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Vele

wed-

strijden

werden gere-

den, sponsoring werd

door vader Hen binnengehaald en op z’n 15e werd de

80cc ingeruild voor een 125cc. Op z’n 16e werd de

crosshelm aan de wilgen gehangen door school, bijbaan-

tje, brommer, stappen etc. Maar het bleef uiteraard jeu-

ken. En zo kwam op z’n 19e na het behalen van z’n

autorijbewijs ook het felbegeerde roze papiertje voor de

motor. Aangemoedigd door pa (en met sponsoring van

pa & ma) kwam daar een Ducati 750 Super Sport. En die

werd 8 jaar geleden ingeruild voor een Ducati 996.

Uiteindelijk heeft Robin een jaar geleden zijn Italiaanse

raspaard ingeruild voor een Engelse schone. Een 2013

Triumph Thruxton 900.

Robin: Ja, motorrijden loopt zeker als een rode draad

door mijn leven. En die rode draad werd nog roder door

beide Ducati’s. Ik blijf het geluid van zowel het blok als

de droge koppeling ook schitterend vinden hoor. Maar

weg te rotten. Ik heb deze uiteindelijk verkocht. Het

betrof een oude Kawasaki Z-1000. Toen m’n vader in

2010 overleed en ik de Honda CB-400 Four, die ik van

hem heb geërfd, moest wegbrengen naar een opslag-

ruimte, begon het motorbloed weer te stromen. Tijdens

dit ritje van Bussum naar Soest voelde ik, dat ik weer

een motor voor de deur wilde hebben. Aangezien ik gek

ben op klassieke motoren viel mijn oog al vrij snel op

een Triumph Thruxton (foto) uit 2009. Een klassieker

maar dan met de techniek van nu. Ik was direct verkocht

wat een pracht machine vond ik het! 

Ik was zo gek op die motor dat ik er meteen alles over

wilde weten en dit ook graag wilde delen met andere

liefhebbers. Aangezien internet mede m’n beroep is en

ik meestal achter zo’n vierkant scherm zit had ik al snel

de juiste informatie te pakken. 

‘On the road’ liep ik Robin tegen het lijf.

Robin Ernste (1976)

Beroep: Education Services/Customer Success Manager voor

software bedrijven 

Robin Ernste

Ook Robin is net zoals Mike met het stuur in zijn handen

geboren. Z’n vader (Hen Ernste, ook lid van de TTC) reed

in de jaren 70 op het circuit van o.a. Zandvoort met een

Ducati en gaf “het virus” al vroeg aan Robin door. Zo

werd Robin op z’n 8ste in een race-kart gezet waarbij

snelheden van rond de 140 km/uur niet werden

geschuwd (“pap, kan hij niet harder?!”), om vervolgens

op z’n 12de de kart in te ruilen voor een 80cc crosser.
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Als jullie eindredacteur van de Tiger speur ik regel-

matig het internet af op zoek naar wetenswaardig-

heden rondom het motormerk Triumph en alles wat

er mee van doen heeft. Zo ontdekte ik ook een

nieuwe club aan het firmament. Eigenlijk via Face-

book. In dit artikel stellen de heren zich voor. (red.) 

Mike de Graeve (1966)

Beroep: Grafisch vormgever en webdesigner. Runt samen met

een compagnon z’n eigen bedrijf Swerk online (Swerk.nl)

Mike de Graeve

Als zoon van een garagehouder (Rob de Graeve) kon

Mike ongeveer net zo snel lopen als Auto/motor rijden.

Op z’n 18e was het motorrijbewijs het eerste papiertje

en daarna volgde direct het autorijbewijs. Er stonden

altijd motoren in de garage van zijn vader (Ducati, BSA

en later Honda’s) en de liefde voor motoren zit diep

geworteld. Mike is vernoemd naar de legendarische

motorracer Mike Hailwood. Het kan dus geen toeval zijn

dat hij nu een Triumph rijdt.

Mike: In eerste instantie was ik gestopt met motorrijden

omdat ik door m’n werk te vaak in het buitenland zat.

De motor die ik toen had stond in Amsterdam letterlijk

Triumph Twin
Community

Opgericht door Mike de Graeve en Robin Ernste
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Thruxton lovers, omdat we beiden een Thruxton reden

(Mike rijdt inmiddels een Scrambler). Maar aangezien we

ook erg gecharmeerd zijn van de Scrambler en de

Bonneville kozen we voor een meer generieke naam

“Triumph Twin Community”. 

Het is niet alleen de merknaam die deze motoren zo

interessant maakt, maar ook het hele custom wereldje

dat erachter hangt. De Twin wordt veelvuldig gebruikt

als geraamte voor de meest uiteenlopende custom pro-

jecten. Daarnaast kun je, als eigenaar, de motor ook vrij

eenvoudig ‘eigen’ maken door een aantal simpele modi-

ficaties. Na de Facebook pagina volgde al snel de websi-

te. Hierop vind je vooral beeldmateriaal en informatie

over de Twins. Daarnaast is er een mogelijkheid om TTC-

friend te worden. We willen het woord ’lid’ liever vermij-

den. Als je TTC friend bent dan houden wij je via E-mail

op de hoogte van leuke evenementen en wetenswaar-

digheden. We schrijven af en toe ook een nieuwsbrief.

Daarnaast willen we, als we ongeveer 100 aanmeldingen

hebben, een interactieve landkaart maken waarop je kan

zien wie waar rijdt. Als motorrijder is het altijd leuk om

een doel te hebben, dus waarom niet een ritje naar een

andere TTC-friend? Op dit moment hebben we rond de

50 aanmeldingen (vrienden) en op de Facebook pagina

krijgen we wekelijks nieuwe likes. We hebben niet echt

een doel voor ogen, het begint een eigen leven te leiden

en we krijgen steeds meer reacties en feedback. Zo

zaten we twee weken geleden nog bij Triumph

Nederland. Waar het uiteindelijk naartoe gaat weten we

niet, we’ll go with the flow! 

Goals:

Evenementen die we graag met een aantal TCC vrienden

zouden bezoeken zijn Wheels and waves 2016 en de

TriDays 2016. Uiteraard vergt dit de nodig organisatie.

Daarnaast is vooral Robin druk bezig met de

Distinguished Gentlemans Ride (DGR) 2015. Dit in

samenwerking met Triumph Nederland. Hier willen wij

ons aanmelden als team voor de rit in Amsterdam. Om

vervolgens met de TTC friends die meerijden te zorgen

dat we geld ophalen voor het goede doel.

En als laatste vinden wij het leuk om contact te leggen

met bedrijven en mensen binnen “de scene”. Natuurlijk

in Amsterdam omdat wij daar zelf wonen, maar ook

daarbuiten met uiteraard onze TTC friends, Triumph 

dealers en de Triumph Owners Club Nederland.

Website

http://triumphtwincommunity.nl/goed, ik merkte dat ik mijn plezier in het rijden wel

begon te verliezen. Waarom? Ach, ik was meer bezig

met het in toom houden van de machine en het trainen

van mijn linkerhand om de koppeling te bedienen dan

dat ik genoot van waar het naar mijn mening om gaat:

genieten van dikke klappen en mooie bochten. En daar

kwam de Café-Racer scene in beeld. Wat vond ik die

machines gaaf! Maar ik dacht: “in het hedendaagse ver-

keer gaan die veel te langzaam!”. Goed, toen leerde ik

via mijn vrouw dus Mike kennen. Samen met Mike reed

ik, met hem op zijn Thruxton en ik op m’n 996, naar

Blom Motoren en ervoer dat dat dus niet zo was.

Vervolgens stond daar een hele mooie Thruxton in de

showroom. Proefrit gemaakt en tja, “the rest is history”.

Heb nu weer veel meer plezier in het rijden zelf. Maar

vooral ook in de scene eromheen. Er zijn zoveel toffe

zaken gaande op het moment. (zeker in Amsterdam). Ik

geniet bijvoorbeeld erg van zelfbouwers zoals Numbnut

Motorcycles en Nozem. Maar ook van initiatieven zoals

de Rusty Gold Motorshop. Dat gaat denk ik toch een

beetje het Ace Cafe van Amsterdam worden.

Het ontstaan van de Twin Community

We merkten dat er in Nederland niet veel gedaan werd

met specifiek de Parallel Twin. Uiteraard wisten we dat

er diverse communities actief waren, maar deze focussen

meer op Triumph in het algemeen of op de echte old-

timers. Wij wilden juist die moderne klassiekers bena-

drukken.  

We besloten om een Facebook community pagina te

maken en dit te gebruiken als online vergaarbak. 

Samen bedachten we in eerste instantie de naam

...Vervolgens stond daar een hele mooie
Thruxton in de showroom . Proefrit
gemaakt en tja , “ the rest is history”. Heb
nu weer veel plezier in het rijden zelf... 
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