Pro 24/7 hebben hier een mooie film van gemaakt.
https://youtu.be/2gLUBcYnNeA

Ook verzorgen wij als Team Verkeer de (verkeerstechnische) begeleiding van de spelersbus van bijvoorbeeld
Ajax bij wedstrijden in de Kuip. Het doel hiervan is om de spelersbus veilig, op tijd en zonder hinder bij het
stadion aan te laten komen. Bij sommige begeleidingen, zoals bij Ajax, zitten er immers gewoon meer risico's
aan het transport. Met de begeleiding willen we als Team Verkeer, vanuit de taak die we als politie hebben,
confrontaties onderweg voorkomen. Met diverse motorrijders proberen we het transport zo vlug en soepel
mogelijk en zonder te stoppen op de plaats van (de) bestemming te krijgen. En dan uiteraard op een manier
dat het overige verkeer er zo min mogelijk last van heeft en de gasten veilig aankomen. Kijk mee met onze
PRO24/7 video van de begeleiding van de Ajax spelersbus tot aan de drukke aankomst bij de Kuip. https://
youtu.be/lqTx9KCNskM
Bij evenementen als de marathon van Rotterdam zijn wij een vaste waarde. Langs en op het hele parcours
zijn we actief om de verkeersdoorstroming in de gaten te houden en daar waar nodig ambulances te bege
leiden. Het mooiste beeld is toch wel ‘onze’ wigformatie om voor de eerste lopers het parcours vrij te houden.
Politie Team Verkeer Rotterdam
Foto’s afkomstig van Team Verkeer en VOA (Verkeers Ongevallen Analyse)
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Adverteerder van het seizoen
Ons mooie magazine heeft ze nodig, onze stichting heeft ze nodig; adverteerders en sponsors ! Af en
toe gaan we deze mensen ook eens extra in het zonnetje zetten. Onder het motto; wat je ver haalt is lekker,
trappen we in deze wintereditie af met de adverteerder die ( met afstand op afstand) zijn ‘zaak’ runt; Haus
Alpenhann in het Oostenrijkse Pitztal.
Oostenrijk…ik denk gelijk aan grazige weides, bejaarden en busreizen. Met wandelstokken bewapende
pensionados, traag klimmend op zoek naar die ene Edelweiss. Potsierlijke bierpullen, leren broekjes met
bretels, waar vanonder (zoals Urbanus het zou zeggen) melkwitte staken gestoken in te hoog opgetrokken
kniekousen. Altijd weer diezelfde decemberfoto’s van huizen met veel te veel kerstversiering en met donker
gebrilde skiërs die vrolijk lachend op hun respectievelijk ‘glijmiddel’ afdalen. Ja, in Oostenrijk is het woord ‘saai’
uitgevonden !

Bijna niets van het bovenstaande is echter waar. Ja, inderdaad; de bevolkingsgroep boven de 65 jaar is
groter dan die onder de 15 jaar, maar geldt dat niet onderhand voor bijna alle Europese landen ? Het enige
échte nadeel van Oostenrijk is dat het behoorlijk centraal ligt in Europa en daardoor – vooral door bikers –
hoofzakelijk gebruikt wordt als reisroute richting (nog) warmere oorden. Het is bovendien een land waar de
‘wat was er het eerst de kip of het ei’ vraag actueel is. Ligt het land nu in de Alpen, of liggen de Alpen in het
land ? Het is allebei waar, al liggen lang niet alle Alpen in Oostenrijk!
Het land wordt met name in de lente en zomer vooral door motorrijders gebruikt als aanrijroute naar Italië.
Laten we eerlijk zijn; ’t is gewoon een prachtig mooi land, waar zelfs de, inmiddels in de Dikke van Dale
goedgekeurde, superlatieven van deze woorden op van toepassing zijn. Om in het Pitztal te komen volg je
de gebruikelijke aanrijroute via Koblenz, Stuttgart en Ulm (wegnummer 7 blijven volgen) en rij je via de
Grenztunnel bij Füssen aan de Oostenrijkse kant op weg 179 het ‘Alpenland’ binnen. Het smalste stukje
Oostenrijk overigens, want als je de grotere wegen blijft volgen ben je echt niet meer heel lang onderweg
naar Italië. Blijf dan nog even op de 179 (op zich al geen straf), en dan rechts aanhouden bij See-Eck rechts
189. Hier wordt het eigenlijk alleen maar mooier. Als de 189 overgaat in de 171 weer links aanhouden richting
Brennbichl en de Pitztal LandesstraBe op.
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Haus Alpenhahn
Het motorvriendelijke appartementencomplex van Peter en Angelique is gesierd met de naam Haus Alpen
hahn. De ligging ervan in aanmerking genomen in combinatie met hun achternaam ‘De Haan’, schat ik zo
in dat ze niet echt nachten wakker hebben gelegen om deze naam te kiezen. Nu kan er wat mij betreft
weinig mis gaan met een complex dat gelegen is aan de Bieracker en dat wordt al direct bevestigd door
het feit dat de Bieracker gewoon dezelfde weg blijkt te zijn als de Pitztal LandesstraBe; makkelijk te vinden
dus. Peter en Angelique – de uitbaters – hebben in 2006 het uitzicht op de Noordzeekust permanent verruild
voor een geweldig uitzicht op het Pitztal. Op het mooie terras kan je genieten van een heerlijk bakje koffie,
maar ook van schnaps die Peter zelf ‘moonshined’ met fruit uit eigen garten ! Peter geeft ook (motor)rijlessen
en organiseert motortoertochten in de omgeving.
Het is een waarlijk paradijs op aarde, met een magnifiek uitzicht. Motorrijden in de ‘warme’ maanden is hier
gewoon hemels. Welke kant je ook oprijdt met de bike….gelijk bochten, natuur en ruimte. In Wenns gaat de
Bieracker verderop weer gewoon over in de Pitztal LandesstraBe en even verder is het mogelijk om rechtsaf
te buigen de Piller LandesstraBe op. Volg deze en je komt bijna vanzelf in het overbekende Serfaus terecht.
Te toeristisch ? Dan geniet je toch gewoon van de rust?

Hoe mooi het ook is in de lente en de zomer. Het plaatsje moet het toch hoofdzakelijk van de wintersport
hebben. Pistes en skiliften genoeg. De Saunatubben en de Badetonne zijn in het complex aanwezig. Het
Pitztal wordt een steeds beter bekend staande wintersportlocatie. De Timmelsjoch HochalpenstraBe of Passo
Rombo, zoals de Italianen hem noemen, ligt slechts 50 kilometer onder Wenns en is een adembenemende
toerbeleving. Natuurlijk moet ie wel begaanbaar zijn en dat is echt maar een paar maanden per jaar het
geval. Peter en Angelique melden dat gelukkig juist het motortoerisme de laatste jaren extreem snel groeit.
Het is een genot om hier in de rondte te sturen. Het assortiment ‘vreetschuren’ is groot en laat niets te Wen
(n)sen over, van snelle hap tot luxe dineren.
Er is meer
Niet alleen Haus Alpenhahn is een bikers welkom locatie. In de directe omgeving vind je best wel veel mo
torvriendelijke onderkomens. Bikergasthof hotel Post ligt hier vlak in de buurt in Sautens. Het Blue Mountain
Hotel in Verditz, Motorradhotel Laudersbach in Altenmarkt en Motorradhotel Sonnegg in Saalbach zijn de
bekendste. Ze liggen nog aardig uit elkaar ook, dus een rondje langs alle vijf deze locaties is een garantie
voor veel stuurwerk, mooie vergezichten en puur rijgenot ! Natuurlijk is neerstrijken op een motorvriendelijke
camping ook mogelijk, het aanbod is dan zelfs nog groter. Harley-treffens zijn er ruim gezaaid. Ischgl staat
bekend om zijn Harleydagen en is maar een uurtje rijden vanuit Wenns. Het Harley en Blues festival in het
Ötztal (Area 47) is zelfs nog iets dichterbij. Harley Davidson Insbruck organiseert op evenementengebied in
Tirol dat het een lieve lust is.
ZOOT
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Terugblik op 2016

30-12-2015

06-01-2016

Overhandiging van de cheque
van 1250 euro
aan Stichting Dada

Overhandiging van de cheque
van 1250 euro
aan Het Vergeten Kind

06 en 07-02-2016
De

13-03-2016

15-03-2016

KTMCO Familiedag
in Woerden

Het eerste KTMCO Magazine
komt uit !

1e

Rotterdamse Motormarkt
in Hall6 Spijkenisse.
Ter promotie van Het Vergeten
Kind

23-03-2016
1e KTMCO Hobbelmotor.
Onthulling bij Pallieterburght
in Capelle a/d Ijssel.

01-04-2016

10-04-2016

Nieuw Bestuur KTMCO

I.p.v. de openingsrit werd een
meeting gehouden in Gouderak

16-04-2016

23-04-2016

05-05-2016

KTMCO wordt gepromoot
door Stanley op de school
van zijn zoontje

In ontvangst nemen van cheque
van 475 euro, gedoneerd door
FME uit Zoetermeer

KTMCO weekend in Duitsland

16-05-2016
Ride with Pride Pinksterrit.
Meegereden t.b.v. Vrienden van
Leekerweweide
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09-01-2016
Nieuwjaarsborrel
in Culemborg

28 en 29-05-2016

04-06-2016

Rockanje Classics t.b.v. promotie
Stichting Dada. Opbrengsten
komen ten goede van Stichting
Dada

Vechtgenotenrit in Ommen.
Meegereden t.b.v. het
Vechtgenotenhuis

11-06-2015
2e KTMCO Hobbelmotor. Onthulling
in speeltuin Taka-Tukaland in
Zevenkamp. Gesponsord door APM
Terminals Maasvlakte II

30-07-2016

13-08-2016

KTMCO ‘doet’.
Groot tuinonderhoud bij
Pallieterburght in Capelle a/d IJssel

Ride-out voor Marleen
uit Den Haag

21-08-2016

27-08-2016

03-09-2016

Op de Rand van Nederland.
Rit t.b.v. De Dierenweide in
Brielle

De Ridderorde
wordt in het leven geroepen

Onbeperkt Op Weg
in Heerenveen

24-09-2016

24-09-2016

3e en 4e Hobbelmotor.
Onthullling bij Stichting
OpenDoor in Loon op Zand.
Gesponsord door Stichting
Pallieter

5e en 6e Hobbelmotor.
Onthulling bij Villa Pardoes in
Kaatsheuvel.
Gesponsord door Stichting
Pallieter

02-10-2016

04-11-2016

30-11-2016

Ride-out voor Natascha
uit Sliedrecht. In samenwerking
met Stg. Dromen Zonder
Beperking

KTMCO Webshop
is online !

Eindejaarspresentatie
in Gouderak

2016

gereden
kilometers

25-09-2016
Distinguished Gentleman’s Ride,
door Ton meegereden

206.593
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Aan het einde van dit jaar, willen wij iedereen die geholpen heeft om de
doelen van KTMCO in 2016 waar te maken, nogmaals bedanken.
Alle Knights en Ambassadeurs van KTMCO: bedankt voor jullie enthousiaste
inzet en jullie financiële bijdrage naar aanleiding van de gereden kilometers
(en anderszins).
Alle sponsors en adverteerders: bedankt voor jullie financiële steun en het
vertrouwen in onze stichting.
En u als lezer: dank voor uw interesse in onze stichting door onze website,
facebookpagina en twitter te volgen en te liken. We zijn blij met uw
betrokkenheid.
En natuurlijk eenieder die KTMCO, op welke manier dan ook, tot steun is
geweest.
Wij wensen iedereen hele

fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw jaar
Namens het Bestuur
Terence – Leo – Marcel
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Alle evenementen van KTMCO zijn mede mogelijk ge
maakt door:

Fijne Kerstdagen

Gelukkig nieuwjaar

Agenda
Voor het komend seizoen hebben we al wat items op de agenda staan, hou onze website in de gaten voor
al het laatste nieuws.
Januari

KTMCO Nieuwjaarsreceptie

Februari

KTMCO Travel (Londen)

Maart

KTMCO Hobbelmotor Ikazia ziekenhuis Rotterdam

April

Rit voor logeerhuis De Plataan

Mei

Rockanje Classics KTMCO Charity Square

Juni

Onbeperkt Samen Genieten Heerenveen

September

KTMCO Onbeperkt Op Weg Moordrecht

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.

