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Februari 2018 
 
Woord van de voorzitter, 

LET OP: midwintertocht op zondag 18 februari 10.00 uur HtH.!! 
 
Beste leden, de laatste dag van januari, proficiat HkH Beatrix!! Morgen de eerste dag van 
februari en dat betekent ook al dat de dagen weer gaan lengen. Maar ook dat de winter gaat 
strengen. Volgende week met de clubavond zal het wel weer vriezen!! Toch hebben we onze 
eerste rit van 2018 al achter de rug en wel de snertrit, voorgereden door Ton. Een rit die 
verreden werd door 15 motoren en werd genoten door 16 personen. Wederom naar Drimmelen 
waar we heerlijk geluncht hebben bij restaurant Het Panorama. Onze afspraken indachtig 
besloten we al snel om in twee groepen te gaan rijden met, zoals we dat in militaire dienst 
noemden, “zichtcontact”. Ging prima! Een ander genoegen wat ons ten deel viel was de nieuwe 
motor van Jan, een GTL 1600. Frans had de F800 van zijn schoonzoon meege…….,want die 
zat toch in China. Kortom, een genoeglijk tripje met mooi weer, lekker eten en gezellige 
mensen. Dat hoop ik ook op mijn midwintertocht!!  
Groeten en tot woensdag, Piet. 

 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 7 februari a.s. aanvang 20.00 uur 

1. Opening 
2. Ingekomen post 
3. Toerkalender 
4. Rondvraag 
5. Sluiting 

 

 

 

 



 

 

De BMW R80 RT is geen koopje meer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By Dolf Peeters | 24 januari, 2018 

Nog maar tien jaar geleden werden BMW R80 ’s best veel aangeboden. Voor weinig. We 

hebben het dan niet over de GS of G/S modellen, maar over de gewone R80 ’s. En die waren in 

BMW rijders ogen toch een zwaktebod in vergelijk met de R100. Meer iets voor 

overheidsdiensten en minder vermogenden. Toen waren het feitelijk niets anders dan oude 

BMW’s met een beperkte emotionele (want niet de zwaarste, de duurste of de zeldzaamste) 

waarde. En het aanbod was ruim. 

DE BMW R80 RT IS DE BESTE AANSCHAF 

Toch waren die BMW R80 RT ’s eigenlijk de besten uit de hele serie boxers uit hun tijd. Ze 

waren op de gebieden die er het minst op aankomen de mindere van de R100, maar in praktijk 

merkte niemand daar wat van. 

Het oudere model met de stereodemping achter en zijn 19” voorwiel stuurt goed. Het 

opvolgende model met enkelzijdige wielophanging (vanaf 1984) stuurt prima. Als de 

balhoofdspeling correct is. Maar linksom of rechtsom: de enkele schijf in het voorwiel kan zijn 

klus maar nauwelijks aan. Daarom monteerden veel eigenaren een tweede schijf. Of lieten dat 

doen. De vering van de RT80 is comfortabel op het weke af. Daar is met dank aan bedrijven 

zoals Hyperpro voor redelijk geld enorme winst te boeken. Ook nu zo’n BMW R80 RT een 

klassiekerstatus heeft. De in de windtunnel geboetseerde kuip geeft veel bescherming. Ook bij 

regen. Daar wees de fabriek indertijd zelfs in folders op. De kuipruit is verstelbaar. De 

standaard geleverde koffers waren – en zijn – niet 100% waterdicht. 

https://amklassiek.nl/author/dolf/


 

 

MET GALNIKAL IN DE BORINGEN 

Vanaf 1981 (zwarte luchtfilterkast) zijn de cilinderboringen voorzien van een Galnikal laag. De 

cilinders voor die tijd waren doorgaans omstreeks de 90.000 km aan overmaat zuigers toe. De 

klepspeling is een aandachtspuntje. Deze boxers zijn net als hun broertjes nogal gevoelig op de 

klepspeling en de kwaliteit van aftermarket uitlaatdempers. De regel is: des te dichter bij het 

origineel, des te beter de motor loopt. En dat moet BMW puristen plezieren. En omstreeks de 

40.000 km ben je doorgaans aan een verse distributieketting toe. Oliesporen tussen bak en blok 

betekenen dat de krukas keerring lek is. Vervanging is niet moeilijk, maar wel aardig wat werk. 

ROOKSIGNALEN 

Als zo’n boxer lang op de jiffy heeft gestaan, dan kan de ‘lage cilinder’ bij het starten stevig 

roken. Als dat snel voorbij is, dan is er geen probleem. 

Er zijn nogal wat oudere boxers verbouwd tot café racer, scrambler of andere baldadigheden. 

Dat houdt in dat het aanbod van gebruikte originele delen prettig is. Onderdelen en de prijzen 

daarvan zijn hoe dan ook geen pijnpunt voor deze motoren. Er zijn plenty BMW boxer 

specialisten en De Hobbyist is zelfs redelijk wereldberoemd vanwege zijn onderdelenservice. 

Maar ook De Knalpot en de Boxer Toko zijn staande namen, net als Beck uit Wijhe. De staat 

van het lakwerk is wel een dingetje. Het conform de fabrieksnormen spuiten en biezen is niet 

iedereen gegeven. Door heel precies, en zelfs met de originele door BMW gebruikte lakken te 

werken heeft een bedrijf als dat van Theo Terwel uit Vorden klanten van uit de hele wereld 

gekregen. En dat is niet omdat hij de goedkoopste is. 

EEN PRIMA AANSCHAF 

In de tussentijd kost een mooie BMW R80 RT nog geen 

kapitalen. En na aanschaf is de kans dat je er op moet 

afschrijven minimaal. Daarmee is zo’nBMW R80 RT 

een ideale motorfiets: Hij is klassiek, betrouwbaar, 

servicevriendelijk en de volle 100% inzetbaar in alle 

soorten verkeer. 
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Een BMW R80 RT met stereo vering aan de achterkant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Heinrich en Hoske tanks 
 

 



 

 

By Dolf Peeters | 22 januari, 2018 

De firma’s Heinrich en Hoske maakten, zoals dat in de jaren zestig werd genoemd, ‘snelweg 

tanks’. Dat deden ze in den beginne alleen voor BMW’s en van plaatstaal. Maar later maakten 

ze als het Nederlandse E-Glass en bijvoorbeeld het Britse Churchgate ook tanks met een 

grotere inhoud voor andere merken. Denk maar even aan de CB 450 K1 DOHC Honda waar we 

onlangs een plaatje van hadden. 

Als je een Heinrich of Hoske tank vindt, dan kom je toch in negen van de tien gevallen 

terecht bij spullen die voor BMW’s gemaakt zijn. 

Dat het opwaarderen van die motorfietstanks een serieuze business was blijkt uit het feit dat 

Heinrich en Hoske tanks maakten met een inhoud tot bijna veertig liter. En de makers van die 

tanks, dat waren een paar echte ambachtslieden: Ernst Hoske en Carl Heinrich. 

EEN JEUGDHERINNERING 

Ik werd als puber voor het eerst geconfronteerd met zo’n enorme tank toen de leverancier van 

mijn wekelijkste portie puberale motorgeluk in de vorm van het ‘Weekblad Motor’ zijn BMW 

R60/2 met zo’n massieve aangroei had getooid. De lokale ondernemer had zijn trots verder 

voorzien van een E-Glass zitje uit Rijssen of daaromtrent en een stel Hoske megafoons. 

JE MOET ER AAN WENNEN 

Een oversized Hoske- of Heinrich-tank is een ‘verworven smaak’, omdat ze op het eerste 

gezicht de elegante lijnen van een BMW R50, R60 / 2 of een R69S enorm lijken te verstoren. 

Maar deze handgemaakte kunstwerken gaan mooier worden des te langer je er naar kijkt. Ze 

voegen een heel speciale look toe aan elke vintage BMW. Ze hebben ook een functionele kant 

omdat ze een groter bereik bieden tussen tankstops. Want met 40 liter onder de dop kom je een 

heel eind. 

COLLECTORS ITEMS 

Brandstoftanks die met de hand zijn vervaardigd door Ernst Hoske en Karl Heinrich zijn 

tegenwoordig gezochte verzamelobjecten. Voor mij zijn de hoekige Hoske-tanks aantrekkelijker 

dan het gebolde Heinrich-ontwerpen. 

ERNST HOSKE 

Ernst Hoske werd in 1921 in Duitsland geboren. Hij was een succesvolle BMW-motorcoureur en 

reed in de 500cc-klassen. Later opende hij een kleine winkel en begon hij met het fabriceren 

van aftermarket gastanks, stoelen, uitlaatsystemen en diverse race-uitrusting voor BMW-

motorfietsen. Hoske’s werkplaats werd uiteindelijk overgenomen door Kurt Straubel in 1969. 

Later erfde de schoonzoon van Hoske het bedrijf. Ernst stierf in 1976. Vandaag is de werkplaats 

gevestigd in Hameln-Hottenbergsfelda en is een BMW-dealer genaamd Fuchs. Reproducties 

van zijn beroemde uitlaatpijpen worden nog steeds gemaakt. 

https://amklassiek.nl/author/dolf/


 

 

KARL HEINRICH 

Karl Heinrich ontwierp ook grote BMW-brandstoftanks en produceerde deze van de jaren 1960 

tot de jaren 1980. Hij creëerde een groot aantal verschillende tanks in verschillende groottes. 

Maar al die tanks delen stilistische gelijkenis doordat ze op een ‘afgeronde’ manier zijn 

gevormd. Heinrich-tanks hebben meestal een uitsparing voor de schoor van de zijspan 

aansluiting aan de rechter onderzijde. 

LIEVER GEEN POLYESTER 

Voor de klassieke BMW’s zijn er ook veel glasvezel versterkte polyester tanks gemaakt. Die zijn 

veel goedkoper dan Heinrich en Hoske tanks waarvan de prijzen intussen boven de 1.000 euro 

kunnen komen. Maar wees niet te snel met de aanschaf van zo’n polyester tank. Het 

polyesterhars en de moderne benzines gaan niet goed samen. De hars lost op. De carburateurs 

vervuilen en de tank gaat lekken. 
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Try-out van Travel - Jack 
 
Goedenavond dames en heren, 
 
Vorige week is ons reisbureau Travel-Jack ingeschreven bij de KvK. 
We willen graag beginnen met een weekend naar de Westhoek in België. 
Dat willen we inplannen op 20 en 21 april. 
We willen graag weten of daar  animo voor is binnen de club. 
 
Overige info volgt uiteraard, maar met de aantallen kunnen we zien of we meer kortingen 
kunnen bedingen. 
Ons aanbod wordt voorlopig: 
Cochem, Vogezen, Eifel, Dolomieten, Pyreneeën en Supertoer. 
 
Tevens zullen er losse zaterdagen worden ingepland om in de Ardennen bochtentechnieken op 
te doen. 
 
Ik hoor graag de reacties! 
 
Mvg. Jack Scheepers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Het is alweer bijna 2018, het jaar waarin MOTORbeurs Utrecht van 22 t/m 25 februari de ultieme start 

van het motorseizoen wordt. Het belooft alvast een legendarische editie in Utrecht te worden, met heel 

veel nieuwe activiteiten, prachtige nieuwe modellen, frisse occasions, scherp geprijsde motorkleding, 

mooie accessoires en alle andere zaken die bij motorrijden horen. 

http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx  
 

http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx


 

 

BMW F750 GS & F850 GS 

Jan Kruithof 

  |  2017-11-07 

Een decennium bleef BMW met z'n handen van de lichte GS. Wel werd het model 

beetje bij beetje fijn geslepen. 

Modeljaar 2018 betekent ook de tweede levensfase van BMW's lichtste 

avonturenfiets. 

 

De BMW F750 GS is net als voorheen de minst avontuurlijke van de twee, maar het is wel de 
meest toegankelijke met z’n lage zadel. Wil je op avontuur, moet je de F850 GS dus hebben. 
Wat dat betreft is de wereld voor de lichtste GS hetzelfde gebleven. 
Wel anders is de aandrijving, zoals de typeomschrijving al aangeeft. Meer inhoud en dus meer 
kracht: 853 cc en 77 pk voor de F750 GS en 95 pk voor de F850 GS. Het vermogen kun je aan 
de omstandigheden aanpassen met twee rijmodi: Rain en Sport. Andere hulpmiddelen die het 
rijden veiliger moeten maken zijn ABS en ASC. 
Wat betreft het blok: BMW stapt af van de 360 graden ontstekingsinterval en heeft gekozen 
voor een 270 graden interval. Er zijn twee balansassen gemonteerd, een voor en een achter de 
krukas. De extra balansdrijfstang is verdwenen. Het blok hangt in een nieuw stalen brugframe 
met een monocoque-constructie voor meer torsiestijfheid 
Opvallende wijzigingen: de ketting is verhuisd naar de linkerzijde, de uitlaatdemper zit weer aan 
de rechterzijde. Ook tank je de F750/850 GS niet meer aan de zijkant, maar gewoon bovenop 
de tank. 
De F750/850 GS is straks ook verkrijgbaar in een Exclusive-uitvoering. De F850GS kent ook 
een Rallye-versie. De standaard F750GS heeft de kleurcombinaties wit/zwart en geel/zwart en 
kost € 10.550,-. De F850GS is er in rood/zwart en heeft en vanaf prijs van €13.500,-. 
 

http://www.promotor.nl/motornieuws/2017/bmw-f750-gs-en-f850-gs
http://www.promotor.nl/motornieuws/2017/bmw-f750-gs-en-f850-gs


 

 

 
 

NOG EVEN DOORBIJTEN............ 
Hoe je het keert of wendt, het motorseizoen komt snel dichterbij. Nog even de kortste maand 
van het jaar  februari doorworstelen en dan zitten we al weer in maart. Dan is het al weer 
stukken langer licht. De temperaturen gaan weer omhoog en de eerste mooie lentedag komt in 
het zicht. 

Tijd om er voor te zorgen dat onze motor er weer klaar voor is. De meeste motorrijders rijden 
niet de winter en als het goed is heb je je motor goed verzorgd voordat hij de winterstalling in 
ging. Verse olie en een nieuw oliefilter aan het eind van het seizoen zorgt er voor dat de zure 
restanten van je verbrandingsmotor niet de hele winter lekker kunnen knagen aan het innerlijk 
van je motor. Qua kilometers is het wisselen van olie en oliefilter niet nodig, maar de meeste 
motorrijders doen het wel, vooral omdat de motor een paar maanden stil komt te staan. 

Ook de vervanging van de remvloeistof moet je niet doen als de remvloeistof donker begint te 
worden, maar gewoon preventief zo om de twee jaar. Het vervangen van remvloeistof kost de 
kop niet en goed werkenden remmen zijn toch wel erg belangrijk. Vooral bij het rijden in de 
bergen wordt meer van je remmen gevraagd. 

Daarom is ook controle van je remblokken belangrijk. De remmen schoonmaken met 
remmenreiniger zorgen ervoor dat de zuigers van je remklauwen niet blijven hangen. Gaan ze 
namelijk na het remmen niet goed terug, dan verhoogt dat de slijtage van je remblokken. 

Ook de remblokken zijn dus een belangrijk item bij de jaarlijkse controle van je motor. In het 
midden van elk remblok zit een gleuf. Als die ondiep begint te worden, dan is het de hoogste tijd 
om je remblokken te vervangen. Als je er verstand van hebt is het zelf vervangen van 
remblokken een fluitje van een cent. Heb je er geen verstand van, blijf er dan vanaf en laat het 
doen bij je dealer. Met het onderhoud van je remmen moet je geen risico's nemen. 

Voordat je de eerste keer gaat rijden de bandenspanning op het juiste niveau brengen. Kijk 
meteen of er nog voldoende profiel op je band zit. Motorbanden slijten een stuk harder dan 
autobanden, dus als je een bergtraining gaat doen en je woont in het midden van het land, dan 
rijd je al gauw rond de 1.400 kilometer in vier dagen. Kom je dan toevallig in een knappe 
regenbui en er zit nauwelijks meer profiel op je band, dan breng je jezelf in de problemen. 

Gaat de motor langdurig in de opslag dan kan het iets verhogen van de standaard 
bandenspanning de kans op platte stukken op je band verkleinen. Bij een plat stuk op je banden 
moet je niet denken aan een zichtbaar platte plek. Maar die zo goed als onzichtbare platte plek 
zorgt er wel voor dat de eerste kilometers na de winterstop je een hoop getril en gerammel 
hebt. Als de band opwarmt (maar in de lente gaat dat niet zo snel), dan verdwijnt de platte plek 
snel. Af en toe de motor iets verplaatsen, zodat hij niet vier maanden lang op hetzelfde plekje 
van de band staat, scheelt ook al weer een heleboel. Heb je een middenbok, dan kan er met je 
achterband niets gebeuren en is het alleen een kwestie van af en toe de voorband een stukje 
rond draaien. 

Het zijn allemaal kleine dingen, maar het wel of niet leuk motorrijden hangt vaak af van kleine 

LCVM BERGTRAININGEN 



 

 

dingen. Zo is ook het onderhoud van de ketting en de kettingspanning belangrijk. Regelmatig 
vet er op is niet genoeg. Eén keer per jaar moet de ketting ook worden schoongemaakt. Een 
echte motorrijder heeft zwarte handen :-). Een goede kettingspanning zorgt voor soepel rijden. 
Te strak en je vernielt je ketting en niet te vergeten je tandwielen. Te slap en dan krijg je met 
gas geven en loslaten zo'n rukje in de aandrijving. Niet lekker. 

Standaard is de juiste kettingspanning als je de ketting in het midden tussen de tandwielen 
ongeveer 2 cm omhoog en 2 cm omlaag kan bewegen. Bij elkaar dus 3 tot 4 cm. Kijk voor de 
zekerheid even in je instructieboekje wat er voor jouw motor wordt voorgeschreven. 
  

HAARSPELDBOCHTEN 
Het rijden van haarspeldbochten is voor vele motorrijders iets waar ze tegen op zien. Het 
scheelt natuurlijk of je haarspeldbochten afdalend rijdt (meestal makkelijk) of bergopwaarts 
(minder makkelijk) en of de weg breed is (makkelijk) of juist heel smal (minder makkelijk) en of 
je een bocht naar links maakt (makkelijk) of naar rechts (minder makkelijk). Hieruit kun je 
meteen concluderen dat het bergopwaarts rijden van een haarspeldbocht naar rechts op een 
smalle weg dus voor veel motorrijders geen feest is. 

Maar dat kan het wel worden, als je het op de juiste manier doet. Je kunt het je tijdens het rijden 
van die bochten makkelijk of moeilijk maken. Gebruik je de verkeerde stuurtechniek, rijd je in de 
verkeerde versnelling, kijk je niet goed, maak je geen gebruik van de hele breedte van de weg 
dan blijft elke haarspeldbocht iets waar je angstige momenten kunt beleven. Als je de 
stuurtechniek van het tegensturen gecombineerd met inkantelen niet goed beheerst (of je hebt 
er zelfs nog nooit van gehoord) dan is het moeilijk om korte bochten te draaien. 

We proberen natuurlijk altijd de bocht zo wijd mogelijk te nemen, want dat is makkelijker. 
Daarbij maak je dus wel gebruik van het stuk van de weg waar ook tegenliggers kunnen rijden. 
Het is dus belangrijk om er voor te zorgen dat je nooit samen met een tegenligger in een 
haarspeldbocht zit. Tenzij de weg mooi breed is. Maar bij smalle wegen begin je dus ruim voor 
de bocht al te kijken of er toevallig een tegenligger naar beneden komt. 

We gaan in dit voorbeeld uit van de moeilijkste optie, namelijk bergopwaarts, smalle weg, flink 
hoogteverschil, rechter bocht. 

Vaak kun je door even aan de linkerkant te gaan rijden het weggedeelte zien dat na de 
haarspeldbocht komt. En dan kun je zien of er wel of geen tegenliggers aankomen. Komt er een 
tegenligger aan, dan moet je zorgen dat je NIET samen met hem in de haarspeldbocht zit. Dat 
kun je doen door gas te geven en te zorgen dat je door de bocht bent voordat de tegenligger er 
is, of door juist vaart te verminderen en op die manier te zorgen dat de tegenligger al door de 
bocht heen is, voordat jij er bent. 

Wat je beter kunt vermijden is dat je stil komt te staan. Vooral als je bergopwaarts rijdt is voor 
een heleboel motorrijders het dan weer wegrijden iets waar ze niet blij van worden. Doe je dat 
ook weer op de juiste manier is het echter een fluitje van een cent. In een volgende Nieuwsbrief 
zullen we uitleggen hoe je zelfs op een flinke helling zonder problemen weer kunt wegrijden. 

Maar in dit geval heb je goed gekeken, heb je de tegenligger goed ingeschat en heb je in de 
haarspeldbocht het rijk alleen. En dus ga je voor de bocht zo veel mogelijk links rijden. Niet zo 
ver links dat je op de rand van het asfalt rijdt en/of door alle vuil en losse stenen, maar gewoon 
een half metertje van de rand. 

Terwijl je daar rijdt blijf je met je hoofd naar rechts gedraaid kijken of je toevallig toch niet een 
tegenligger over het hoofd hebt gezien, want dan moet je ruimte maken en naar rechts. En dat 
wil je niet, want dan neem je de haarspeldbocht op de moeilijkste manier en moet je goed korte 



 

 

bochtjes kunnen draaien. Maar die onverwachtse tegenligger is er nu niet en dus kun je mooi 
gebruik maken van de linker weghelft. 

Belangrijk is dat je niet te vroeg instuurt. Mensen hebben vaak de gedachte van: Laat ik nu 
maar insturen, want ik vind het eng op de linker weghelft. Maar je stuurt pas in, als je de bocht 
helemaal door kunt kijken. Dan ben je dus ruim halverwege de bocht. Je stuurt dan tegen, 
kantelt de motor door, geeft rustig gas bij en komt keurig uit op je eigen weghelft. 

Waar je meteen weer begint met de voorbereiding van de volgende haarspeldbocht. In de 
Dolomieten bijvoorbeeld heb je er zo maar 20 achter elkaar. Dat betekent dus 10 relatief 
makkelijke (naar links) en 10 iets minder makkelijke (naar rechts). 

Maar met de juiste techniek en oefenen wordt het rijden van alle (haarspeld)bochten een stuk 
makkelijker en wordt het zelf zo leuk, dat je nog een keer naar beneden rijdt om ze nog een 
keertje omhoog te rijden. 

Meest gemaakte fout bij het rijden van haarspeldbochten? Te langzaam rijden. Hoewel te 
snel rijden de meest voorkomende reden is, dat het fout gaat met motorrijders, kun je jezelf ook 
in de problemen brengen door te langzaam te rijden. Om een bocht soepel te rijden is een 
bepaalde snelheid nodig. Ga je te langzaam, dan wordt de motor minder stabiel en maak je het 
jezelf extra moeilijk. 

Je ziet dat er bij het rijden in de bergen veel komt kijken. En dat het wel of niet beheersen van 
technieken het verschil maakt tussen rijden met een glimlach op je gezicht of rijden met 
samengeknepen billen. Natuurlijk kun je het zelf allemaal uitvogelen, maar dat gaat meestal dan 
ook gepaard met "het een keertje fout doen". 

Maar je kunt het ook makkelijk doen. Het meteen goed aanleren. Onder begeleiding van een 
instructeur, die van tevoren goed uitlegt wat je wel en niet moet doen en die je meteen vertelt 
welke punten er beter kunnen en vooral belangrijk hoe je het beter kunt doen. 

Zonder uitzondering horen we altijd na de training dat de cursisten blij zijn met hetgene dat ze 
hebben geleerd. Niet voor niets zijn sommigen al meer dan tien keer mee geweest. Dat komt 
uiteraard ook omdat de training altijd heel gezellig zijn en we diverse bestemmingen op het 
programma hebben staan. 

Wat we ook vaak horen, is dat de cursisten een trainingsweekend aan het begin van het 
motorseizoen erg prettig vinden om weer even de puntjes op de i te zetten. "Ik heb het hele 
seizoen profijt van de bergtraining in het voorjaar" wordt vaak gezegd. 

We hebben niet veel beschikbare plaatsen meer. De voorjaarstrainingen in het Schwarzwald en 
Taunus zijn al vol en bij de trainingen in de Eifel en Harz is nog zeer beperkt plaats (allebei nog 
2 plekken). We zijn aan het kijken of we bij de eerste training in de Eifel nog een extra groep 
kunnen realiseren (6 plekken), maar het is nog niet zeker, dat dit gaat lukken. 

Wil je dus je rijtechniek in de bergen verbeteren, zorg dan dat je er bij bent, want vol = vol. 
 

Heb je interesse, mail naar: info@lcvm-bergtrainingen.nl 
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