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Het verhaal van Sjaak Visser. 

Hoe ben ik begonnen met motor rijden, mijn ooms in de jaren 50 reden alle twee op een NSU 
twee takt en ik mocht wel eens mee achter op. 

Als gekken rondjes rijden om het Rijswijkse plein, dat was te gek voor een knaapje van 11 
jaar. 

Ik moest, toen ik rijp was, een motor.                                                                                                                             
Mijn eerste motor, waar ik ook op af moest rijden, was een DKW 175.   

Mijn neef John en ik hebben er een rubber zadel en een hoger stuur op gezet, als een adelaar 
kon met je armen vlieg beweging maken en toch rechtdoor gaan.                                                     
Later heeft John het ook een keer geprobeerd met zijn brommer, is toen met zijn plaat tegen 
een lantaren op geknald.                                                                                                                    
DKW naar de kloten gereden, moest toen iets anders kopen, bij Maasland in Rotterdam een 
Russische motor gekocht met zijspan, 350 cc tweetakt.                                                           
Kinderen in het zijspan  Ineke achter op, het groten avontuur tegemoet.                                        
De van Briennenoord brug bij Rotterdam met een rot gang op (20 km per uur) en met een 
bloed gang naar beneden dat was niks. 

John mijn neef, had een paar Harley, s staan, een met zijspan en een uit 39 daar ging hij op 
rijden.                                                                                                                                                                
Dus mijn Rus in geruild voor de Harley met zijspan, moest in de familie blijven de HD.  

Moest ook maar lid worden van the oldtimers, mee met John naar onze eerste run in 
Gravenzande achter de 39 HD van John aan op mijn blinkende motor, maar dat ding van John 
gooit om de paar meter olie er uit, op mijn en mijn HD en ik zit er achter hè, als een 
gespikkelde neger zag ik er uit. 

                                  Gezellig, elkaar de kleren slaan van een balk af. 
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En knallen op het strand met een motor dat was echt gaaf. 

Velen ritten hebben we mee gemaakt, kamperen in Eersel , Baarle Nassau, Bobbejaanland, Slagharen 
en weet ik veel meer, in Slagharen is toen het idee ontstaan van de flying condoms.  

                           

En weet ik niet wat al meer, maar het was altijd geweldig.                                                                              

Niet te vergeten de Sinterklaas feesten dat was altijd overweldigend.                                                                                                                                                        

Als suprise een beton blok of een kist die je met geen mogelijkheid open kreeg.                                     

De meiden die voor Sint een liedje van luv zongen, Sinterklaas zonder onderbroek, Sint zo stoned als 

een pepernoot maar ik heb het altijd leuk gevonden om het te doen. 

                                                                  

                                                    Sinterklaas in opperste concentratie. 



3 
 

De spiegel heb ik ook nog  jaren gedaan, duizend sterretjes schitterende op mijn motor zo begon 

meestal mijn verhaal in de spiegel, bij gebrek aan anderen verhalen verzon ik maar wat.                      

Na jaren en jaren en jarenlang, op mijn motor met zijspan te hebben gereden, ging er iets fout in 

mijn donder, moest het zijspan weg doen (na 40 jaar) maar de zon gaat weer schijnen en de motor 

loopt als een zonnetje.  

Groetjes, 

Sjaak en de Flying Condoms.  

   

                                                                                                                      

 

  

 


