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Voorwoord 
 

Beste lezers, 

 

De donkere dagen zijn voorbij en de stalen rossen kunnen 

weer van stal. 

Voor een wel heel bijzonder jaar, een jaar met een gouden 

randje. Een jaar waarin KTMCO haar 5-jarig bestaan viert, 

en we vieren dit het hele jaar. 

Zo zijn we al gezellig bij elkaar geweest voor een Nieuw-

jaarsborrel. 

In februari zijn onze Knights en Ambassadeurs in Londen 

geweest voor een bezoek aan de Temple Church. 

Ook hebben we een "Tour de Templar" in het vooruitzicht, 

waarbij we historische templar plekken bezoeken. 

 

Echter, waar het om draait, blijft: 

"Rijden met een doel, rijden voor een doel". 

 

En wat is het fijn om de gereden kilometers van het afgelo-

pen seizoen om te kunnen zetten in harde euro's. 

De cheques hebben we inmiddels  overhandigd aan stich-

ting DaDa en stichting Het Vergeten Kind. 

Naast deze twee stichtingen zullen we dit seizoen ook 

gaan rijden voor stichting TIK, een hele mooie stichting die 

zich inzet voor zieke kinderen in ziekenhuizen. 

 

Én we plaatsen zeer binnenkort weer een hobbelmotor. Én 

we staan in mei met een KTMCO charity square op het 

Rockanje Bike Weekend. Én…én… 

Natuurlijk staat er meer op de planning, teveel om hier op 

te noemen, dus hou de agenda in de gaten. 

 

Wisten jullie dat we in de afgelopen 5 jaar 518.033 kilome-

ters gereden hebben voor het goede doel, dat omgezet in 

euro's 17.625 is? Dat is toch iets om trots op te zijn!  

Wat een geweldige mensen heeft KTMCO toch, mensen 

met een gouden hart die zich belangeloos inzetten. 

En niet te vergeten: alle donateurs, adverteerders en spon-

soren die dit allemaal mede mogelijk maken. 

 

Hou ons in de gaten via de bekende wegen want ik kan je 

vertellen dat dit een bijzonder jubileumjaar wordt. 

 

De motoren worden binnenkort weer gestart, maar voor 

nu: veel leesplezier ! 

    

                                   voorzitter 
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HET NIEUWE SEIZOEN GAAT BEGINNEN, 
EN WE ZIJN ER HELEMAAL KLAAR VOOR ! 

 

De eerste zonnestraaltjes laten zich zien, we krijgen 

allemaal de kriebels om weer op te stappen. De 

winter heeft lang genoeg geduurd! We poetsen 

de motor nog wat op, checken het oliepeil, con-

troleren de remmen….. En ongeduldig houden we 

de weerberichten in de gaten. 
 
Want….het seizoen gaat weer beginnen ! 
 

Als eerste evenement staat de 7e hobbelmotor op 

de agenda. Jazeker, de 7e alweer. 
Deze gaan we in april plaatsen in de DaDa speel-

tuin van het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. 
De hobbelmotor is geschonken door ST2C, de 

stichting van onze eigen Knight: Ton Splinter. Dank 

je wel Ton. 
 

We hebben er zin in ! 
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MIDDELEEUWSE MUZIEK 
 

Hoog tijd voor ons Tempeliers om eens aan-

dacht te besteden aan muziek uit de tijd van 

de oorspronkelijke ridders, de middeleeuwen.  

 

Aan de éne kant was er natuurlijk de kerkelijke 

muziek. In de loop der jaren was er een ware 

warboel aan geestelijke liederen ontstaan. 

Paus Gregorius de Grote vond het hoog tijd 

om de boel te organiseren en heeft flink de 

bezem gehaald door de grote hoeveelheid 

liederen die was ontstaan. 

Wat overbleef staat nu bekend als de Gregori-

aanse muziek. Het verhaal gaat dat een witte 

duif, door God zelf gestuurd, de liederen in het 

oor van de Paus heeft gefluisterd. 

Aan de andere kant was er de wereldlijke mu-

ziek. Het is waarschijnlijk om aan te nemen dat 

gedurende de gehele middeleeuwen de mu-

ziek ondergeschikt was aan de zang. In de 

vroege middeleeuwen ging het voornamelijk 

om zang en dans die door instrumenten werd 

begeleid. Vanaf de 14de eeuw werd de mu-

ziek zowel vocaal, instrumentaal en vocaalin-

strumentaal uitgevoerd. Er werd geen vast-

staande muziek gecomponeerd, de uitvoering 

werd bepaald aan de hand van de aanwezi-

ge instrumenten en het aantal zangers. 

Muziekinstrumenten 
In de middeleeuwen was er een grote verschei-

denheid aan instrumenten. Veel daarvan kwa-

men oorspronkelijk uit 

Azië en hadden via By-

zantium en Noord-Afrika 

hun weg naar Europa 

gevonden. Tevens waren 

er veel variaties van het-

zelfde instrument, de in-

strumentmakers hanteer-

den allemaal hun eigen 

vormen en maten. 

Enige voorbeelden van 

deze instrumenten uit 

deze tijd zijn het kerkor-

gel, portatief (een klein 

draagbaar orgel), vedel 

(fidula, viola. De voorlo-

per van de viool), draailier (een soort 

‘gemechaniseerde’ vedel), harp en luit. Tevens waren er 

veel blaasinstrumenten waaronder de schalmei, doedel-

zak, blokfluit, panfluit en trompet. 

 

SKALDEN EN BARDEN 
Er waren groepen muzikanten die al spelend rond trok-

ken, de skalden en de barden. Onder begeleiding van 

een luit zongen zij hun liederen op markten en pleinen. 

Ze werden bestreden door de kerk die hen ervan be-

schuldigde dieven, oplichters en vechtjassen te zijn. Dat 

hun teksten over het algemeen niet al te netjes waren, 

zal hier zeker iets mee te maken hebben gehad denk ik. 

Rond 1150 waren er muzikanten die door de adel ge-

schreven liefdesliederen, jachtliederen en liederen over 

kruistochten vertolkten. In Nederland werden deze muzi-

kanten minstreel genoemd, in Frankrijk troubadour. 

 

NOTENSCHRIFT 
Rond 900 werd in China de boekdrukkunst uitgevonden. 

Zo’n honderd jaar later ontwikkelt Guido van Arezzo een 

manier om muziek te noteren, ons huidige notenschrift. 

Hierdoor kon de middeleeuwse muziek, oorspronkelijk 

opgeschreven door monniken, gedrukt worden en is de-

ze voor een deel bewaard gebleven. 

 

TEGENWOORDIG 
In de huidige tijd zijn er nog steeds muzikanten die de 

originele middeleeuwse muziek ten gehore brengen, 

zoals ons eigen Nederlandse Datura en muziek duo 

Tweedledum &Tweedledee. Ook is er een hele stroming 

die oude volksmuziek mengt met heavy metal. De Duitse 

band Eluveitie is hier een goed voorbeeld van door hun 

gebruik van o.a. een draailier, luit, harp, doedelzak en 

viool. 
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Spaghetti-spinazie     en    Penne-roomkaas 
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Beste Lezers, 

 

Alweer een recept van Peter. Dit keer zijn het er twee omdat ze redelijk eenvoudig  

en snel te maken zijn, wat weer handig is na een dagje toeren op je motor. 

Er vanuit gaande dat ik niet uit hoef te leggen hoe je pasta kookt, volgen hieronder 

de recepten voor ± 3 ã 4 personen.    EET SMAKELIJK EN TOT WEERZIENS ! 
 

 

Spaghetti-spinazie     en    Penne-roomkaas 

Benodigdheden: 

 

spinazie (gewassen) 300 gram 

balsamico azijn 

gerookte spekblokjes 300 gram 

tomaten/tomaatjes drie stuks 

pakje spaghetti 

Benodigdheden: 

 

champignons 250 gram 

kookroom 

pakje katenspek 

roomkaas 150 gram 

pak penne 

Als voorbereiding snij je de tomaatjes doormid-

den, en in schijven. 

Neem een bakplaat en leg hierop een stuk 

bakpapier, besprenkel de tomaatjes met olijf-

olie en zout en peper, en zet deze in een voor-

verwarmde oven van 145 graden, een uur 

lang. Bak de spekjes uit en zorg dat het uitge-

bakken vet zoveel mogelijk verdwijnt. Blus ze af 

(vuur uit) met balsamico azijn en laat dit rusten. 

Ondertussen heb je de pasta al gekookt. Leg 

nu de rauwe spinazie op een bord, doe hier de 

spekjes op en leg op top de tomaatjes. 

 

Snij de champignons in stukjes en bak ze aan. 

Haal ze van het vuur en zet ze even apart.  

Snij nu de katenspek in blokjes en bak ook deze 

aan, voeg ze samen met de champignons. 

Kook nu de penne. Voeg de roomkruidenkaas 

toe aan de katenspek en champignons. Maak 

het geheel smeuïg met de kookroom. Giet de 

penne af en voeg deze weer toe aan het 

mengsel, roer het door elkaar . 

de culinaire route 
van Peter 

door: Peter ten Cate 
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                                 Nieuwjaarsreceptie                                                         door Peter (Opa) 

WOERDEN  15 JANUARI 2017 

 
Er is mij gevraagd door Fien om een stukje te schrijven over de KTMCO Nieuwjaarsontmoeting. 

Ik zal er geen Pulitzer- of Nobelprijs mee gaan winnen, maar ik zal mijn uiterste best doen. 

 

Zondag 15 januari zijn wij vertrokken (mijn vrouw, Johan en ik) zo rond 3 uur uit Zaandam op 

weg naar Woerden waar het grote feest gehouden zou worden. Daar aangekomen stonden er 

al diverse Knight’s en aanhang buiten lekker bij te praten. Na de auto geparkeerd te hebben, 

gingen we de boerderij binnen waar het al gezellig druk was en de warmte (haha) kwam je te-

gemoet. Na de alom bekende begroeting namen we wel eerst even een kleine alcoholische 

versnapering. Het was leuk om ook eens  de anderen - en daarmee bedoel ik aanhang - 

(beetje een raar woord) te ontmoeten. 

 

Peter was al druk bezig in de keuken om iets lekkers klaar te maken (en wat rook het heerlijk) en 

Hanneke hielp hem daarbij, en jongens wat zag het er allemaal perfect uit! Trouwens, wat zag 

er niet perfect uit iedereen had wat gemaakt en het kon gewoon niet op. Zoveel lekkers en ik 

denk dat alles met zorg en KTMCO-liefde is gemaakt. Als we ingesneeuwd zouden zijn, dan 

kwamen we de eerste 3 weken niet van de honger om! (ook dankzij de 10 stokbroden van Jo-

han) Het Oranje huis zou jaloers zijn geweest op deze feestdis!  
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                                 Nieuwjaarsreceptie                                                         door Peter (Opa) 

Nadat de eerste drankjes erin waren, nam Terence als voorzitter het woord en heette ons wel-

kom op de boerderij. We toostten op het nieuwe jaar, en dat we nog vele goede doelen 

mochten ondersteunen.  

Tevens werd Manfred ingewijd als Knight en daar zijn we heel blij mee en trots op dat hij deze 

stap heeft genomen. Onze huis-, tuin- en motorfotografe Miralda heeft natuurlijk weer de nodi-

ge leuke foto’s geschoten en deze zullen op de bekende manier verschijnen. Ik vraag mij al-

leen af, waarom ze nooit zelf op de foto wil! Deze foto’s zijn zeldzaam, dus mensen dit worden 

collectorsitems!  

 

Ja, en wat kan je er nog meer over schrijven, het was een heerlijke middag, met perfecte men-

sen om je heen waar je de warmte van kon voelen en waar het hart op de juiste plaats zit. Dat 

er nog veel van deze dagen mogen komen. Jammer dat niet iedereen aanwezig was of kon 

zijn.   

Eén ding wil ik er nog aan toevoegen. Mijn vrouw vroeg mij wel eens waarom ik bij de KTMCO 

ben gegaan. Nu ze dit heeft meegemaakt en jullie heeft ontmoet, begrijpt zij het, en dit is het 

grootste compliment dat ik jullie kan geven. Het is alleen jammer dat ze niet meer op de motor 

wil anders was ze zeer zeker ambassadeur geworden!  

 

Bro’s en Sis’s, ik ben trots op jullie en kan niet wachten op de eerste ride-out met jullie!  

Groetjes,  O
pa 
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 Het eerste dat Fred zegt als ik één voet over de drempel zet: 
“Pas op voor de hond, het is een Mechelse Herder en hij bijt nogal, 
dus…” Ik loop de kamer binnen en Jack The Russel komt me tegemoet. Ik 
kijk er bijna overheen, zo’n turf hoog hondje had ik niet verwacht. Jack 
kijkt eventjes, maar blaft niet eens, kwispelt niet eens, zoekt snel zijn plekje 
in de hoek van de bank weer op. Ik zie de grijns op Freds gezicht. “Ja, die 
hond moet je aanslingeren, maar hij is ook al 11 jaar oud.” 
En daarmee is de eerste karaktereigenschap van Fred al bekend ge-
maakt: een grapjas ten voeten uit. 

Fred komt van oorsprong uit Gouda, uit een gezin 

van 12 kinderen. Toen hij ongeveer 10 jaar oud 

was, verhuisden zij naar Gouderak. 

Sylvia kwam als klein meisje - met hakjes en een 

rokje - uit Rotterdam tussen de klompen in Gou-

derak terecht. “Dat was even wennen, het is een 

Christelijke gemeenschap hier, maar ook een fijn 

dorp. We hebben hier alles en de kinderen heb-

ben hier een heerlijke jeugd gehad.” 

 

Fred: “Ik heb sinds een poosje mijn eigen bedrijf. 

Eigenlijk is dat uit nood geboren, ik werd ontsla-

gen. Tja, crisistijd hè, dan kom je op mijn leeftijd 

nergens meer aan de bak. Ik ben geen man om 

stil te zitten, wil altijd wel iets te doen hebben. ’s 

Zondags zit ik hier om 8 uur al beneden terwijl heel 

Gouderak uitslaapt. Dan kan ik nog geen herrie 

maken natuurlijk, maar ben dan wel ongeduldig 

om iets te gaan doen. Tegenwoordig verhuur ik 

mezelf als kraanmachinist, schilder, grondwerker 

en klusser. En het gaat best goed.” Trots laat Fred 

zijn nieuwe visitekaartje zien. Ik beloof het in het 

verhaal te plaatsen, wie weet wat het nog ople-

vert…. 

Sylvia is in loondienst bij een schoonmaakbedrijf, 

en is ook een bezige bij. “Al sinds we getrouwd zijn, 

en dat is al 33 jaar, regel ik alles in huis. We hebben 

altijd een traditioneel gezin gehad, Fred werkte 

buitenshuis en ik was thuis voor de kinderen. Ik heb 

alles nou eenmaal graag geregeld en onder con-

trole. En omdat Fred moeite heeft met lezen, schrij-

ven en rekenen, regel ik ook alles voor hem.  Ja, 

dat was vroeger zo hè, een groot gezin, vader had 

liever dat je al op jonge leeftijd ging werken i.p.v. 

naar school, dus Fred is op z’n 14e al begonnen 

met werken.“ 

Allebei staan ze ’s morgens vroeg op, half 5 en 

gaan om 6 uur naar het 

werk. Stiekem kijk ik re-

gelmatig op de klok, ik 

moet er echt op letten 

dat ik niet te laat weg-

ga vanavond. 

Samen hebben Fred en 

Sylvia drie dochters en 

vijf kleinkinderen. Sylvia 

past regelmatig op de 

kleinste.  

 

Eén van Freds hobby’s is 

zendpiraat spelen. Vroe-

ger kon dat zenden en 

ontvangen alleen in de 

buurt, met een 27MC-

bakkie, maar tegen-

woordig kan dat over 

de hele wereld. “En zo 

af en toe tatoeëer ik 

nog eens, en heb daar 

alle spullen nog voor in 

huis.”  

 

Ik vraag aan Sylvia: “Wie is Fred?”  

Sylvia: “Fred is een heel makkelijk persoon, vindt 

meestal alles goed, zeker als het de kinderen be-

treft. Hij houdt van grappen maken, neemt graag 

iedereen in het ooitje. Hij is eerlijk en betrouwbaar. 

Wat hij zegt dat doet hij, en wat zijn ogen zien, ma-

ken zijn handen. Hij is een harde werker. En als 

echtgenoot (Sylvia lacht) is hij een goeierd en een 

lieverd. Hij is soms veel te goed, vind ik. De meeste 

mensen die Fred kennen, zullen dit beamen.” 

Huisman? “Nee!” roept Fred er verschrikt achter-

aan. 

Ik vraag aan Fred: “Wie is Sylvia?” 

Fred: “Jeetje wat een moeilijke vraag! Daar heb ik 

geen verstand van hoor. Ze was altijd streng voor 

de kinderen, en ze regelt alles voor mij.” Ik kijk Syl-

via vragend aan, die meteen reageert: “Hij be-

“ een goeierd en 

een lieverd “ 

Huisman? “Nee” roept 

Fred er verschrikt 

achteraan 

                                     De ganzenveer Fred & Sylvia                                                          door  Fien 
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doelt consequent, niet 

streng.” En helaas…meer 

krijg ik er echt niet uit, hoe 

hard ik ook probeer Fred 

voorzetjes te geven. Sylvia 

vult aan: “Ik vind het leuk 

om zelf kleding te maken 

(deed ik vroeger veel), en 

ik hou van knutselen in huis, 

ik ben wel een crea-bea-

type. En we houden alle-

bei van countrymuziek en 

hebben vroeger aan line 

dancing gedaan. Dat zou 

ik eigenlijk wel weer willen 

gaan doen. Nederlandsta-

lige muziek vind ik ook leuk, 

maar daar houdt Fred 

meer van.”   

 

Fred is op zijn 18e jaar be-

gonnen met motorrijlessen, 

maar door de theorie lukte 

het niet zijn rijbewijs te ha-

len. “En toen kwamen de 

kinderen, andere bezighe-

den, en is het motorrijden 

op de achtergrond ge-

raakt. Toen de kinderen 

het huis uit waren, ben ik 

begonnen met een quad, 

samen met Gert-Jan. Om-

dat ik geen motorrijbewijs 

had, heb ik daarna een 

trike (merk Boom) gekocht. 

Toen ging Sylvia al mee achterop.” Sylvia: “Dat zat 

heerlijk, veel beter dan op een motor”. 

Fred: “Opeens kwam het in me op: nu wil ik 

gaan motorrijden en ga ik mijn rijbewijs ha-

len. Dat is nu ongeveer 1½ jaar geleden. Ik 

had de motor (Kawasaki) eerder dan mijn 

rijbewijs. Nu rijd ik Honda Goldwing, dat rijdt 

toch lekkerder. Ik ben een rustige rijder. Mijn 

instructeur zei eens dat ik sneller moest 

gaan rijden, maar dat doe ik niet. Binnen-

kort ga ik eens kijken naar een tweede mo-

tor om naar het werk en terug te pendelen, 

een Kawasaki.  

 

Motorrijden geeft een vrij gevoel. Ik zit liever 

op de motor dan in de auto.” Het is meer 

Freds hobby dan die van Sylvia: “Ik ben het 

pas later leuk gaan vinden. In het begin 

durfde ik niet achterop, maar nu voel ik me 

wel veilig. En achterop de Honda zit veel 

comfortabeler dan achterop de Kawasaki, 

daar op moest ik me in een bocht goed 

aan Fred vasthouden, anders gleed ik eraf. 

“ 

Als ik het goed begrepen heb, Fred, was jij één van 

de eersten die zich bij de stichting KTMCO aan-

sloot?  

“Inderdaad, dat was nog de ‘oude’ organisatie, 

met een ander logo ook.  

In deze organisatie ben ik geridderd door Ramon, 

Gert-jan en Marcel, iemand (Mikel) uit Denemarken 

was daar ook bij aanwezig. Dat is een heel officiële 

ceremonie, een ritueel. Ik had dat nog nooit mee-

gemaakt en vond het heel bijzonder. Sylvia had 

daar haar bedenkingen bij destijds, maar ik zou het 

zó weer doen. Ik heb zelfs het oude logo van 

KTMCO op mijn rug laten tatoeëren.” Fred trekt de-

monstratief zijn T-shirt uit en toont vol trots de grote 

tatoeage. “Ja, daar ben ik trots op. Eigenlijk vind ik 

dat KTMCO door moet gaan met het ridderen. Het 

is toch een hele speciale aangelegenheid. 

Door onenigheid is de oude organisatie uiteen ge-

vallen en ben ik er weg gegaan. Ik wilde oorspron-

kelijk met Daan van Santen weer doorgaan, want 

het kilometer-rijden (doneren per gereden kilome-

ter) sprak mij erg aan. Daar is Marcel toen weer bij 

ingestapt en heeft alles uitgewerkt en neergezet 

zoals KTMCO er nu staat. 

Mijn indruk van KTMCO nu is dat alles goed gere-

geld is, en ze doen heel goed werk, ik sta achter de 

doelen. “ En dan komt de grappenmaker weer om 

de hoek kijken: “Het doel is belangrijk maar dat is 

“ Fred gaf nooit  

iets door “ 

                                     De ganzenveer Fred & Sylvia                                                          door  Fien 
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bijzaak. Ik ga voor de gezelligheid. En het zou nóg 

leuker zijn als KTMCO benzinegeld betaalt, want een 

dag een ritje rijden, kost zomaar twee tanken benzi-

ne.  

En ik zou ook wel zo’n mooi speldje en siderocker van 

de Ridderorde willen hebben. Eigenlijk vind ik dat ie-

dereen dit zou moeten kunnen krijgen. Dat je er iets 

extra’s voor moet doen, is prima, daar ben ik het ook 

mee eens, maar veel mensen hebben daar geen tijd 

voor. En de discussie is dan: wanneer ‘verdien’ je 

het…” 

 

Sylvia is vorig jaar ambassadeur geworden. “Erg han-

dig, want nu kan ik zelf alles op het forum en op face-

book in de gaten houden als er iets gebeurt. Fred gaf 

nooit iets door.”  

 

Fred droomt ervan ooit te verhuizen naar een oud 

boerderijtje met een grote schuur om te klussen. Syl-

via daarentegen zou heerlijk op vakantie gaan als ze 

de loterij zou winnen, en hoopt oud te worden en 

gezond te blijven. “Want dat is toch het allerbelang-

rijkst”. 

 

Ik kijk weer naar de klok. Ik heb keurig op tijd 
mijn verhaal compleet. Terwijl ik naar de auto 
loop, komen de woorden van Sylvia over Fred 
terug in mijn gedachten: een goeierd en een 
lieverd. En…ik kan niet anders concluderen dan 
dat ze dat allebei zijn. 

 

        

                               

  Jack, de Mechelse Herder 
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L  O  N  D  E  N                       KTMCO Travel 
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L  O  N  D  E  N 

door: Fien 

L angzaam slenteren we richting de Temple 

Church. We hebben tijd genoeg, om 11 uur 

worden we verwacht door de koster, ‘Dear John’, 

en zo kan onze eigen geblesseerde KTMCO-John 

ons nog redelijk bijhouden op zijn twee krukken.  

Onderweg spotten we ‘iets’ met een korte, strakke 

nep-leren jurk aan en met helblauw haar. Een ras-

echte travestiet die ons ook in de gaten krijgt. We 

komen kilometers lang niet meer van hem/haar 

(hoe noem je zo’n persoon?) af. Totdat Leo, die 

rustig op een vensterbank het hele gebeuren zat te 

bekijken, opstond. Tja…Leo’s over(ge)wicht heeft 

gewerkt, de travestiet droop eindelijk af. 

 

W e zijn zelfs iets te vroeg en horen het kerkorgel 

door de dikke kerkmuren er vrolijk op los spe-

len. 

Dan mogen we naar binnen. Koster John verwel-

komt ons en vraagt ons in de kerkbanken plaats te 

nemen. Hij vertelt over de Temple Church, over de 

Knights, we krijgen een heuse lezing die helemaal 

niet ingepland was. Onze Terence was al twee we-

ken bezig geweest met een prachtig verhaal over 

de Knights, helaas kreeg hij niet de gelegenheid 

om dat voor te dragen. Maar ik heb al vernomen 

dat wij dit verhaal tegoed houden. 

Ik kan niet anders zeggen: de Temple Church is in-

drukwekkend, fantasie-prikkelend als je de geschie-

denis van de Knights kent, en zeker een aanrader 

en een volgend bezoek waard! 

Dit was de lange en vermoeiende busreis dubbel 

en dwars waard. 

 

T    Temple Church 

De Temple Church is een eind 12e-eeuwse kerk, 

gelegen tussen Fleet Street en de rivier de Thames, 

gebouwd door de Tempeliers als hun Engels hoofd-

kwartier. De Templar kerken hebben altijd een rond 

ontwerp, ter herinnering aan de Kerk van het Heili-

ge Graf in Jerusalem (ook een rond, gewelfd ge-

bouw) op de grond van het graf waar Jezus is be-

graven.  

De Orde van Tempeliers kocht deze grond voor de 

vestiging van een groot kloostercomplex dat dien-

de als hoofdkantoor van de Templars in Engeland. 

Van oorsprong is deze kerk gebruikt voor Templar 

initiaties en ceremonies.  

In Engeland was het gebruikelijk dat nieuwe kruis-

vaarders de kerk via de westelijke deur bij dage-

raad binnenkwamen.  Zij liepen tot in de cirkel en 

legden daar hun geloften van vroomheid, kuisheid, 

armoede en gehoorzaamheid af. De details van 

zo’n ceremonie waren altijd een groot bewaard 

geheim.  

N aast deze kerk bestond het totale complex ook 

uit woningen, militaire trainingsfaciliteiten, en 

plek voor recreatieve doeleinden voor de militaire 

broeders. 

 

N a het bezoek splitste de KTMCO-pack zich op in 

groepjes en ging ieder zijn eigen weg. De één 

wilde nog wat shoppen, de ander nog enkele be-

zienswaardigheden bezoeken.  

Buckingham Palace, Chinatown, Big Ben, Covent 

Garden, Wisseling van de Wacht…. En de zon 

kwam door, waardoor het heerlijk wandelen was. 

Zelf liep ik met een groepje naar Buckingham Pala-

ce, waar Leo afhaakte en in het park op een bank-

je zou wachten. Toen we hem weer terugvonden, 

in een café aan de koffie, meldde hij dat hij een 

bijzonder boeiend gesprek had gehad met locals. 

Wij bestelden ook koffie, en tot onze verbazing 

bood de eigenaar ons dit gratis aan. Leo had hem 

uitgelegd waar KTMCO voor staat en de baas was 

hiervan zo onder de indruk dat we niet hoefden te 

betalen. Aardige mensen, die Londenaren.  

 

O m half 8 werden we verwacht om onze terug-

reis te beginnen. Moe maar voldaan hesen we 

onszelf de bus weer in……een lange terugreis voor 

de boeg. Het was opvallend stil in de bus. De tocht 

duurde lang, en zelfs de boot kon geen afleiding 

van de vermoeidheid brengen.  

Eindelijk…..parkeerplaats Capelse Brug in zicht! In-

middels is het 6 uur in de ochtend, de Nederlandse 

wind is scherp en koud.  We nemen wat verdwaasd 

afscheid van elkaar, en willen nog maar één 

ding…..zo snel mogelijk naar huis, en ons eigen bed 

in, slapen, slapen, slapen……. 

 

L onden, Temple Church was een geweldige er-

varing, en we doen het nóóit meer (met de 

bus). 
 

                      KTMCO Travel 
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 Van de motordiender     
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Verschillende motoren en andere voertuigen van de Verkeerspolitie 

zijn uitgerust met 'slimme' camera's. Deze lezen de kentekens van de voertuigen 

om ons heen en op die manier kunnen we zien of de eigenaar van de auto wel-

licht nog een boete open heeft staan, of dat er mogelijk iets mis is met de auto 

zelf. Het opstarten van het systeem duurt altijd even en we rijden de poort al uit als 

het systeem nog aan het opstarten is. We draaien de A20 op en het systeem is ope-

rationeel. Gelijk binnen 100 meter is het raak. De camera reageert op een auto die links  

voor ons rijdt. De eigenaar wordt gezocht voor een moord. Dát is best een spannende ‘hit’. 

 Van de motordiender     

We besluiten de auto even te volgen, totdat we 

meer informatie hebben gevonden. Dan passeert 

ons een voertuig waar de camera ook op aan-

slaat en ehhhh…….de eigenaar wordt nog ge-

zocht…..voor een moord. Dat is wel héél toevallig. 

Net echt veel verder is het alweer raak; ja hoor; 

weer een voertuig met een eigenaar die gezocht 

wordt voor moord ! Dat wordt toch echt wel te 

gortig en informatie uit andere politie-systemen 

spreekt de camera aanhoudend tegen. We beslui-

ten het ‘systeem’ in de politiegarage te laten re-

setten. Tot we daar zijn, blijft de camera reageren, 

zodat we omringd door ‘moordenaars’ eindelijk de 

garage aan de Boezembocht kunnen binnenrij-

den. In de garage wordt de testdatabase die per 

abuis nog in het systeem was geladen gewist…..en 

daarna blijft het de rest van de dag ineens opval-

lend rustig op de wegen rondom Rotterdam. 

 

Op de Van Brienenoordbrug rij ik achter een mo-

torscooter, die zich, laten we het netjes omschrij-

ven, vrij ‘sportief’ door het verkeer beweegt. Ik be-

sluit de bestuurder op zijn rijgedrag aan te spreken 

en zet hem stil bij het IJselmondseplein. Hij over-

handigt mij een rijbewijs waarop categorie A ont-

breekt: hij heeft dus geen motorrijbewijs. Zijn ex-

cuus: “ik dacht dat je voor een scooter geen mo-

torrijbewijs nodig had…” Ja, zo lusten we er nog 

wel een paar. De 

bestuurder krijgt een bekeuring 

voor het rijden zonder rijbewijs en omdat hij 

geen vast adres heeft, moet hij de 340 euro direct 

afrekenen. “Mag ik iemand bellen?” vraagt hij, 

“want ik heb niet genoeg geld”. Uiteraard mag 

dat en na geruime tijd stopt er een auto waar een 

jongen uit stapt die mijn ‘boef’ geld geeft. Na het 

afhandelen van de betaling controleer ik de auto 

waar zijn vriend net uit stapte. De resultaten geven 

aanleiding om de bestuurder naar zijn rijbewijs te 

vragen. En ja, dan blijkt dat hij nog een bekeuring 

van 307 euro heeft openstaan die inmiddels de 

betalingstermijn heeft overschreden. Nú betalen 

dus. Alleen heeft hij net al zijn geld aan zijn maatje 

gegeven…. “Eh, mag ik iemand bellen?” vraagt 

hij. Natuurlijk, ik wacht wel. 

  

Gelukkig kunnen ze er allebei om lachen. Enige tijd 

later stopt er wederom een auto, maar kennelijk is 

deze ingelicht over ‘onze’ werkwijze. Hij staat nog 

geen vijf seconden stil of hij is alweer vertrokken. 

Helaas heb ik hem niet meer kunnen achterhalen, 

want ik moet eerst de andere betaling afmaken. 

Als alles geregeld is mag iedereen weer weg.  

 

Waar een sportieve inhaalactie al niet toe kan lei-

den. 

 

 

Met dank aan Politie Team Verkeer Rotterdam  
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Donatie van gereden kilometers in 2016 

 

15 februari 2017 - de dag na Valentijnsdag. 

 

De dag waarop je iemand van wie je houdt iets geeft. Wat 

doe je dan als dat een groep mensen is die zich inzet voor 

een goed doel? Nou dan geeft je een iets groter cadeau 

waarmee zij iets goeds kunnen doen. 

 

Stichting het Vergeten Kind, in de persoon van Hansje Kloos-

terboer ontving ons hartelijk in Utrecht met een lekker kopje 

koffie. Iemand suggereerde dat er ook wel hamburgers wa-

ren voor de hongerigen onder ons, maar helaas… de keuken 

was dicht. 

Tijdens de koffie werden de doelen van stichting HVK nog 

eens doorgenomen door Hansje. 

Van onze zijde werd de aandacht gevestigd op het Royalty 

partnerschap, op social media en de Hobbelmotor. 

 

In het vooroverleg buiten op de parkeerplaats had de goe-

gemeente  besloten dat de opa's de cheque van € 1400,00 

mochten overhandigen. 

Een hele eer om als redelijk nieuwe leden van KTMCO deze 

taak te mogen uitvoeren. 

Er werd nog snel een groot bord van stichting HVK gehaald 

om als achtergrond te dienen voor de fotosessie. (dank Miral-

da) 

 

Na het afscheid met gezwinde spoed naar de volgende uit-

reiking gereden: Stichting DaDa in Moordrecht, volgens som-

migen Waddinxveen. Ja dat moet je tegen mijn TomTom zeg-

gen, hij was de weg weer kwijt. 

Willem en Annemarie stonden ons al buiten op te wachten 

met nog enkele leden van KTMCO die er in Utrecht niet bij 

konden zijn. 

 
De overhandiging van de cheque van € 1400,00 liet niet lang 

op zich wachten want er waren een paar mensen bij die 

dorst hadden. Eerst werd nog even de giraf mascotte er bij-

gehaald en dan allemaal op de foto. Onder het genot van 

een drankje hebben we het gebouw van Dada bekeken 

waar alle spullen voor de kinderen verzameld worden. 

Ik ben onder de indruk van de gedrevenheid en het organisa-

tietalent van deze stichting. 

 

Het blijkt maar weer dat het voor het gevoel niet uitmaakt 

hoeveel je doneert. Alles wordt in dank aangenomen en 

goed gebruikt. 

 

We hebben weer een fantastische dag gehad en mooie 

mensen ontmoet met het hart op de juiste plaats. Jammer 

dat ik niet op de motor kon komen vandaag, maar als dat 

alles is, dan heb ik zeker niets te klagen. 

 

 Johan 

        

door: Johan Bolk  
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Aan wie doneren wij onze gereden kilometers in 2017 ? 

 Het Vergeten Kind 
Wij geven vergeten kinderen een kindvriendelijke leefomge-

ving. Een plek om te spelen, bewegen en ontspannen. 

En we laten ze weer echt kind zijn door het organiseren van 

vrolijke activiteiten en sprankelende evenementen. 

Wij zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen weten hoe de-

ze vergeten kinderen in Nederland worden opgevangen. 

Soms gewoon bij jou om de hoek. Op een geheime locatie, 

om hun veiligheid te garanderen. 

 

 

 
Stichting DaDa 

Hoe goed de medische zorg in Nederland ook is, soms is het 

normale zorgpakket gewoon niet voldoende. Stichting DaDa 

zet zich in voor kinderen in ziekenhuizen en zorginstellingen die 

extra zorg en voorzieningen nodig hebben. 

Toen wij ruim 15 jaar geleden begonnen met Stichting DaDa 

hadden wij niet kunnen vermoeden dat het zo ‘uit de hand’ 

zou lopen. De lijst van de projecten die wij inmiddels hebben 

kunnen realiseren is aanzienlijk. Daar zijn wij ook trots op. De 

steun van bedrijven en personen is daarbij natuurlijk onmis-

baar. Wij kunnen al die mensen dan ook niet genoeg bedan-

ken voor hun inzet en bijdrage. Wij blijven door gaan. Regel-

matig benadert USP Marketing namens Stichting DaDa de 

zorginstellingen in Nederland met het verzoek om toch vooral 

projecten in te blijven dienen bij Stichting DaDa. Sleutelwoor-

den voor deze projecten zijn: kind vriendelijkheid, (visuele) 

communicatie en ouder-kindrelatie. 

Stichting DaDa blijft keihard werken aan die ene droom: Zorg 

voor een goede Kinderzorg in heel Nederland. 

 

 

 
Stichting TIK 

Al meer dan 25 jaar staat Stichting TIK (Theater in Kinderzie-

kenhuizen) voor het geluk van het zieke kind. In verschillende 

vormen van spel met poppen, decors en andere elementen, 

spelen de poppenspelers van TIK voor kinderen in ziekenhui-

zen door heel Nederland. 

De spelers Dorris Boelaart en Ed van Munster letten scherp op 

de reacties van de kinderen voor wie zij spelen. Improviserend 

en fantasievol spelen zij energiek hierop in. Met hun poppen-

spel wordt zo het avontuur ter plekke gecreëerd. Dit is het 

werk van Stichting TIK, puur en inspirerend voor het kind! 
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Voor plaatsing van uw advertentie,  

neemt u contact met ons op via: 
(   06 -  838 004 74 

*    info@ktmco.n l  
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        adverteerder   

seizoen van het 

Adverteerder van dit seizoen is Jan van Marion, die met 

maar liefst drie advertenties, aanvullende sponsoring en 

zéér vriendelijke overnachtings- en verblijfskosten onze 

Stichting vanaf de eerste uitgave van het magazine 

steunt.  

 

Zijn hotel ’t Wapen van Marion is met afstand het meest 

bekende hotel in – en in de omgeving van – Oostvoor-

ne. Met ruim 100 van alle gemakken voorziene kamers 

en ontelbare aanvullende faciliteiten als wellness, res-

taurant, vergaderzalen, speeltuin en nog veel meer is 

het hotel een begrip voor talloze werknemers en werk-

gevers in de Botlek en Maasvlakte, maar zeker ook voor 

de toerist!  

Gelegen in een aaneenschakeling van afwisselende 

natuur is het hotel een uitstekend startpunt voor wandel

-, fiets-, watersport- & en andere natuurliefhebbers. De 

omgeving is fabeltastisch en bovendien liggen er in de 

directe omgeving ook nog een paar authentieke ves-

tingstadjes als Brielle en Hellevoetsluis.  

 

Met restaurant ‘Aan Zee’ heeft Jan van Marion nog 

zo’n stukje horeca goud in handen. Het is een restau-

rant waar stoken, koken, serveren en afwerking bijna 

100% duurzaam geschiedt. Een unieke locatie in het 

Voornse duinlandschap, gelegen tussen het Oost-

voornse meer en de Noordzee. Het speciale van dit 

fantastische restaurant heeft Jan van Marion zelf vorig 

jaar nog belicht in het programma Business-Class van 

Harry Mens.  

 

De Bed & Breakfast van Jan van Marion is gevestigd in 

een prachtig pand gelegen op de hoek van de Zee-

weg en de Duinoordseweg in Oostvoorne. Ook hier 

loop je vanuit de B&B zo de natuur in! Het landgoed Mil-

denburg, het bos met dezelfde naam en natuurgebied 

Kaapduin grenzen feitelijk aan de B&B. Het is eigenlijk 

de natuur die de drie ‘klasse’ ondernemingen van Jan 

van Marion met elkaar verbindt, met de juiste route 

loop je langs alle JvM’s zonder ook maar een stap op 

asfalt te hoeven zetten!! 

 

Stilzitten is – gelukkig – niet het sterkste punt van deze 

Voornse horeca-magnaat. Jan is actief op vele fronten 

en een graag geziene gast(heer) bij evenementen in – 

en buiten – de regio. Bovendien is hij actief sponsor bij 

veel van deze evenementen en iemand die veel bij-

draagt aan het lokale ‘wel’ en graag meehelpt om het 

‘wee’ te verzachten.  

 

ZOOT 

Hotel ’t Wapen van Marion 

Restaurant ‘Aan Zee’ vanaf Groene Strand 

Bed & Breakfast 

Restaurant ‘Aan Zee’  
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Het is alweer een jaartje geleden dat onze stichting zich bijzonder positief profileerde gedurende 

de Rockanje-Classic in het altijd zonnige (okee….net die zondagmiddag niet dan) Rockanje. Uiteraard 

dient een dergelijk succes te worden herhaald en bovendien zijn we als stichting sinds vorig jaar alleen 

maar verder gegroeid. Bij dat laatste heb ik het niet eens alleen over ‘ledenaantallen’, maar zeker ook 

over de gedrevenheid, bekendheid en samenwerking van - en binnen - de KTMCO. 

20 en 21 mei a.s. is het dus weer zover; het ROCKANJE-BIKE-WEEKEND en dit jaar is gekozen voor een ietwat 

andere formule. Terwijl er op het ons bekende circuit twee dagen strijd zal worden geleverd op nostalgi-

sche motoren en ‘oude meuk’, worden er elders in Rockanje motorvriendelijke activiteiten ontplooid in een 

nieuw samenwerkingsverband van MotoPort Rockanje en ons eigen KTMCO. Op de Moolhoek presenteren 

wij samen met MotoPort Rockanje een motormarkt in combinatie met een heus Charity-Square, waar de 

KTMCO de regie voert. Middels een toeristentreintje is het mogelijk om tussen beide evenementonderdelen 

(de Classic en de motormarkt/Charity-Square combinatie) kosteloos heen-en-weer te pendelen. Op beide 

locaties spelen uitstekende bands en vullen DJ’s de muzikale-live-leegtes. Lekkere hapjes en drankjes zijn 

overal verkrijgbaar. Het bestuur is in samenwerking met genoemde partners druk doende om er een fan-

tastisch spektakel van te maken en geloof me; dat gaat lukken. Ook dit gaat weer een geweldig KTMCO-

feest worden ! 

Voor degenen die het, ondanks de tsunami van info die over het evenement in de social media en op pos-

ters en flyers e.d. circuleert (met dank aan iedereen die berichten deelt en/of posters en flyers verspreidt) 

gemist heeft, nog maar eens samengevat het programma bijgevoegd. Op het moment dat ik dit schrijf is 

nog niet bekend of we ook op zondag als KTMCO met een stand bij MotoPort Rockanje aanwezig zullen 

zijn. Het bestuur houdt iedereen daarvan uiteraard op de hoogte. 

ZOOT 

                     KTMCO’s Charity Square 
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                     KTMCO’s Charity Square 
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HIEP  HIEP  HOERA ………. !! 
 

Dit jaar bestaat KTCMO 5 jaar. Wat een mooie reis hebben we in de afgelopen 5 jaar 

gemaakt met z’n allen. En wat hebben wij in deze 5 jaar veel mensen blij kunnen maken! 

 

Wij zullen het leuk vinden als u ons feliciteert op : https://ktmco-5jaar.gefeliciteerd.nl  

We zijn weer driftig aan het sparen voor de volgende KTMCO-hobbelmotor. Uw bijdrage 

hieraan zal zeer op prijs gesteld worden. (Bank: NL24 RABO 0190419644)  

 
RIJDEN MET EEN DOEL, RIJDEN VOOR EEN DOEL  
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Agenda: 

 

12 of 19 april  KTMCO hobbelmotor Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 

20-21 mei   Rockanje Classics KTMCO Charity Square 

4 juni   Ride with Pride - Pinksterrit 

17 juni   Onbeperkt Samen Genieten Heerenveen 

24 juni   Rit voor Logeerhuis De Plataan en Thomashuis Almkerk 

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 der-

den- in het KTMCO magazine en op haar website aangeboden zaken en/of diensten. De eventuele afnemer van producten en/of 

diensten moet zelf de kwaliteit van de te leveren producten en/of diensten nagaan ingeval hij/zij enige overeenkomst wil sluiten met 
de hiervoor vermelde aanbieders. KTMCO is op geen enkele wijze partij bij enige overeenkomst tussen de hiervoor vermelde aanbie-

ders en is derhalve niet gebonden aan enige bepaling bij een dergelijke overeenkomst, dan wel aan een daaruit voortvloeiend ge-

schil c.q. gevolg. Hetzelfde geldt bij overeenkomsten tussen leden onderling, leden en derden en derden onderling. 

Hou onze website in de gaten  

voor het 
laatste nieuws ! 

www.ktmco.nl 


