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Een overzicht van 2000 jaar Nederlandse
religiegeschiedenis.
Hoe Zelfdiscipline Ontwikkelen, Verleidingen
Weerstaan en Je Doelstellingen op Lange
Termijn te Bereiken Als je positieve
veranderingen in je leven wilt maken en je
doelstellingen op lange termijn wilt bereiken,
kan ik geen betere manier bedenken dan te
leren hoe je meer zelfdiscipline ontwikkelt.
De wetenschap heeft heel wat interessante
aspecten van zelfdiscipline en wilskracht
uitgedokterd, maar het merendeel van deze
kennis ligt diep verborgen in lange en saaie
wetenschappelijke papers. Als je van deze
studies wil profiteren zonder ze te moeten
lezen, is dit boek iets voor jou. Ik heb het
namelijk al gedaan voor jou, en heb de
nuttigste en meest haalbare
wetenschappelijke ontdekkingen onderzocht
die jou helpen je zelfdiscipline te verbeteren.
Hier zijn enkele dingen die je gaat leren in dit
boek: - Wat een bankovervaller met
citroensap on zijn gezicht je kan leren over
zelfcontrole. Het verhaal zal je doen gieren
van het lachen, maar de implicaties ervan
gaan je twee keer laten nadenken over jouw
capaciteit om je verlangens onder controle te
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houden. - Hoe 50€ chocoladerepen je kunnen
motiveren wanneer je geconfronteerd wordt
met een overweldigende drang om op te
geven. - Waarom President Obama uitsluitend
grijze en blauwe maatpakken draagt en wat
dat net te maken heeft met zelfcontrole (het
is ook de mogelijke verklaring waarom de
armen arm blijven). - Wat dopamine net is en
waarom het cruciaal is de rol ervan te
begrijpen als je je slechte gewoontes wilt
verbreken en goede gewoontes wilt vormen. 5 praktische manieren om je zelfdiscipline te
trainen. Ontdek enkele van de belangrijkste
technieken om je zelfcontrole op te drijven en
beter te worden in het weerstaan aan instant
voldoening. - Waarom het status quo
vooroordeel je doelstellingen zal bedreigen en
wat je moet doen om het effect dat het heeft
op je resoluties te verminderen. - Waarom
extreme diëten mensen helpen hun
doelstellingen op lange termijn te bereiken,
en hoe je deze bevindingen kunt toepassen op
je eigen leven. - Waarom en wanneer jezelf
uitspattingen toestaan je in feite kan helpen
je zelfdiscipline op te bouwen. Ja, je mag
jezelf (af en toe) volproppen en je zal nog
steeds gewicht verliezen. In plaats van het
gedetailleerde "waarom" met je te delen (met
verwarrende en saaie beschrijvingen van
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studies), ga ik het "waarom" delen - advies
dat je leven zal veranderen als je beslist om
het te volgen. Ook jij kan de kunst van
zelfdiscipline onder de knie krijgen en leren
hoe je aan verleidingen kunt weerstaan. Jouw
doelstellingen op lange termijn zijn het
waard. Koop dit boek nu.
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een
belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar
geleden deed Gideon Yarbro het weesmeisje
Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp nodig
hebben, dan moest ze hem een brief sturen.
Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie
jonge vrouw, roept zijn hulp in omdat ze
wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk.
Gideon besluit haar te kidnappen en zelf met
haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk
verliefd op Gideon. Met hem samenwonen in
Stone Creek is als een droom die uitkomt.
Toch is ze niet gelukkig: Gideon gedraagt zich
afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar
verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt
Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als
gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek
voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd
tussen plichtsbesef en zijn verlangen naar
Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te
laten, zodat ze een man kan vinden die wél bij
haar kan blijven?
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hoe een atheist kijkt naar de diepzinnigste
uitvinding van de menselijke geest
Verzegeld hart
流行騎士Top Rider【414期】
Spaans vuur
Cycle World Magazine
In een meervoudige moordzaak,
geteisterd door leugens en misleiding, is
advocaat Dismas Hardy wettelijk
verplicht om een verschrikkelijk geheim
te bewaren ook al staat het leven van zijn
cliënt op het spel. Als Dylan Vogler,
bedrijfsleider van het populaire
koffietentje Bay Beans, dood wordt
gevonden in een steegje, leidt de vondst
van marihuana in zijn rugzak tot de
ontdekking dat de high society van San
Francisco haar drugs bij het onschuldig
ogende koffietentje kocht. Politie en
media wijzen al snel met een
beschuldigende vinger naar Maya
Townshend, de eigenaar van Bay Beans
en het nichtje van de burgemeester. Op
Dylans klantenlijst blijken een paar zeer
belangrijke en invloedrijke personen te
staan en Maya lijkt de spil in een
levensgevaarlijk web te zijn geweest.
Populair-wetenschappelijke artikelen van
verschillende Amerikaanse
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wetenschappers op het gebied van
biologie, cognitiewetenschap, wiskunde
en fysica.
Il Manuale, inserito nella collana GUIDE
E SOLUZIONI, è dedicato ai
professionisti del lavoro ed è diretto ad
affiancare e supportare l’attività degli
addetti paga nell’elaborazione e nella
compilazione dei cedolini. Paghe e
contributi esamina con taglio operativo
gli adempimenti sia di fonte legale che
contrattuale connessi al personale
dipendente e non. L’esposizione
sistematica degli obblighi derivanti sia
dalla disciplina normativa che dalla
prassi amministrativa offre al lettore un
completo quadro d’insieme della materia
ed è accompagnata dalle istruzioni
operative e dall’indicazione di soluzioni
applicative in ordine all’elaborazione
degli stipendi, alla determinazione dei
contributi previdenziali, dei premi
assicurativi e delle ritenute fiscali. Tra le
novità di questa edizione, oltre alla
completa revisione del quadro normativo
generale, vanno segnalati i
provvedimenti di inizio anno della legge
di Stabilità 2015 (L. 23/12/2014, n. 190),
con la quale sono stati ulteriormente
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previsti sgravi contributivi per le nuove
assunzioni, deduzioni del costo del
lavoro, stabilizzazione del c.d. "bonus 80
euro" e la novità del tfr in busta paga.
Completa la struttura un’ampia
appendice di documentazione contenente
le seguenti tabelle: aliquote e detrazioni,
addizionali Irpef, contributi, minimali,
assegni per il nucleo familiare, costi
chilometrici e tariffa dei premi Inail.
1000 Woorden Fotografie Als Taal #1
Versjes en plaatjes
Miljardair onder de mistletoe /
Ingesneeuwd met haar baas / Weerzien
met Kerstmis 3-in-1
Eene inleiding tot de differentiaal- en
integraalrekening
流行騎士Top Rider【409期】
Derde deel in de populaire en succesvolle
VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad
verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het
tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot
een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' Goodreads.com Vespasianus is als officier
aan de grens van het Romeinse Rijk
gestationeerd, waar hij lokale opstanden
moet onderdrukken en de Romeinse wet moet
implementeren. Maar politieke
gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende
krankzinnige uitspattingen en de groeiende
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graancrisis roepen hem terug naar de stad.
Als Caligula keizer wordt, gelooft
Vespasianus dat de situatie zal
verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de
jonge keizer van Romes rijzende ster
veranderen in een bloeddorstige,
incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige
bouwprojecten, eindeloos veel
gladiatorenspelen, Caligulas openbare
vertoningen van de relatie met zijn zuster
Drusilla, en een doodsbange senaat vallen
in het niet bij zijn meest ambitieuze
plan. Caligula wil de brug slaan naar de
baai van Napels en gekleed in het
borststuk van Alexander de Grote de stad
binnenrijden. En Vespasianus krijgt de
taak toebedeeld om naar Alexandrië te
reizen en het borststuk uit het mausoleum
van Alexander te stelen. De missie van
Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en
chaos en uiteindelijk tot hoogverraad
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend
tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor
Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht
tot nu toe. In een land dat geregeerd
wordt door criminelen, moet hij Feliks
beschermen, de enige zoon van de Russische
miljardair en politicus Viktor Malkov.
Viktor wil zich inzetten voor het welzijn
van alle inwoners van Rusland, maar de
maffia heeft andere plannen en er staat
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een prijs op het hoofd van de miljardair.
Feliks is zijn vaders enige zwakke plek,
en Connor moet samen met zijn rivaal Jason
een schild vormen tegen chantage, moord en
ontvoering. Dit is de eerste missie
waarbij Connor en Jason samen moeten
werken. En met een sluipmoordenaar op
vrije voeten, kan het ook meteen hun
laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,
James Bond en Alex Rider weten te
combineren in deze action packed
thriller.' Goodreads.com Van Chris
Bradford verscheen: De Bodyguard-serie
Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit
Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg
van de krijger De weg van het zwaard De
weg van de draak De ring van aarde De ring
van water De ring van vuur De ring van
wind De ring van de hemel
2019??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????HONDA?YAMAHA?SUZ
UKI?KAWASAKI???????????????????????70?????
??????????????????????????????????????????
??????GOGORO??????????????????????????????
???????????
2019?????
In corontaine
AdrenalineMoto | Street Motorcycle PU
Catalog 2014
Weersta verleidingen en bereik je langePage 8/22
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termijn doelen
Midwinterbruid
Een kunstwerkje dat ooit Michelangelo inspireerde, dreigt de
inzet te worden van een internationaal conflict zonder weerga.
Als geheim agente Alexandra LaDuca door Madrid reist, raakt
ze verwikkeld in een merkwaardige zaak die al gauw
angstwekkende proporties aanneemt. In een ontdooiende
Alpengletsjer wordt het lichaam van een Chinees staatsburger
gevonden. Net als Alexandra was hij op zoek naar een gestolen
kunstwerk: een klein beeldje dat de Piëta van Malta wordt
genoemd en waarop Michelangelo waarschijnlijk zijn grote werk
baseerde. Er blijken meer mensen te zijn die letterlijk alles zullen
doen om dit werk in handen te krijgen. Alex en haar mysterieuze
nieuwe partner banen zich een weg door een web van intriges,
gevaar en verraad; tegelijkertijd wordt de lezer meegesleurd op
een fascinerende reis door de moderne wereld van spionnen,
terroristen, kunstdieven en meedogenloze moordenaars.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van
zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn
game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met
de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste
puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses
bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert.
Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of bang is
erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet
oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven.
Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of
haar voor altijd verliezen.
1. 刊頭特輯：見識直四等間隔點火引擎的厲害 每個車廠對於引擎形式都有各式各樣的講究，也
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會隨著時代和流行的不同跟著變遷，沒有絕對的正確解答。但如果要以令騎士心跳飆升的刺激強
度來說，沒有其他形式能勝過可一口氣拉轉的直列四缸引擎。本回就來探究以直四等間隔點火引
擎享譽國際的日系超跑性能。 2. 國內試乘：HARLEY-DAVIDSON PAN
AMERICA 1250 /SPECIAL 隨著摩托車市場的開枝散葉，數十年如一日的傳統美
式機車大廠哈雷也面臨消費者年齡中位數持續上升帶來的銷售瓶頸。為了打破困境，哈雷在20
18年推出”More Roads to HarleyDavidson”計畫，展示出哈雷產品的多樣化可能性，其中Pan
America正是本計畫的重點多功能車型。 3. 國內試乘：HONDA CB1000R+
HONDA Neo Sports Café車系以獨到的產品地位加上迷人的直四引擎，自從上市以
來便深受騎士喜愛，CB1000R相較於傳統風格的CB1100多了更迷人的運動特質，此次
台本引進的CB1000R+，以高質感的車身黑化設計搭上更完善的電控設備誓言吸引更多熱
血騎士。 4. 國內試乘：KTM 890 ADVENTURE R 在疫情稍歇的下半年，凡遇
上過節和連假總是充滿壅擠的人潮和車潮，萬頭攅動的景象令人遊興大減、還要擔心病毒威脅，
要擁有清靜的出遊品質只能往荒山野嶺中探尋。如果你擔心前往美景一路上的道路險阻，就讓8
90 ADVENTURE R的癲狂不羈與賽事基因來帶你橫越這些障礙。 5.
國外試乘：APRILIA RS660 回顧2018年米蘭車展，APRILIA首度推出RS660
概念車，這台全新世代的中量級仿賽在展出後便使不少人將這台車納入購車的願望清單中。經過
了這麼長的等待終於在台灣上市了，這回就來介紹一下這台令人著迷的義式中量級雙缸跑車吧！
流行騎士Top Rider【410期】
日経産業新聞
Qué pasa
Geheimhouding

Chesapeake Shores 11 - Midwinterbruid
Had ze nu maar nooit dat bruidsboeket
opgevangen! Arts in opleiding Caitlyn
Winters weet het zeker: haar leven had
er heel anders uitgezien als ze tijdens
die bruiloft een jaar geleden niet dat
vervloekte bruidsboeket toegeworpen had
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gekregen. Want het kan geen toeval zijn
dat ze nog geen week later
stapelverliefd werd op huisarts Noah.
En dan was ze nu ook niet zwanger
geweest. Ze kan maar beter haar plannen
om de wereld te verbeteren gedag
zeggen. Want in plaats van arme kindjes
in ontwikkelingslanden heeft ze nu
immers haar eigen kind om zich druk
over te maken! Noah McIlroy is dolblij
met Caitlyns zwangerschap; het liefst
zou hij samen met haar kiezen voor
huisje-boompje-beestje. En Caitlyns
familie wil hem daar maar al te graag
een handje bij helpen. Maar doet hij er
wel verstandig aan om de bemoeizuchtige
O'Briens erin te betrekken?
??1150??????? ARIA FXE ?????????ARIA???
??????????????????????????FXE? ARIA????
???????????????????????????????????????
?HONDA?MAZDA?MITSUBISHI????????????????
???????????????????????????FXE?????????
? ?????????6.2????????V8????1150hp?????
182kgm?????????????????????????????????
???????????????????10kWh? ?????????????
???????????3D??????????????????1565????
???????????????????????????????0-96km/h
????2.7??????????336km/h?
AdrenalineMoto is an authorized dealer
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of Parts-Unlimited and claims no
ownership or rights to this catalog.
The Parts Unlimited 2014 Street catalog
is more than “just a book.” It is
designed to help you and your customers
get the most out of your passion for
powersports. It showcases the new,
exciting, in-demand products, as well
as highlighting trusted favorites. The
well-organized catalog sections make it
easy to find the items you want. And
every part is supported with the latest
fitment information and technical
updates available. Looking for tires?
See the Drag Specialties/Parts
Unlimited Tire catalog. It has tires,
tire accessories and tire/wheel service
tools from all the top brands. And for
riding gear or casual wear, see the
Drag Specialties/ Parts Unlimited
Helmet/Apparel catalog. Combine all
three catalogs for the most complete
powersports resource of 2014.
????Top Rider?411??
Dwarsgebakken wetenschap
De geschiedenis van het geloof
Vuurwerk in de sneeuw
MALOSSI Universe 2007 deutsch – SIP
Scootershop Edition
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Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven
is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
moment de kerst van de knappe, superrijke
Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn
eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou
ze zijn eeuwige liefde krijgen...
Ingesneeuwd met haar baas Juist op
kerstavond komt Amelia vast te zitten door
een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een
luxeresort in Aspen - waar ze moet doen
alsof ze de vriendin is van haar knappe
baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze
dus nog even moeten volhouden. Alleen, is
het wel allemaal toneelspel? Weerzien met
Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het
laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen
doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk geval niet door
haar... toch?
Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler
O’Neils belangrijkste voornemen deze
Kerstmis? Er een groot feest van maken.
Niet voor zichzelf, maar voor zijn
dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook
wat te vieren, want Snow Crystal, het skiresort dat hij met zijn broers runt, is
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volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent
dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem
moet logeren, en hij mag absoluut niet
laten merken dat hij meer dan alleen
vriendschap voor haar voelt. Skiinstructeur Brenna Daniels vindt dat ze
het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van
haar hobby haar werk gemaakt én ze kan
dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze
al jaren verliefd is. Niet dat er ooit
iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook
niet dat het problemen zal opleveren dat
ze een paar weken een huis zullen delen.
Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden
hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is
alles anders...
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur
en uitstekend scherpschutter, lijkt iedere
zaak die de FBI haar geeft aan te kunnen.
Maar dan wordt ze gevraagd om de Secret
Service te ondersteunen tijdens een bezoek
van de president aan de Oekraïne. Het is
haar taak een gevaarlijke en tegelijk
charmante topcrimineel in de gaten te
houden. De opdracht blijkt veel
omvangrijker en vele malen gevaarlijker
dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet
alleen de veiligheid van de president,
maar ook haar eigen leven op het spel
zetten. Als de maffia lucht krijgt van
haar rol begint het web van gevaar zich om
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haar te sluiten. Een adembenemende
thriller die je ongenadig in zijn greep
houdt. Noel Hynd is een gevestigd auteur
die vele thrillers op zijn naam heeft
staan.
Auto e fisco
AUTO-ONLINE汽車線上情報誌 01月號/2018 第184期
Paris Match
2021摩托車年鑑
Bij elke wending
1. ?????ADVENTURE??????? ????????????????????
??????ADV????????????????????????????????????
?????????????????ADV??????????? 2.
?????KAWASAKI KLX 230 vs YAMAHA SEROW 250
FINAL EDITION ???250cc???????????????????????
????????????????????SEROW 250 FINAL
EDITION?KLX
230??????????????????????ON/OFF??????????? 3.
?????HONDA NC750X ???????????????????????????
??????????????????????????2021??NC750X???????
???????????HONDA??NC750X??????? 4.
?????TRIUMPH TIGER 900 RALLY PRO ????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????TIGER 900 RALLY PRO? 5.
??????BAKKER BMW K1600GS Mammoth ?2011???????
K1600?????BMW?????????????????????????????GS?
????????????????K1600GT/GTL????????K1600GS???
?Alan????????????????
Wat bracht de prehistorische mens in zijn
grot ertoe zich te wenden tot geesten, tot
vermeend hogere machten? En waarom is geloof
nadien blijven gedijen en heeft het vele
millennia van beschavingen opgeleverd,
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generaties sjamanen, faraos,
aztekenpriesters, joden, boeddhisten,
islamieten, christenen en scientologyvolgelingen? De vormen van geloof mochten dan
veranderen, de kern ervan bleef gelijk.
Geloof is misschien de meest verheven
uitvinding van de mensheid geweest, ongeacht
het continent waarop het ontstond of de tijd
waarin. Wat is het toch dat ons daartoe heeft
gebracht wat is het toch dat ons in dit ene
cruciale opzicht met de prehistorische mens
uit de grot verbindt? Matthew Kneale,
historicus én atheïst, kijkt met een scherpe,
onbevooroordeelde blik naar wat de mens in
het geloof heeft gezocht en kennelijk vaak
heeft gevonden.
1. YAMAHA YZF-R7???????? ???????YAMAHA YZF-R7
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 2.
?????2021?????????? 2021???????????2021?12?24
??26?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????? 3. APRILIA TUONO 660???????????
APRILIA RS660 ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????T
UONO 660 ????????????Alan?????? 4.
??????68?????????? 2021?????????????????????2
020?????????F3????F4?????”??”????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
IRAP e deduzione costo del lavoro Retribuzione imponibile e regime fiscale TFR in busta paga - Calcolo del cedolino e
schede pratiche - Contribuzione e sistema
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Uniemens - Prospetti di calcolo del costo del
lavoro
Auto e fisco. Con CD-ROM
????Top Rider?408??
Paghe e contributi 2015
La contabilità dei costi del personale

1. 刊頭特輯：棘手盲彎的攻略法 不管騎多久的車都無法抱
持自信的攻略山路，加上如果是盲彎、還是右彎的話更讓
人 不清前路有多刁鑽，只好降低速度慢
的進入彎道
。可是經驗豐富的騎士卻可以用著了解狀況的速度進彎，
這是基於什麼理由判斷的 ？本回就來解決這個疑問吧。
2. 好車評比：HONDA CRF1100L AFRICA TWIN &
ADVENTURE SPORTS HONDA最頂級ADV休旅車AFRICA T
WIN在去年大幅刷新，內部全面升級，最新的電子控制系
統除了提升操控性、安全性還有舒適性以外，還能讓亞洲
騎士有更深的親切感。在2022年小改款發表的同時，讓我
們來回顧一下CRF1100L的優良基礎吧。 3.
原型車試乘：2022 KTM RC390 距離上一代RC390推出已
經過了七年，對日新月異的摩托車研發來說可以算是種永
恆了，當車款備受質疑時更是度日如年，而這就是全新RC
390在世界各地賽道上風馳電擎、切開秀麗風景的林蔭大
道所需要的時間。流行騎士特約作家Alan
Cathcart獨家試騎報告搶鮮出爐！ 4.
國外試乘：TRIUMPH SPEED TRIPLE 1200 RS
於1994年登場的SPEED TRIPLE 900是以「Factory Streetfi
ghter」為標語、為公路而生的性能街車，這個產品目標
在2005年推出的1050版本開始有所調整，變成以賽道競
技為導向的運動車款。最新的1200版本又會是什麼樣的風
貌 ？ 5. 骨董車試乘：DUCATI MH900e 1998年慕尼黑科
隆車展上MH900e掀起了巨大的討論熱潮，促使DUCATI
在隔年波隆那車展上端出市售版本，並以史上第一台純網
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路接單的形式販售的摩托車，限量2000台在12小時內銷
售一空。本回就來介紹設計師Pierre
Terblanche和他的這個傳奇作品MH900e。
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep
lezers welke columnist altijd moest blijven. Het
antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist
onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was
weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met
stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk
om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar
spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een
stevig columnseizoen. Een door een virus totaal
ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut
uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is
ondertussen op weg naar het nieuwe normaal,
wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal
was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of
dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij
weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
1. 刊頭特輯：聰明 停法Q&A 扣動 車拉桿讓車子減速
停下是任何人騎摩托車都會做的事，教學講座中也會提到
各式各樣的操作技巧，但是平常的 車操作方法究竟是對
的還是錯的？本回就利用問題集的形式來解答這些似懂非
懂的疑問，期許讀者能從中獲得關於 車操作的新體悟。
2. 廠車剖析：SUZUKI RGV500 XR89 Kenny Roberts Jr.在
1999年轉戰SUZUKI，當季拿下四次500GP勝利，並在200
0年GP賽事中奪下世界冠軍。在我們回顧完老Kenny的戰
駒後，這回就來品嘗小Kenny的RGV500
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XR89，見識這台500GP終極戰車的厲害之處！ 3.
國內試乘：HONDA FORZA 750 在跨界大羊X-ADV大獲成
功之際，媒體也都在流傳HONDA將為旗下速克達車系FO
RZA推出頂級車款。今天我們就來看看呈現在 人面前的
FORZA 750是如何承先 後，創造更上一層樓的格局。 4.
國內試乘：HONDA X-ADV X-ADV自上市以來憑藉著獨樹
一格的車格定位，結合優異的操控性、跨界風格的魅力以
及速克達的舒適實用性在市場上大受歡迎。2021年X-ADV
再度自我超越，整合更豐富人性化的電控，延續跨界速克
達的話題。 5. 國外試乘：BROUGH SUPERIOR
ANNIVERSARY 為了紀念一百周年，轉向法國設廠的英國
歷史車廠BROUGH SUPERIOR在米蘭車展上推出了限量一
百台的紀念款。這間百年傳奇車廠為什麼會 到法國去了
？本回就來講述車廠與這台百年紀念款的故事。
Koud vuur
Metamorphosis planetarum
Boletín impositivo
Hoe je zelfdiscipline kunt opbouwen
Afgod van Rome

2021世界新車年鑑網羅全球各大車廠最新車款，資
訊完整、易讀好用的騎士工具書，本年鑑的編輯以地
區 主要分類大方向，將全球摩托車一 地分 ：一
、日本，二、歐美，三、台灣等三大區塊。在各地區
中再詳分廠牌，以日本地區 例，計有HONDA、YA
MAHA、SUZUKI、KAWASAKI等四大廠。而歐美
地區則按車廠英文字母排列。超過80廠，車種超過一
千多台。至於台灣車廠則以第一個字的中文筆劃排列
，由三陽、山葉、光陽、台鈴、摩特動力、哈特佛、
GOGORO、EMOVING，所有現有市 國 車，今
年更增加未來新趨勢電動車的詳細介紹，內容比以往
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更 富完整。
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder
een wild paard. Bevat ook een ABC en een
rekentafel. Een van de gedichtjes gaat over
Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte
sierrand.
Een lange lijst van exact 1000 woorden die je
kunt gebruiken als je over foto's spreekt of
schrijft. Ooit op zoek geweest naar een nieuw
woord om een idee of gevoel uit te drukken?
Het staat in deze lijst. (also in english 1000
Words). Met veel illustraties.
Harlequin Kerstspecial
流行騎士Top Rider【412期】
Grenswaarden
Huurmoord
Nederlandse religiegeschiedenis
1. 刊頭特輯：乘坐位置會改變過彎方式 對於有相當資
歷的車友來說，對於「向前就座╱向後就座」的用語
應該感到熟悉，但這兩點在現代摩托車上都還能通用
嗎？對於近期才剛開始接觸的車友來說可能會覺得疑
惑，本回就來重新認識乘坐位置對於騎乘的影響吧。
2. 好車對決：KAWASAKI NINJA 650 vs NINJA 400
NINJA系列代表了KAWASAKI的運動車型，從白牌到
紅牌都有對應的產品，本次從系列中挑選排氣量相近
的中量級跑車400與650，一起來一趟騎乘旅遊，探索
兩台兄弟車款究竟哪一台作為旅伴的實力更高。 3.
國外試乘：MAGNI MV ITALIA 無論是二輪車或四輪
車，許多小廠都喜歡將大廠的車拿來做改裝或修復。
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其中替MV AGUSTA做修復的知名品牌就是MOTO
MAGNI。本回推出以Brutale
800三缸引擎為核心的ITALIA來紀念創辦人－前MV
AGUSTA賽事部門主任Arturo Magni。 4.
國外試乘：ROYAL ENFIELD METEOR 350 ROYAL
ENFIELD在2021年慶祝120歲生日，這家歷史悠久的
摩托車廠誕生於英國的Redditch，但是總部在1955年
後移至印度，這回推出一台足以成為車廠中流砥柱的
車款來慶祝此一里程碑－METEOR
350。就來見識這台皇家新世代全球戰略車的厲害吧
。 5. 骨董車試乘：McCANDLESS NORTON
DOMINATOR PROTOTYPE 來自北愛爾蘭的McCan
dless兄弟一同打造了傳說中的Featherbed車架與後懸
吊搖臂，顛覆當年的摩托車車架設計，並在賽道上大
放異彩。本篇就來介紹兩兄弟打造、具有諸多歷史背
景的原型車－1950 Norton Dominator。
La contabilizzazione dei costi del personale
rappresenta, anche per gli addetti ai lavori,
un’operazione non sempre facile e spesso fonte di
dubbi: la presente guida ha l’obiettivo di illustrare, in
maniera semplice e mediante l’ausilio di esempi
pratici, come contabilizzare il costo del personale,
evitando problematiche legate al non corretto
appostamento delle voci nel bilancio di esercizio –
soprattutto in presenza di eventi particolari, come la
malattia, gli infortuni e così via – e alle conseguenti
ripercussioni, in termini di imposizione fiscale. In
virtù di questa considerazione, al fine di appostare
correttamente tutte quelle voci di bilancio utili al
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calcolo delle imposte, è necessario valutare gli
aspetti relativi agli oneri contributivi ed assicurativi, al
fine dell’eventuale deduzione dalla base imponibile
IRAP. La disamina, alle cui fondamenta
soggiacciono i principi contabili, si caratterizza per il
gran numero di esempi – che, di fatto, rappresentano
una sintesi delle casistiche più comuni che possono
incontrarsi in azienda – volti a consentire un rapido
approccio al lettore, soprattutto in quelle situazioni di
particolare urgenza, come nel caso di dover
calcolare il costo per esigenze di budget. Viene,
infine, proposto un caso concreto di
contabilizzazione del costo, partendo dal cosiddetto
“cedolone”, vale a dire il riassunto avvenuto nel
periodo di lavoro considerato. Andrea Sergiacomo
Dottore commercialista, Revisore legale dei conti,
Mediatore civile, componente della Commissione
cooperative O.D.C.E.C. di Roma e componente della
Commissione diritto societario O.D.C.E.C. di Tivoli.
Svolge attività pubblicistica per riviste specializzate
in materia di bilancio, fisco e operazioni
straordinarie.
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