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Uitgave 

Dit digitale clubblad is een uitgave van de Boreftse Motorclub. De basis grafische elementen 

zijn verzorgt door Oxbey Grafische Vormgeving. 

De Redactie 

De redactie van dit blad bestaat uit de volgende personen: 

 

 

Boreftse Motorclub Bestuurssamenstelling 

 

 

 

Site : www.Boreftse-motorclub.nl 

E-mail : info@Boreftse-motorclub.nl 

     

 

IBAN: NL97 INGB 0002 1913 47 

Voorzitter: 

Rene Nederhoff 

 

Penningmeester: 

Ronald Bosch,  ronald.66@live.nl 

 

Secretaris/2e penningmeester: 

Corrie Wetsteijn, c.wetsteijn@ziggo.nl 

 

Toercommissaris: 

André Fokker,  a.fokker@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie? Kijk eens op www.oxbey.nl  of 

stuur een email naar info@oxbey.nl. 

 

JAARGANG NR. 40 

NR. 2 februari 2014 - Verschijnt 11x per jaar 

CLUBHUIS: Café “Custwijc” 

Laageind 1 3465 KG Driebruggen 

Tel: 0348 - 50 12 50 

 

Clubavond; elke 2e dinsdag van de maand 

LIDMAATSCHAP: € 40,= PER JAAR 

Alle overige gezinsleden gratis 

Copyright. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 

druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Oxbey Grafische Vormgeving. 

Corrie Wetsteijn 
Redacteur 

André Fokker 
Redacteur 

Ronald Bosch 
Redacteur 

 

Ramon Hutters 
Grafisch Vormgever 

Template Clubblad 
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Voorwoord 

Van de Voorzittert 
 
Als kersverse voorzitter meteen in het diepe gegooid. Nou dat valt wel mee. Het bestuur draait 
op routine en weet al jaren wat te doen. Het is een prettig gevoel te werken met een bestuur dat 
weet hoe het loopt bij de BMC.  
 
Dit jaar is er toch een extra taak, namelijk het organiseren van activiteiten rond het 40 jarige 
bestaan. Met de jaarvergadering is daar reeds over gesproken en de leden gevraagd voor het 
aandragen van ideeën. We hebben een paar ideeën die worden bekeken op haalbaarheid en 
betaalbaarheid.  
 
Jullie zullen snel hier meer over horen via het clubblad. Verder is het voor het motor rijden een 
stille periode. Een enkele “Die Hard” tuft rustig door met ijs op de helm. Maar de meeste hebben 
hun fiets onder een kleedje in de schuur staan.  
 
De aandacht gaat nu meer uit naar de Olympische spelen in Sotsji. Vooral het schaatsen heeft 
de aandacht. Met hoeveel gouden plakken gaat onze Sven terug keren !!  Maar schaatsen heeft 
ook de aandacht bij de BMC. Op zondag 2 maart gaan ook wij schaatsen en dat doen we op de 
Uithof. Heb je ook zin kom dan met vrouw / vriend en kids en scherpe schaatsen naar Den 
Haag en laat je sportieve kant zien. Ik hoop je daar te zien. 
 
Groetjes  Rene Nederhoff 
 
 
 
 
 
 
 

Schaatsen. 
Zondag 2 maart gaan we weer gaan schaatsen in “De Uithof” te Den Haag. 
Verzamelen doen we weer bij de ingang van de Uithof om 12.00 uur en de 
entree is ook dit jaar weer voor rekening van de club. 
 
 
 
 
 

Agenda 

20-23 feb. Motorbeurs Utrecht 
 
2 mrt.  Schaatsen, Den Haag, verzamelen om 12:00 uur bij de entree van  
  de Uithof 
 
21 april Kaasstadrit 
 
29 mei Hemelvaartrit, aansluitend kampeerweekend 
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Algemene Leden Vergadering 2013 

Datum, tijdstip: 15 januari 2014, 20:40 uur 
Locatie:  Dorpshuis Custwijck, Driebruggen 
Aanwezig: 19 leden, bestuur bestaande uit: Ronald Bosch, Corrie Wetsteijn en  

Sjoerd Pape 
Afwezig: André Fokker 
Notulist: Ronald Bosch 
 
1. Opening door de voorzitter 
De vergadering wordt geopend door de voorzitter, een toost en iedereen van harte welkom te 
heten op de 40ste jaarvergadering. 
 
2. Goedkeuring van de notulen vorige jaarvergadering 
De notulen van de jaarvergadering van 8 januari 2013 worden goedgekeurd. 
 
3. Evenementen 2013 
Januari  Algemene ledenvergadering 
Februari Schaatsen in “Silverdome” te Zoetermeer 
April  Kaasstadrit met weer een goede opkomst 
  GPS avond met een ruime opkomst 
Juni  Hemelvaartrit, goede opkomst 
  Kampeerweekend, matig weer, op een leuke camping 
September Baton Rouge, gezellig en geen volle bak 
December Bingo avond met een wat teleurstellende opkomst 
 
4. Financieel jaarverslag 
Ronald licht het jaarverslag toe. Financieel staan we er goed voor. De kascommissie heeft 
controle uitgevoerd en de stukken goed bevonden. De vergadering heeft ermee ingestemd 
decharge te verlenen. Kascommissie blijft Bea de Kooter. 
 
5. Bestuur  
De voorzitter is aftredend en niet herkiesbaar. Er is 1 kandidaat voor de vrijgekomen 
bestuursfunctie. Rene Nederhoff wordt tot nieuw bestuurslid gekozen. Hij zal tevens de functie 
van Sjoerd, voorzitter, overnemen. Op gepaste wijze hebben we afscheid genomen van Sjoerd 
en hem bedankt voor zijn inzet. 
 
6. Toercommissie 
De Hemelvaartrit zal weer door Ad Jonker worden verzorgd en de Kaasstadrit wordt door André 
Fokker verzorgd. 
 
7. Rondvraag 
Cees Duits vraagt of er één feest komt ivm het jubileumjaar.  
Antw: het bestuur vraagt juist om ideeën vanuit de club. Er is een budget beschikbaar waarvoor 
we ook meerdere dingen kunnen organiseren. Het verzoek van Cees om oprichters en oud 
voorzitters uit te nodigen op een feestavond, dat is goed. Een 2e evenement kan zijn het all-
road spektakel bij Moordrecht. Een 3e idee is een bbq bij Skoop in Boskoop. Een 4e idee is een 
zondagmiddagrit met aansluitend een bbq bij “Custwijc”. Een laatste idee was een VRO-cursus 
met de club. 
 
Voor het kampeerweekend is een voorstel gedaan om aansluitend aan de Hemelvaartrit naar 
een camping te gaan. Dit gaan we uitwerken. 
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Er worden oproepen geplaatst om met voorstellen te komen voor het septemberweekend. We 
kijken rond naar nieuwe locaties ivm de onkosten en het aantal deelnemers. We gaan ook 
kijken naar een weekendlocatie in Duitsland. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder en het personeel van Café “Custwijck”. Sluiting om 21.10 uur. 
 
 
 

            
                   
 
 
 
              
 
               Uw adres voor: 

 
bruiloften, partijen  
recepties, vergaderingen, 
cursussen, zaalverhuur  
catering enz. 
  
Ruime parkeergelegenheid 

 
 

 

 

De Jong Alphen bv 

Zaagmolenweg 8 

2401 LN Alphen aan den Rijn 

Tel: 0172 - 492036 

Fax: 0172 - 494142  

Email: Gerjo@dejongalphen.nl 

 

 
 

Goedhart Motoren 

 

Europaweg 1d 

2411 NE  Bodegraven 

Tel. 0172-65 00 05 

Fax: 0172-61 23 48 
 

mailto:Gerjo@dejongalphen.nl
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De Toerhoek 

 Hier volgen voor de maand februari en maart een enkel advies voor een 
toerrit. Let op dit zijn adviezen, wil men andere ritten rijden dan verwijs ik jullie naar de nieuwe 
internet site www.nationalemotortoerkalender.nl Op deze site vind je de complete toerlijsten met 
alle gegevens.  

WARMING UP RIT - Culinair Bikers  zo 16. mrt 2014 09:00 – 11:30 
Kosten van deelname: €7.50 gratis koffie / thee bij de inschrijving Duo €2.50 Locatie vertrek: het 
Kraaiennest Tweeschaar 12 4822 AT Breda   Lengte: 125   Omgeving: Breda   
Info:638276065 www.culinairbikers.nl   Opmerking: EEN WARMING UP RIT MET 
BIJZONDERE VERRICHTINGEN, voor clubs en individuele rijders. De winter ligt achter ons, 
het nieuwe seizoen is begonnen. Motorrijden is weer even wennen, het geheugen heeft weer 
even een update nodig, hoe was de feeling met de motor ook al weer. Omdat we veilig op de 
weg willen zitten, starten we 16 maart 2014 met een korte rit van 125 km Tijdens deze rit zal er 
ergens op een afgesloten terrein een gediplomeerd instructeur staan waarbij je onder 
begeleiding bijzondere verrichtingen kan uitvoeren.. Want de ervaring leert dat bv. de 8jes voor 
de winterstop altijd kleiner zijn dan de 8jes na de winterstop. Wij nodigen dan ook alle 
motorrijders uit de regio uit om deel te nemen aan deze rit. Deelname kost € 7.50 per rijder (de 
instructeurs moeten ten slotte ook betaald worden). Je krijgt hiervoor: 1 kop koffie of thee. een 
tourrit van ongeveer 125 km en bijscholing op de bijzondere verrichtingen. De rit is alleen 
digitaal te verkrijgen; heb je geen navigatie: geen probleem, er vertrekt elk half uur een 
voorrijder zodat je kan aansluiten. Indien mogelijk graag van te voren even aanmelden. Mail : 
secretaris@culinairbikers.nl  Telefoon : P.Lossez 06-20100341   GPS Garmin: JA 
 
Kriebelrit MTC de Steur   23/02/2014 
Toerrit - 5 punten  Start te: KWC Hoeve, Haatlanderdijk 29-1, 8263 AP  Kampen 
Info: Geen   Inschrijfgeld: € 3,00(z.h.) Lengte: 150 km.  Inschrijven vanaf: 09:30 tot 11:30 
Extra info: Route ook via GPS/Garmin 
 
36e Voorjaarsrit MC Contact Dordrecht  02/03/2014 
Toerrit - 10 punten Start te: Clubgebouw, Kerkplein 1C, Dordrecht   Info: Henk Bijkerk    
Tel.: 078-6101174 Mobiel Tel.: 06-41299125  Inschrijfgeld: € 5,00(z.h.)  Lengte: 120/180 km. 
Omgeving: Zeeland en Zuid-Hollandse eilanden  Inschrijven vanaf: 09:00 tot 13:00 
Extra info: Koffie en thee bij inschrijving gratis en we geven enkele prijzencheques weg.  
Ook op GPS verkrijgbaar via voorinschrijving via gps@mccontactdordrecht.nl 
 
 

Weekend naar de Moezel? 

Het idee is om op een vrijdagmorgen te vertrekken. Over de snelweg tot Maastricht en vanaf 
daar binnendoor richting de Moezel. De zaterdag een toertocht langs stukken van de Moezel en 
de Hondsrug. Zondag binnendoor terug richting Maastricht om ‘s-avonds weer op het eigen 
bankstelletje studio sport te kijken.  Overnachten in een motor hotelletje of waar er plaats is en 
de kosten zullen rond de 90 eurri zijn voor slapen met ontbijtje. Avondeten (snitselen) drinken 
en tanken zijn eigen portemonnee. Datum nader te bepalen. Het gaat er om te peilen of er 
interesse is?  Uw gids/voorrijder zal uw voorzittert zijn. Laat wat horen of mail! 
Groetjes  Rene 

http://www.nationalemotortoerkalender.nl/
http://www.culinairbikers.nl/
mailto:secretaris@culinairbikers.nl
mailto:gps@mccontactdordrecht.nl
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AAuuttoosseerrvviiccee  LLeeeeiijjeenn  
Voor al uw: 
- reparaties 
- onderhoud 
- banden 
- APK-keuring 
 
Griekenlandweg 6 
2411 PZ  Bodegraven 
Telefoon 0172 – 61 73 50 
Fax 0172 – 61 73 24 
 

Uw auto ons vak 
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Blacky Bandit 

In de vakantie van 2013 reed ik met mijn Garmin Zumo 350, die het qua route niet altijd eens 
was met de 550 en 660 van de anderen. We reden met de, al thuis geladen, routes die bij de 
vakantie hoorden en op zich uitstekend waren. De 550 en 660 waren het onderling ook niet 
altijd eens, maar stemden toch wat meer overeen, het betrof hier slechts onbelangrijke 
detailafwijkingen. 
 
Bij de 350 waren de verschillen groter, en werd er af en toe een route gepresenteerd die teveel 
afweek van de door de maker bedoelde route. Zo deed de 350 af en toe een ‘heen en weertje’ 
naar een waypoint op een klein weggetje, om dan weer terug te keren naar de grote weg en 
daarop weer verder te gaan, terwijl duidelijk de bedoeling was dat je het kleine weggetje bleef 
volgen en veel verder weer op de grote weg uit zou komen. Ook het ‘vermijden van U-bocht’ 
loste dat niet op, blijkbaar ligt er in de software van de 350 een hogere prioriteit op de 
doorgaande wegen dan bij de 550 en 660. Natuurlijk kun je deze situatie voorkómen door 
vooraf een extra waypoint te zetten maar je merkt dit pas tijdens de rit. Ik denk ook niet dat je 
het in Basecamp had kunnen zien, het lijkt me typisch een gevolg van de afwijkende software 
van de 350.  
 
Ook waren er duidelijk nog andere ‘kinderziekten’ aanwezig, bijvoorbeeld het moeizame 
opnieuw oppakken van de route als je er even af ging, een stuk verder er weer op kwam, en 
daardoor een waypoint had ‘overgeslagen’. De 350 wilde je dan absoluut naar dat waypoint 
hebben, waardoor ik nog niet echt vrolijk van het apparaat kon worden. Na een paar dagen 
vond ik een methode om dat op te lossen, maar gebruikersvriendelijk was dat niet. 
 
Een ander probleem in algemene zin dat me al eerder was opgevallen, was de onduidelijkheid 
over het gebruik van het micro-SD kaartje en problemen bij het verwijderen van routes: je denkt 
ze verwijderd te hebben, maar ze komen steeds weer terug.   
 
Gezien de gang van zaken in het verleden van de 
anderen met een 660, die in eerste instantie ook 
problemen hadden, had ik er alle vertrouwen in dat 
Garmin met een aantal software-updates de 
problemen wel zou oplossen.  

aauuttoobbeeddrriijjff    

VV..  OOOOSSTTRRUUMM  VV..OO..FF..  
 
Nieuwe en gebruikte auto’s 
Alle reparaties en schades’s 
 
Heeswijk 163, 3417 GP  Montfoort, Tel. (0348) 47 20 63  
Fax. (0348) 47 27 74 
www.autobedrijfvanoostrum.nl 
 

TTiimmmmeerrwweerrkkeenn  HHaannss  vv..dd..  

VVoorrmm  
 
Werkplaats: 
M. Schoutenstraat 29-31 
2741 SV  Waddinxveen 
Tel: 0182-630547 
Mob: 06-53750479 
Fax: 0182-616096 
 
Kozijnen – Ramen – Deuren – Dubbel 
glas 
 

http://www.autobedrijfvanoostrum.nl/
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Eerst wil ik even vermelden dat de genoemde problemen slaan op het gebruik van het apparaat 
met een route die je via de pc hebt geladen. Het gebruik als ‘los’ navigatieapparaat, dus als je 
op het apparaat een bestemming zoekt en dan de route volgens de door jezelf ingegeven eisen 
(kortste, snelste, vermijden van….) laat berekenen, gaat uitstekend. 
 
Natuurlijk heb ik nu de laatste updates, kaart en apparaat software, al gedownload, en ik 
bemerkte dat er flink was gewerkt aan de software. 
Het oppakken van de route moet nu probleemloos gaan, als je een waypoint wilt verwijderen 
dan heb je nu een knop ‘skip’ waypoint bij de hand.  
Deze knop bewijst ook goede diensten als je op de 350 zelf een route maakt langs een aantal 
waypoints. Daarbij werd je steeds gedwongen om het waypoint echt aan te doen, bijvoorbeeld 
de plaats in te gaan terwijl je liever op de rondweg zou blijven, dat kun je nu al rijdende snel 
oplossen.  
N.B. Bij het zelf maken van een route, of als je een route van Internet haalt, dan kun je met 
Basecamp de waypoints eerst ‘soft’ maken om problemen te voorkomen, maar het is de vraag 
of je dat bij alle waypoints wilt doen. Als je bij een motorclub een route laadt dan heb je daar 
geen inbreng in, dan kan die knop ‘skip waypoint’ erg prettig zijn als je van de route af raakt. 
 
Ook het verwijderen van routes uit de 350 gaat nu prima, maar verwacht voor het micro SD 
kaartje niet de gebruiksmogelijkheden die de 550 en 660 bieden. Vermoedelijk komen die er 
ook niet. Het is ‘inladen’, alles van het kaartje gaat meteen automatisch naar het interne 
geheugen van de 350, en je kunt een route weer verwijderen uit de 350, maar het kaartje zelf is 
met de 350 niet benaderbaar of muteerbaar: dat kan alleen met Basecamp.  
 
Of er ook een oplossing is gekomen voor het probleem van het ‘heen en weertje’ naar een 
waypoint om dan weer terug te keren op de grote weg, dat is me nog niet duidelijk. Misschien 
kan ik eens een stukje testroute in Basecamp maken, maar als het dan goed gaat dan weet je 
natuurlijk nog niet of in iets ander situatie het toch nog afwijkend van de bedoelde route gaat. 
De toekomst zal het leren. 
 
Nog even iets over Basecamp.   
Bij ‘los’ gebruik van het apparaat, of als je gewoon een route bij de motorclub laadt, heb je 
Basecamp op je pc natuurlijk niet nodig, maar voor het knutselen met reeds gemaakte routes, 
bekijken en aanpassen, en voor het zelf maken van nieuwe routes is het een heel sterk 
programma met veel mogelijkheden. Ik werk nu volledig via Basecamp, beheer van routes 
(binnenhalen, aanpassen, maken, bewaren), updaten kaart en software, alles gaat dan 
voortreffelijk. 
Als bezwaar wordt wel genoemd dat je voor het zelf maken van routes de Zumo 350 aan de pc 
moet koppelen, Basecamp maakt namelijk gebruik van de routes uit de 350. Dat is de nieuwe 
richting die de firma Garmin is ingeslagen en vermoedelijk bij alle toekomstige modellen zal 
hanteren. In de pc heb je dan dus niet het kaartmateriaal, alhoewel…. er zal toch wel ergens 
iets staan, want als je de Zumo 350 aan Basecamp hangt kun je net een kopje koffie 
inschenken, en dan staan de kaarten al voor je klaar op de pc. Daarom vind ik dat geen enkel 
probleem, maar ik heb de Zumo dan ook gewoon thuis liggen en niet ergens ‘ver weg’ in de 
schuur bij de motor. 
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Activiteiten Motorbeurs Utrecht 2014 

Motorbeurs Utrecht bestaat 30 jaar, dus alle reden voor een mooi motorfeestje. Het bastion van 
motorrijdend Nederland is alive & kicking en de motorfans mogen de komende jubileumeditie, 
van donderdag 20 tot en met zondag 23 februari, absoluut niet missen. Het eerste wat opvalt is 
het indrukwekkende deelnemersveld. De motorhemel op aarde is de befaamde importeurshal 
12 waar de motorrijders een imposante line-up wacht van de nieuwste modellen. Nooit eerder in 
de historie van de beurs was in deze hal, omgedoopt tot 'walHALla', een groter aantal 
importeurs bijeen als op Motorbeurs Utrecht 2014. 

Motorvirus 
Alles op het verlanglijstje van mannen en vrouwen behept met het motorvirus kan op de beurs 
uitgebreid worden vergeleken en is te koop. Ook een groot en breed aanbod gebruikte, goed 
onderhouden toerbuffels, dikke choppers, allroads en ranke sportfietsen om de dagelijkse stress 
mee uit het hoofd te rijden. Voor de koopjesjagers is er een ruime keuze aan aantrekkelijk 
geprijsde kleding, helmen, accessoires en onderdelen. Voor ieder wat wils, dus. Dat de 
exposanten uit het juiste motorhout zijn gesneden bewijst de trouwe aanwezigheid sinds de 
allereerste editie van vele tientallen aanbieders. 

 
Grid Girls 
Om de pret nog verder te verhogen zijn inspirerende, spannende en amusante motoractiviteiten 
in voorbereiding. Wat te denken van de allereerste Grid Girl competitie die vast en zeker voor 
enige opschudding zal zorgen. Inschrijven kan binnenkort op de site. Het motorbeurspubliek 
kan stemmen op de kandidaten en bepaalt welke vijf genomineerden zaterdagmiddag tijdens de 
beurs meedoen in de finale. De winnares gaat als VIP naar de TT en mag pronken als de 
persoonlijke Grid Girl van Bryan Schouten, de Nederlandse coureur die in 2014 uitkomt voor het 
Franse CIP Moto3 Team. 

 
Stuntprogramma 
Alle offroad partijen staan dit jaar overzichtelijk bij elkaar in hal 7. De inrichting en sfeer van het 
nabijgelegen terras zijn helemaal op deze takken van motorsport afgestemd. Het terras is ook 
de place to be voor interviews, meet & greets en spelletjes waarbij leuke prijzen te winnen zijn. 
Bezoekers vinden het Racepaviljoen, net als vorig jaar, in hal 8. Op het binnenterrein wordt ruim 
baan gemaakt voor een spectaculair stunt programma. BOVAG Try the Bike is van deze locatie 
verhuisd naar een groter terrein naast hal 12. Zo kunnen de stunters zich extra uitleven en 
krijgen veel meer motorrijders in spe de kans om onder professionele begeleiding hun eerste 
spannende motormeters af te leggen. 
 
Gezellig ronddolen 
Motorrijders die graag op twee wielen de wereld willen ontdekken kunnen gezellig ronddolen in 
hal 9 en gesprekjes aanknopen met in toerisme gespecialiseerde internationale exposanten die 
uit eigen ervaring weten waar zij over praten. Een gezellige en overzichtelijke bundeling van 
motorcampings en –hotels en reis organisaties Nederland, Europa en nog veel verder weg. 
'Touring' is het overkoepelde thema van het nabijgelegen Workshoptheater in deze hal. 
Wederom en de absolute hotspot voor presentaties, lezingen en informatieve workshops, 
bijvoorbeeld over het rijden met gps en motoronderhoud. 
 

Café racers 
De motorclubs staan dit jaar in hal 10, die wordt verrijkt met een prachtige show van 
oogstrelende Café racers. In het gezellige Bikers Café in deze hal kunnen de bezoekers een 
biertje pakken en even gezellig de benen strekken. Hal 11 is het eldorado voor de liefhebbers 
van customizen. De custom standhouders staan dicht bij elkaar met als gemeenschappelijk 
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verbinding een mega terras en een Custom Bike show. De junior Bikers Build off in deze hal is 
nog zo'n leuke primeur van de jubilerende Motorbeurs Utrecht en de vele liefhebbers van 
zelfbouwen en sleutelen kunnen in deze hal opnieuw hun hart ophalen bij het uitermate 
populaire Men at Work paviljoen. 
 
BikerWedding 
De 30ste editie van Motorbeurs Utrecht wordt spectaculair geopend met een BikerWedding. 
Anne van Os en Nomi Brands uit Wijk bij Duurstede zijn uit alle kandidaten gekozen als het 
toekomstige bruidspaar dat elkaar op de eerste beursdag om 10.00 uur het ja-woord zal geven. 
De twee sprankelende meiden rijden gezamenlijk op de motor naar de trouwlocatie in hal 11, 
waar de ambtenaar van de burgerlijke stand hen omringd door familie, vrienden en het 
Nederlands Motorpubliek in de huwelijkse staat zal verheffen. Aansluitend worden de 
trouwfoto's gemaakt in WalHALla op en rond de nieuwste motorfietsmodellen van 2014. 
 

Openingstijden  
Je bent van harte welkom op MOTORbeurs Utrecht 2014. De beurs is van donderdag 20 t/m 
zondag 23 februari 2014. 
 
Donderdag 20 februari 10:00 - 22:00 uur 
Vrijdag 21 februari 10:00 - 22:00 uur  
Zaterdag 22 februari 10:00 - 18:00 uur  
Zondag 23 februari 10:00 - 18:00 uur  
 


