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vijftig en zestig wegzonk in de vergetelheid.’ – HDC Media ‘Russo’s werk is
tragikomisch; de hardheid van het menselijk bestaan wordt draaglijk gemaakt met
sarcasme en rauwe straathumor. (...) Schadevolle jaren is een schelmenroman
boordevol kleurrijke personages en hilarische avonturen, die je niet alleen aan
het lachen brengt, maar zeker ook je hart verwarmt.’ – Langedijker Nieuwsblad
Cars & Parts 1988
Illustrated Harley-Davidson Buyer's Guide Allan Girdler 1992 All the postwar bikes
are profiled featuring production changes, facts and figures, and nearly 150
photos of Knucleheads, Panheads, Shovelheads, Sportsters, and Superglides. 2nd ed.
Ieder een lichaam Olivia Laing 2021-09-17 Een volmaakt oorspronkelijke reflectie
op vrijheid en lichamelijkheid, van een schrijfster met een onafhankelijke geest,
oog voor complexiteit en een glasheldere pen. In ‘Ieder een lichaam’ onderzoekt
Olivia Laing wat het betekent om een lichaam te hebben, aan de hand van haar eigen
ervaringen en de levens van de meest fascinerende denkers uit de twintigste eeuw.
Ieder een lichaam is een volmaakt oorspronkelijke reflectie op vrijheid en
lichamelijkheid van een schrijver met een onafhankelijke geest, oog voor
complexiteit en een glasheldere pen. Want ook in het tijdperk van technologisering
en automatisering blijft het lichaam een bron van kracht en verzet die de wereld
kan veranderen. ‘Met een even persoonlijke als onderzoekende blik analyseert
Olivia Laing haar onderwerpen; kunst, literatuur en het leven van de makers. Zo
maakt ze op wonderschone manier voelbaar dat kunst niet losstaat van “het leven”
maar diepe verbinding zoekt met onze emoties en ervaringen. Olivia Laing is een
van de origineelste schrijvers van deze tijd.’ – Wieteke van Zeil
How to Build a Chopper Timothy Remus 2001 Choppers are hot again. All you need to
decide is what style you want and this book will guide you through the building
sequences. It shows how to build a genuine old chopper or a chopper that looks old
and has the conveniences of today, such as electric start and functioning brakes.
An Illustrated History of American Custom Motorcycles Andrew Morland 1997 The
History of American Custom Motorcycles Andrew Morland & Peter Henshaw.Morland and
Henshaw interviewed customizers and owners to illustrate the changing fashions of
the strange art of customizing motorcycles. Harley-Davidson, Indian, Triumph and
more are featured in superb full-color images specially commissioned for this
volume. Includes custom creations by Arlen Ness. Sftbd., 7 3/4"x 1 1/2", 128 pgs.,
15 color ill.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden
de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer
samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna
hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet
voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen
enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland
plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen
losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de
verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje
slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan
gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol vragen
achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar
eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of

Heartstream Tom Pollock 2020-09-25 Heartstream is een bloedstollende Young Adult
thriller van de auteur van Wit Konijn / Rode Wolf over de gevaren van social media
en obsessie. Heartstream is een bloedstollende Young Adult thriller van de auteur
van Wit Konijn / Rode Wolf over de gevaren van social media en obsessie. Beroemd
Cat is verliefd. En niet op zomaar iemand. Ze heeft een relatie met de leadzanger
van een van de allergrootste bands ter wereld. Als de fans van de band erachter
komen dat hun idool een relatie heeft, zullen ze woedend zijn. Cat houdt de
relatie angstvallig geheim, maar dan wordt ze zwanger... Social media Amy is
beroemd. Ze is een enorm fenomeen op Heartstream, een app waarmee je al je diepste
gevoelens met je fans kunt delen. Amy streamt zelfs hoe ze zich voelt tijdens de
begrafenis van haar moeder. Als Amy na de begrafenis van haar moeder thuiskomt,
staat er een onbekende vrouw in haar woonkamer. Ze is van top tot teen behangen
met explosieven. Ze weigert te vertrekken voordat ze Amy heeft gesproken. Wat zou
ze willen? Wit Konijn / Rode Wolf is een al even spannende thriller van Tom
Pollock. Een regelrechte pageturner voor tieners en oudere t
101 Harley-Davidson Twin Cam Performance Projects Chris Maida Mark Zimmerman
Schadevolle jaren Richard Russo 2011-06-14 Sam Hall is een gokker en een
herrieschopper die, eenmaal terug uit de Tweede Wereldoorlog, zijn wat
zenuwachtige vrouw Jenny en hun pasgeboren zoontje Ned in de steek laat. Maar een
paar jaar later duikt hij weer op, kidnapt Ned, en dan begint de oorlog tussen de
twee ouders pas goed. Het duurt niet lang of Ned verdeelt zijn tijd tussen Sams
bouwvallige appartement en Jenny’s licht neurotische, mistroostige wereld waarin
verlangens niet worden vervuld en de tijd lijkt te stollen. Het wordt een soort
loopgravenoorlog waarbij geen winnaars zijn, least of all Ned zelf, die door het
gestruikel van zijn ouders niet de vaardigheden meekrijgt om later zelf met het
fenomeen liefde om te gaan. Twintig jaar lang probeert hij zich te ontworstelen
aan de duistere invloeden van zijn kindertijd en jeugd op zijn volwassen leven.
Hij wil zijn vaders affectie winnen, maar niet in zijn voetsporen treden en dat
levert een onoplosbaar dilemma op, want hoe kun je als zoon een vader behagen die
werkelijk alle regels, conventies en omgangsvormen aan zijn laars lapt en die de
hoogste autoverzekeringspremie betaalt?! Schadevolle jaren verschijnt in een
gloednieuwe vertaling van Kees Mollema, die eerder al Het inzicht van Griffin
vertaalde. De pers over Schadevolle jaren : ‘Ondanks de tijd en aandacht die hij
schenkt aan elke scène en elk detail, [heeft het] de vaart en het gulle
vertelplezier van John Irving. (...) Een plek [Mohawk] van herinneringen wordt
het; geen nostalgische of zoete, maar wel springlevende herinneringen. Richard
Russo schreef ze meesterlijk op.’ – Het Parool ‘Schadevolle jaren is de meest
persoonlijke roman die Pulitzer Prijs-winnaar Richard Russo ooit schreef. Het is
een ode aan een vader die hij tijdens zijn jeugd nauwelijks zag. (...) Rauw en
ontregelend is de inhoud, maar de toon van het boek is mild. (...) Wat Schadevolle
jaren bijzonder maakt, is het mysterie van de ouder-kindrelatie. (...) Hoe
uitzichtloos het bestaan van zijn personages vaak ook is, lichtheid regeert in
Russo's werk.’ – De Telegraaf ‘Schadevolle jaren bevat alle elementen die Richard
Russo tot zo’n onweerstaanbaar goede schrijver maken. De kalme, beheerste toon van
een geboren verhalenverteller. De perfecte balans tussen net-niet-sentimentele
treurnis en subtiele, laconieke humor. (...) Russo schetst alle personages
minutieus en warm, net als de sfeer in zo’n verslagen stadje, dat in de jaren
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bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede
deel in de spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en
Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN
Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, SEPTEMBER 2005 Causey Enterprises, LLC
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, JULY 2007 Causey Enterprises, LLC
Cycle World Magazine 2008-01
American Iron Magazine Presents 1001 Harley-Davidson Facts Tyler Greenblatt
2017-02-15 When anyone thinks of motorcycling, whether they are enthusiasts or
only casually interested, the name Harley-Davidson immediately comes to mind.
Harley-Davidson is among the oldest surviving motorcycle manufacturers; the
company began in 1903 and continues to this day. As you can imagine, over the
course of more than 100 years, the company has seen prosperous times as well as
lean times, changes in focus and direction, evolution and revolution. All of that
leads to a lot of company history and trivia. American Iron Magazine associate
editor Tyler Greenblatt has compiled 1,001 Harley-Davidson facts into this single
volume, with subjects ranging from the historic powertrains to pop culture to
Harley-Davidson as a company and manufacturer. Facts begin with the early years,
when a motorcycle was not much more than a bicycle with an engine attached, to the
war efforts of World War I, when 15,000 were put into service. During the 1920s,
Harley-Davidson grew into the largest manufacturer in the world, and that momentum
helped carry it through the Great Depression and into World War II. Postwar
development and AMF ownership are also covered in detail, as well as the
restructuring and revival of the brand in recent years. Whether you're a casual
rider, racer, or restorer, Harley-Davidson enthusiasts will be sure to find
something in this book for that next conversation with fellow hobbyists. This book
will keep Harley-Davidson enthusiasts entertained for hours, and is a great
edition to any motorcycling library. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
12.0px Arial}
Een vrouw in de poolnacht Christiane Ritter 2018-12-11 Een niet eerder in het
Nederlands vertaalde klassieker over de schoonheid en kwetsbaarheid van de
Noordpool, geschreven door een vrouw die de sociale conventies van haar tijd
trotseerde In de zomer van 1934 reist Christiane Ritter haar man, die onderzoeker
is, achterna naar de Noordpool. Het is hun grote droom: ze wonen een jaar lang in
een primitieve hut op de afgelegen noordelijkste punt van Spitsbergen, bijgestaan
door Karl, een Noorse jager. Ze hebben geen technische hulpmiddelen: behalve de
natuur en de leegte is er niets. Tijdens de maanden durende poolnacht, als de
mannen lange periodes weg zijn voor de jacht, komt Christiane de hut alleen uit om
die na een sneeuwstorm uit te graven. In dit reisverhaal beschrijft ze
aanstekelijk hoe ze standhield in de ijzige kou en begon te houden van de
overweldigende natuur en de ontzaglijke stilte – ver, ver weg van de westerse
wereld.
A Bonneville Story in color Gerald Curry
Harley Davidson Sabine Bartels 1994-07 A celebration of a classic motorcycle
features more than one hundred color photographs of old, used, and customized
stock that demonstrate the progression of a notable symbol in American culture.
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, MAY 1998 Causey Enterprises, LLC
Harley-Davidson Sportster Performance Handbook, 3rd Edition Buzz Buzzelli For
Harley-Davidson aficionados, the very name Sportster conjures an image of a firebreathing mechanical beast scorching the world’s tarmacan image the Sportster
itself often does not live up to. Straight from the factory, in its standard form,
the Sportster routinely proves an entry-level motorcycle providing a relatively
tame ride. This book aims to change all that and to show every Sportster rider how
to free the beast in his or her bike. With expert, detailed advice on the proper
mechanical massaging and plenty of helpful diagrams and photos this updated, third
edition of Buzz Buzzelli's best-selling handbook shows how the Sportster can be
transformed into the superbike of old. Including a history of the Sportster from
its birth in 1957 to the recent introduction of a new engine (only the third in
its long life), this book has everything it takes to open up the gates of hell and
timing-a-shovelhead-engine

give the Sportster its head.
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, FEBRUARY 2008 Causey Enterprises, LLC
Cycle World 1999
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, APRIL 1998 Causey Enterprises, LLC
Harley-Davidson Museum Masterpieces Dain Gingerelli 2010-10-14 Discover the best
of the Harley-Davidson Archive Collection. Portrait-quality photography reveals
the remarkable journey of America's motorcycle company, from its humble beginnings
to its nearly century-long dominance of an entire industry.
Harley-Davidson Since 1965 Allan Girdler
Motorcycle Fuel Injection Handbook Adam Wade 2004
How to Customize Your Harley-Davidson Timothy Remus 1992
Scientific American 1865
The Classic Harley-Davidson Martin Norris 1997 Records the 90-year history of
Harley-Davidson motorcycles with photographs marking every development stage.
"Cycle World" on Harley-Davidson, 1983-87 R.M. Clarke 1987-09
Harley-Davidson Malcolm Birkitt 1993 The colorful history of Harley-Davidson
covering the inter-war years to the latest lines of Harley-Davidson production.
For street, strip, and track, all the great bikes from every decade are profiled
with plenty of specs and color photos. Knuckleheads, Fat Boys, Electra Glides,
military versions, police models, even limited production models. Sftbd., 8 7/8"x
12", 160 pgs., 150 color ill.
The Motorbike Book DK 2012-04-02 Set your pulse racing with this stunning visual
guide to over 1000 pin-up machines - iconic symbols of wanderlust, speed, and the
open road. From Gottlieb Daimler's gas-powered "engine on a bicycle" which set
fire to the seat on its first outing, to superbikes such as the Ducati 916, The
Motorbike Book takes you on an enthralling tour of the bike's history. It shows
you bikes that appeal to the head - practical forms of transport - and to the
heart - a parade of classic pin-ups including cult machines such as the Honda
RC30, the Triumph Bonneville and the Harley-Davidson XR750. The Motorbike Book
shows the brilliance and impracticality of different designs and features detailed
cross-sections of engines such as the air-cooled two-stroke. It explains how the
great marques such as the Royal Enfield, the "legendary" Indian Scout, Vespa, and
Norton all became household names. Whether you are a hardcore enthusiast, or
looking forward to your first machine, this is one title you cannot be without.
There's Always More Fun to be Had! Jay Barratt 2021-12-09 Have you ever been
wronged and later realized that you triumphed over your transgressor—possibly
years later? Well, this collection of tales of close calls with the law, outlaws,
and Mother Nature—and highs and lows with great friends—has nothing to do with
righting any such past wrong, but rather, it exists indirectly because of one. If
you’re a glass-half-full kind of person, you’ll appreciate learning through these
short stories that life is full of amusement and opportunities for learning, even
where rebounding from disaster or hardship. This is all possible among friends who
share in your lust for life and who know, like you do, that—no matter what—there’s
always more fun to be had!
WALNECK'S CLASSIC CYCLE TRADER, SEPTEMBER 2007 Causey Enterprises, LLC
Cycle World Magazine 1984-01
The Harley-Davidson Motor Company David K. Wright 2002 Harley-Davidson: A name
that brings a smile to anyone who loves American motorcycles. For 100 years, that
name has been synonymous with freedom, open roads, raw power and good times, and
the Milwaukee motorcycles have spawned legions of fans world-wide who are fiercely
loyal to their V-twin-powered machines and the company that built them. Since
1903, the Harley-Davidson Motor Company has endured wars, recessions, depressions,
strikes, buyouts and buybacks, foreign competition, and ever-changing markets. It
has survived all that, and thrived. Harley is now stronger than it's ever been,
and shows no sign of slowing down. In the fourth edition of this classic history,
author David K. Wright has revised and expanded the book to include all 100 years
of the company's history. He covers the motorcycles, the men who built them, the
owners, the dealers, the racers, and the entire Harley scene, from celebrity
owners and police bikes to one-percenters, from restorers to custom bike builders.
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Wright's extensive research, candid style, and deep appreciation for HarleyDavidson's history combine to make this an important part of every Harley rider's
library. This is the complete story of Harley-Davidson, the American motorcycle of
the 20th Century -- and now, of the 21st Century as well. Every H-D fan, from
first-time rider to grizzled veteran, will want this fascinating, all-too-true
story -- now offered proudly without Harley-Davidson approval or endorsement. Book
jacket.
Cycle World Magazine 2005-01
Donny’s Unauthorized Technical Guide to Harley-Davidson, 1936 to Present Donny
Petersen 2013-02-12 In this second part of his fifth volume on Harley-Davidsons
motorcycles, Donny Petersen, who studied privately with Harley-Davidson engineers,
shares practical knowledge and streetwise tips on the Shovelhead motorcycle. Donny
presents what Harley-Davidson has to say through the myriad of service bulletins
back in the day in everyday language. He also uses his extensive practical
experience to constructively critique the official line, offers additional hardearned information, and then shares what he does to his own bikes. He provides •
solutions to fix the Shovelhead’s teething problems; • Harley’s responses to
ongoing problematic aspects of vibration, as well as the aftermarket’s cures; •
tips on working with the Shovelhead’s carburetors and five ignitions; starter and
charging systems, electrical switches, circuit breakers, and relays; and • best
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practices for lubrication, as well as the progression of front forks and shocks,
brakes, wheels, and tires. Written in straightforward language, this guide offers
step-by-step instructions to help all levels of enthusiasts, from novices to
expert mechanics. In his usual forthright manner, Donny makes technical issues
understandable, interspersing explanations with entertaining stories about the
lifestyle that comes with being a Harley rider.
Classic Harley Big Twins : Knucklehead, Panhead, Shovelhead Greg Field Tom Murphy
Harley-Davidson Patrick Hook 2003-08 The Harley Davidson is more than just a
motorbike - for many enthusiasts it's a lifestyle statement. This stunning book
packed with 500 color photographs celebrates that lifestyle, as well as covering
the complete history of this 20th Century icon. From Marlon Brando to Billy Idol,
every celebrity over the last 50 years wanting to promote a cool, tough image has
been photographed astride one of these legendary machines. Packed with various
model photos, colorful memorabilia and celebrity pictures, this book celebrates
Harley Davidson history in a classy photographic style.
Custom Motorcycles: Choppers, Bobbers, Baggers Howard Kelly
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller
Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken
in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes,
waarin de leden fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn
ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.
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