GEDROCHTEN, in de vorm van gedachtespinsels.
Look who’s
talking !

HET (OVER)LEVEN
A.A.W.M. Verdiesen.

TV//1980

Hoe dieper in de put,
Des te beter beschermd tegen de buitenwereld.

TV//1993

Er zijn al vele kogels door de kerk,
Het duurt niet lang of de kerk stort over het volk.

TV//1994/1

De cirkel:
Oh, mensen in de organisatie,
Gij die slaafs de ‘blindengeleide hond’ volgt,
Die op zijn beurt een spoor volgt,
Op basis van vele indrukken,
Maar, en daar zit hem de clou,
Die geen eigen vermogen heeft tot denken,
En voornamelijk trekt aan de massa achter hem,
Volgens een vast, aangeboren patroon,
Oh, mensen organiseert uzelf !

TV//1994/2

Nu en altijd:
Het Spoor
Het spoort
Het spoort niet
Het spoort niet meer
Het spoort niet meer heen, en
Het spoort niet meer weer
Het spoort altijd weer
Het spoort altijd heen
Het spoort altijd
Het spoort
Het spoor
is zoek.

TV//1995

Je leven
beleven
samen verweven
voor even
voorheen
voorwaar
waarheen
waarnaar

TV060497

IN DE DONKERE PUT
Vertrouwen
en van elkaar houden
daar ga je een huwelijk op bouwen
Het een geschaad
het ander vergaat
zijn redenen waarom je elkaar verlaat
deuren naar de toekomst
wagenwijd open
een keuze om het domst
maar geen weg om terug te lopen
Samen gaat niet meer
zelfs geen enkele keer
de tijd keert niet meer
en pijn heelt weleer
Een zoon van ons samen
is wat wij wilden
veel dat onze werelden verschilden
weinig plannen die wij nog beramen
Terugkijken heeft geen zin
wellicht vooruit evenmin
praten zonder omwegen
kom ik niet meer tegen

TV120497

IN DE KNOOP
Twee golflengten,
eens tesaam,
disharmoniërend,
raken in de knoop,
ontrafelen is niet mogelijk,
knippen een alternatief;
gebroken uiteinden,
weer aaneen,
gaat dat ooit een zelfde kant heen ?
óf is al teloor?

TV120497

STROHALM
Discussies over;
meningen tegenstrijdig,
langs elkaar heen,
gevoelens verstopt, weggemoffeld.
Bij de ander intens en ontevree;
kloven zijn nauwelijks te overbruggen.
Eén raakpunt is gemeen !
Is dat voldoende om te grijpen
een laatste strohalm, ons gemeen ?
Of “ is er een leven na een huwelijk ?”.

TV190497

HET AANGESCHOTEN VOGELTJE
Vloog dapper door de lucht.
Het had dezelfde richting
als eerder op zijn vlucht.
Het had moeite hoogte te houden,
het was zich beducht
van wat eens geweest was
en wat nu leek al te zeer `n klucht
Het aangeschoten vogeltje
had hele erge pijn.
Zal er ergens en tijdig
een veilig onderkomen zijn,
waar het niet hoeft te kijken
naar een vijand groot of klein,
waar de wonden helen kunnen
en er weer genoten wordt van zonneschijn ?

TV98/01

Leegte:
Ik kijk buiten en zie
een fletse zon in grijs/blauw
het bewegen van bladeren flauw
en vogels, die
als tegenhanger zwieren heen en weer
van het langsrazende autoverkeer.

TV98/02

Effect:
Leven, in een waas van zijn
leven, als synoniem voor pijn
leven, van begin tot eind
leven, en laten leven ongerijmd
leven, een lange last
leven, op aard te gast
leven, voor eens en nooit meer
leven, hoop op de laatste keer.

TV98/03

Mijn zoon:
Voor hem te leven;
In hem mijzelf te zien;
Dat zijn momenten van geluk,
dan kan het leven niet meer stuk.
Hij die moet ontdekken,
laat Mij veel zien.
Onverbloemde liefde en
drang naar een eigen bestaan.
Hoe zal dit verder gaan ?

TV98/04

Muziek:
Balladen mooi en niet te zwaar
geven rust op momenten.
Roxy Music, The Rolling Stones
twee verschillende stijlen
beiden ouderwets naar huidige maatstaven
maar voor mij
maakt dit ”momentum” blij.

TV98/05

Bier:
Genot onder een dop,
dat tot leven komt in een glas,
verrijkt zowel het inwendige
als de geestige indrukken van ons mensen.
Lavend voor effe
bekoort mij het meest de Leffe.
Triple, zeker na een verlossende, behoorlijke plas.

TV98/06

Dood:
Voor de één zijn brood,
Voor de ander: Hét Einde !

TV98/07

Melancholie:
Liefde verpakt als zachte boter,
met al snel een ranzige nasmaak.

TV98/08

Familie:
Houvast zonder grip
Bed zonder lakens
Baken zonder licht
Traditie en folklore
zonder werkelijk te bekoren
en toch
willen wij ergens toe behoren.

TV98/09

Verlichting:
Eens en stralend.

TV98/10

Uur:
Eén uur
Gelijk zestig minuten
Ieder van zestig seconden
Hoelang duurt wel niet een mensenleven ?

TV98/11

Huwelijk:
Het
Ultieme
Waarachtige
En
Letterlijk
Intieme
Jawoord
Kortsluiten

TV98/12

Haast
Uitermate
Wringende
En
Lasterlijk
Idealistisch
Jargon:
Klote

Cyclus:
Te ontwaken
in gedichten
met gedrochten
en gedogen
toch bedrogen
en bekocht
aan berichten
moet inslapen

TV98/13

Grap:
Geestig moeten zijn heeft per definitie
iets komisch in zich.
Zeker als dit gebracht wordt door een clown,
die het geheel etaleert vanachter een opzichtelijk masker.
In feite zegt dit genoeg over hoe humor
in deze wereld wordt ervaren:
innerlijke pijn wordt weggestopt
ten koste van het moeten lachen.
Is dat niet om je (ver-)rot te lachen ?

TV98/14

Nintendo-64:
Modern spel, oh zo verslavend
snel, dynamisch en driedimensionaal
tevens voor het opvijzelen van de individuele moraal.
Zenuwachtig geluid, wordt versterkt door
het dito bewegingspatroon en beleving van de spelers,
in deze zijn zij allen gelijk en met-elkaar-delers.
Het ultieme gevoel bij het behalen van “goud” óf
het overwinnen van de mede-speler dan wel de hele horde,
is wat door de kids nagestreefd dient te worden.
Hoe prachtig en naturel dit spel ook lijkt te zijn,
het gekluisterd hangen aan een beeld is geen doel om na te willen streven,
als ouders zul je de werkelijke waarde van het leven moeten aangeven.

TV98/15

Rekenschap:
Ongeluk zit in een klein hoekje
en loopt volgens een eigen spoorboekje.
Lang tevoren reeds bepaald,
wordt het onzichtbare doel gehaald.
Zo, mens, denk nou niet,
dat je het werkelijk goed ziet.
Want naar links of rechts,
dat weet de Almacht slechts.
Deze strooit kwistig met verdriet en geluk,
in het ene geval een gevoel van pijn,
in het andere is plezier even schijn,
waarom maakt een mens zich zo druk ?
Het is vergeefse moeite wat je ook doet,
het naar de hand te willen zetten,
een ander op je toko te laten letten,
dit zie je pas goed, als je langer stilzitten moet.

TV98/16

Vertrouwen:
Is, één van de basis-aspecten die samenwerking tot grotere hoogte verheft.
Of het nu zakelijk, vriendschappelijk óf een hechte relatie betreft,
bloei en groei op alle terrein zijn alleen dan te bereiken,
als betrokken partijen willen en kunnen bouwen
op ongedwongen en volwaardig, wederzijds vertrouwen.
Is deze eenmaal geschaad,
dan is niemand erbij gebaad,
om, ter wille van de lieve vree,
door te gaan ongedwee.
Slechts na veel en zwaar (be-)lijden
kan men zich uit een spanning bevrijden.
Ook hier geldt de vaste regel van open- en eerlijkheid
(duurt het langst), die een gangbare weg plaveit.

TV98/17

Wait:

Wachten:

What a hell it is to have to wait
It makes me more than afraid
because I’m uncertain to think
the problems in this way will shrink.

Het is een hel om te moeten wachten
ik word er benauwd van
want ik ben onzeker in gedachten
dat de problemen daarmee afnemen.

To wait for the answer final
what will be the decision
your choice for me, a rival,
or further on your own is my friction.

Te wachten op het uiteindelijke woord
van de beslissing
je keuze voor mij, een rivaal,
of alleen verder te gaan geeft bij mij spanning.

The most terrible thing really lies
in my own interpretation
of this damnification
and the waiting for the tossing of the dice.
It’s all a matter of trust !

Het vervelendste is echter
mijn eigen inschatting
van deze beschadiging
En het wachten op het rollen van de stenen.
Het is allemaal een zaak van vertrouwen!

TV98/18

Met gekrulde tenen:
Geblesseerd voor de zoveelste keer;
ja, de rechter enkel weer.
dit maal zijn de consequenties:
sporten met minder pretenties.
Vier weken gekluisterd;
door berichten ontluisterd;
zeker in deze cruciale fase,
waarin het reorganisatie-traject voortraze.
Geen grip meer, noch medewerking;
afhankelijk van de flow van de werkkring;
mede door toedoen OR, P&O en ongeloof
ontstaat tussen lagen in de lijn een grote kloof.
Hier zit ik dan met gekrulde tenen,
de ganse dag omhoog met de benen,
het verhaal horende van mijn baas
over het onverwachte geraas.
Zijn voorstel: water bij de wijn
en het boetekleed mijn,
worden middelen in de strijd
voor de toekomstige tijd.
Tevoren is reeds te voorspellen,
hoe partijen elkaar kunnen kwellen.
Resultaat hiervan wordt tenslotte:
plan deels terugdraaien en manager oprotte.
Niet dat dit onoverkomelijk is voor mij,
maar wel de wetenschap van op rij,
weer een leidinggevende afgebrand
door een zich ingravend personeelsbestand.
Keer op keer zal dit weer voorkomen,
zodat een bedrijf alleen maar mag dromen
van een uitgebalanceerde eenheid,
die uitleen en verkoop begeleid.
Voor mij rest nu nog slechts
te leren wat niet werkt averechts
en de rol hierin van partijen,
die in een veranderende situatie glij(d)en.
Niet gekwetst of sikkeneurig,
maar als gentleman (Bobby Robson), keurig
in het komende,onafwendbare proces verschenen
en zonder gekrulde tenen vervolgens verdwenen.

TV98/19

Telefoon,
zo rinkelend gewoon.

TV98/20

Zonnig:
Ons dagelijks ritueel
- min of meer monter gaat strak in het gareel
De eerste gang
-weer in de klerenis zo onbarmachtig wrang
dan met versnelde tred
- gedachten op nul de eerste schreden gezet
Vaak onvoorziene dingen
- al dan niet verpakt zullen zich weer opdringen
Verrassingen, uitdagingen en sleur
- mits bewust beleefd geven de dag een zonnige kleur
Verbazing uitwisselen over en weer
- daarna de rust gezocht een laatste glimlach in bed en ogen neer

TV98/21

Van de domme:
Het liefst van alle zou ik willen
dat ik niet voorgeprogrammeerd
alle levenswijsheid had geleerd.
Van jongs af aan te moeten
en te leven met presteren
om vervolgens langzaam te verteren.
Wat als ik anders had gedaan;
had ik dan eerder bereikt
de gewenste gelukzaligheid ?
Ach, een ander pad gekozen
is nu tot mijn spijt
slechts het verknoeien van de tijd.
Voortgaan op dezelfde wijze
en me houden van de domme
brengt dat er weer andere horizonten komme.

TV98/22

Steengoed:
Gestenigd vragen om meer keien.

TV98/23

Ademloos:
Wordt je twee keer in je leven:
de eerste keer als je smoorverliefd
je gevoelens aan die ander overbrieft.
De laatste maal, hoe ongelukkig,
letterlijk aan het natuurlijke slot;
figuurlijk als liefde haat wordt.

TV98/24

Optimisme:
Het tegen beter weten in
nastreven van de realiteitszin.

TV98/25

Meesterwerk:
Niet, zoals in de volksmond
al eeuwen bekend stond,
is een wáár meesterwerk
een schilderij of beeldhouwwerk.
Nee, de meest terechte eer
voor deze titel daalt neer
op het klasse(!)-gebeuren
bij taal, rekenen en kleuren.
De dames en heren onderwijzers
begeleiden onze jonge strijders,
geduldig en doelbewust,
hun eerste stappen naar levenslust.

TV98/26

TV98/27

Dirty old man:

Dirty old man:

Een simpel en veelzeggend lied
verraadt in één zin veel verdriet.

An as simple as much speaking song
A feeling of disgust a life-time long.

Heartbeat:
Listening to the rhythm of our heart,
changing with emotions or tense,
should be of our most common daily part,
because it can give our lives more sense.

TV98/28

Kwaad:
Hard en direct en onder de gordel geraakt
maakt mij verschrikkelijk kwaad.
Er zijn geen woorden voor te vinden
hoezeer ze mij willen verslinden.
Niet dat me dat echt zal bezeren,
maar het is goed te realiseren,
dat ik de donkere weg met ‘beren’
snel de rug toe kan keren.

TV98/30

Stemming:
In mineur gebracht
door een zakelijke klacht
had ik van mijzelf zó niet verwacht.
Wie had ooit gedacht,
dat er met minieme kracht
iemand zó kan worden afgeslacht.
Het gaat hier meer dan om aandacht
<de aanpak was klaarblijkelijk te zacht>
voor die tegenwerkende macht.
Niet naar een toekomst vol pracht,
maar naar de baas op jacht
wordt de energie van medewerkers gebracht.
Als een dief in de nacht,
wordt er door een enkeling getracht
hoe een groter wond kan worden toegebracht.
Maar vanuit afstandelijkheid geef ik acht {de diepte van mijn schacht}
aan het beste waaraan ik dacht:
wie het laatst, ook het beste lacht.

TV98/31

Incasseren:
Niet vanuit rancune
gesprekken aan te gaan,
maar met een act op de bühne
er een fikse munt uitslaan.
Dit is nu mijn inzicht
in de affaire WeideSticht.
Niet zozeer tegen een directie,
als wel tegen medewerkers gericht.
Het op pijn bij anderen te gokken,
zullen zij voor moeten dokken.
Niet dat hiermee iets verzacht,
dat wordt door mij niet verwacht.

TV98/32

Parijs-Roubaix:
Heroïsch wielerspektakel.
Kasseien als het terugkerend orakel.
De mens op zijn fiets
tegen elkaar, natuur en verder niets.
Alleen de sterksten in de strijd
wachten met de aanval tot de juiste tijd.
Na het bos van Wallers-Arenberg geslecht,
komt de ware kracht tot zijn recht.
Geheel in stijl, niet onverwacht,
toonde vandaag één man zijn macht.
Geen enkel was bij machte
om met deze beul te meten zijn krachten.

Hij was wederom zo sterk;
als eenling ging hij daar te werk.
Tevoren aangekondigd als favoriet
deed Ballerini iedere aanval teniet.
De wielerbaan met opgeheven hoofd,
de armen gestrekt zoals beloofd,
(voor publiek dé pret) de kampioen heeft het gered,
‘Alles’ is op ruime achterstand gezet.

TV98/33

Vrienden:
In lastige tijden te laten verwennen
door degenen die ons goed kennen,
dat is hetgeen wij verdienden
met de betrokkenheid van vrienden.

TV98/34

Blanco begin:
De dag blanco beginnen.
Ongelooflijk ! Sneeuw-wit.
Wie had dat kunnen verzinnen
in een zachte winter als dit ?
Een teken aan de wand ?
Geheel opnieuw te beginnen ?
| Ook voor elkaar beminnen ?
Moet in dit verband
ik me op een ander leven herbezinnen ? | ik me op een hernieuwde start bezinnen ?

TV98/35

Gunda:
Ik zag haar schaatsen op de TV.
Niet elegant, ogenschijnlijk niet tevree,
maar met een verbetenheid,
die geen enkel ander verder ten toon spreidt.
Een wereldrecord is in de maak,
iedere klap op zich is raak,
een prestatie van haar gading,
eindigt in de finale ontlading.

TV98/37

Spiegel:
De kunst van het leren
is je gezicht naar de spiegel te keren.
Jezelf deze voorhouden,
zo bezweren ons de wijze ouden.
Met je sterkten en zwakten onder ogen
wordt je door jezelf niet makkelijk bedrogen.
Zo kun je onder alle omstandigheden
de moeilijkheden tegemoet treden.
Succes of falen
zijn zo zelf veelal te bepalen,
afhankelijk van het bewuste gebruik,
bij het benaderen van een fuik.

“Wees jezelf broeder”
is eveneens een hoeder
van je emotionele gevoel
op weg naar het gestelde doel.
Loop niet weg van jezelf;
Tel vaker door, niet tot 10 maar tot 11,
zodat opgekropte frustraties
teruggebracht worden tot juiste proporties.
Met al deze wijsheden
nog steeds niet geheel tevreden ?
Leef niet teveel in het verleden,
dan ben je gelukkiger in het heden !

TV98/38

Anders:
Het liep anders dan gedacht. Geen eenvoudig pad dat op relaxte manier was te begaan.
Nee, niemand had kunnen bevroeden zoals het de mensheid tot op heden is vergaan.
In het jaar nul was daar een man geboren, die alle volwassenen kon bekoren. Snel wijs en
levenslustig, was hij op zoek naar het ware en vond op jonge leeftijd al zijn paradijs.
Velen vonden na deze verschijning een gelukkiger doel om na te streven. Zoals zelden tevoren
doen zich echter in huidige tijd andere normen en waarden opwacht gelden.
Jachten en jagen laten het onderlinge en algemene respect vervagen. Hoe kan het anders, dat met
moderne communicatie en transport in de wereld de vrede wordt belet?
{Verlichting
In het jaar tweeduizend na {verschijning wordt wellicht verwacht, dat weer een tijdloze figuur
wordt bedacht om de komende eeuw(en) voor te leven. Stelletje Goddelozen.
Het individualistische en materialistische aspect waarmee zelfs kinderen worden verwekt kan
geen vreugde brengen, ook niet het marxistische waar velen over morden.
Maar wat is toch mijn illusie, als op kleiner schaal al niet datgene wordt verkregen noch wordt
gestreefd naar een gelukkiger bestaan. Mens begraaf toch je degen !

TV98/39

Sleet:
Met het groeien der jaren
vergrijzen bij velen de haren.
Daarmee ook, zij gebleken,
toont de vos openlijk zijn streken.
Niet dat hij dit bewust weet,
maar ook hier is sprake van sleet
en het omstandig handelen
is een andere weg gaan bewandelen.
Roofdier, handelend omzichtig,
en om zich heen kijkend schichtig,
grijpt hij zijn prooi, doorgaans althans,
zonder diens besef of vluchtkans.
Bij het ouder worden in de tijd
verliest het dier de voorzichtigheid
steeds vaker uit het oog,
zo luidt nu mijn betoog.

Dit leidt geheid, zonder omhaal,
naar ongetwijfeld de laatste maal,
dat hij, meneer de Vos, dweept
en zich op deze aardbol los rond sleept.

TV98/40

Spag(H)etty:
Vlot en gedecideerd
loopt zij parmantig,
krachtig en volleerd,
een tikje hooghartig,
als neutraal, deskundig
en gevat personeelsconsulent
door de woelige WS-tent.
Zo open en spontaan,
geheel in eigen stijl,
zal zij haar weg begaan
binnen gestelde kaders, onderwijl
zorgend voor adviezen,
zodat de leiding optimaal kan kiezen.
Hier een door haar gevraagd portret
dichtend op papier gezet
in het noodgedwongen ziekbed
van een beschadigd manager, die onverlet
zijn toekomstige zinnen zet
op een arbeidsplaats vol pret.

TV98/41

Zoekend:
Waar de kracht vandaan gehaald,
om opnieuw een richting bepaald
en genoegen te vinden
in een leven met vrinden,
gezondheid en arbeidsvreugd ?
Daarbij is nog onbesproken: deugd
en zinvolheid van het bestaan.
Waar liggen interesses en mogelijkheden,
vanuit bekendheid eigen sterkten en zwakheden ?
Hoe deze te matchen en verkopen
aan de markt waar vraag en aanbod uiteenlopen ?
Daarbij rekening houdend met
grenzen, waarden, normen en thuispret ?
Al jaren ben ik rusteloos aan het zoeken,
in alle mogelijke uithoeken,
naar wat mij op het lijf is geschreven
én waar ik voort gedreven
mijn vizier op kan richten
en aldus mijn leven kan verlichten.

TV98/42

Geschiedenisles:
Hoe doordacht: lesgeven in
het lestrekken uit het verleden !
Hoe vervelend is het heden;
pas over jaren zien wij in,
hoe consequenties van onze daden
de nabestaanden zullen schaden.
Kunnen wij nu verhinderen,
dat hun kansen verminderen ?

TV98/43

Zelfvertrouwen:
Het doorbreken van monogamie,
om bij anderen het gevoel gekweld
weer op te krikken,
waardoor je als mens in kwestie
het idee krijgt, dat je nog meetelt
en je aldus in je lot kunt schikken.

TV98/44

Prostitutie:
Groots en fier trekt menig man
van leer tegen zelfgenoegzaamheid,
maar werkelijk klein wordt hij pas dan,
als hij toegeven moet, dat hij niet thuis vrijt.
Menig vrouw noodgedwongen,
vermaakt mannen tot hun genoegen
(zichzelf psychisch soms verwrongen)
naar grootse hoogten, zonder wroegen.

TV98/45

Single:
Alleen met elkaar;
zit ik vaak te dromen
over allerlei demonen
en denk om een uur of elf:
met elkaar en tóch op mezelf.

TV98/46

Ego:
Een mens gaat erop prat,
denkend en rationeel
vooruit te zijn op de rat.
IJdelheid kent geen sier;
natuurlijk en passioneel,
dat zijn uitgangspunten voor een dier.
Twee essentiële verschillen, die
aantonen en onderschrijven
dat een mens kickt op zijn ego.
Een dier leeft van dag tot dag,
onwetend en wakend
zolang het leven vermag.

Mens of dier, al relativerend,
denk ik dromerig en met overzicht
intussen naar evenwicht hunkerend.
TV98/47

Optimisme:
Komkommer, een schil vol water;
Commercieel, een zak munten voor later;
Kommer en kwel, op zich te overkomen;
Communicatie, om slechter te voorkomen;
Komedie, huwelijk met verschillen;
Common sense, om over problemen heen te tillen.

TV98/48

Mechanisme:
Liefde verre en oh zo iel,
eenzijdig hiervoor vechtend is me
als carnaval in een boerenkiel
eindigend in een soort kannibalisme.
Diep geraakt in de ziel,
onbewust een mechanisme,
waardoor niet meer te discussiëren viel
over ieders persoonlijke surrealisme.
Jongedame, geboren te Tiel,
zoekend naar een eigen charisme
en gericht draaiend een stuurwiel
naar een zelfstandig idealisme.
Weet, dat elk een onbekende achilleshiel
heeft; voor de één is dat fascisme,
voor de ander , hoe imbeciel,
een geheel ander soort fanatisme.

TV98/49

L angdurig
Onbevangen
L achen

TV98/50

Proces:
In België, zo u het gelooft,
wordt u een paradijs op aarde beloofd.
In het geval Dutroux, waarachtig,
lijkt dit te kinderachtig
om langer bij stil te staan.
Vastgezet, weet hij toch heen te gaan.
Ongeloof in het gehele land,
geschreeuw om, hand in hand,
oog om oog (waar heerst verstand ?)
en tand om tand.
Politieke koppen zijn aan het rollen
zonder grappen of grollen.
Maar waar het uiteindelijk om draait,
is of dit onmens voorgoed de bak indraait.
Velen zullen niet kunnen wachten
totdat, zo helpe God hen uit allermachte,
recht wordt gesproken
en daarmee de misère wordt doorbroken.

Dan kan in dit schone, naïeve land
weer gelachen worden ongênant .
Een vlekje in de historie
is verdwenen met de victorie
over een ongeoorloofde bende;
VERGETEN wordt weer alle ellende.

TV98/51

Ouzo:
Zon, zand en zee,
land van weltevree;
feest, muziek en dans,
allen raken wij in trans
op de zwoele klanken
en bij bekende dranken
als Griekse wijn en ouzo.
Liefde, warmte, mystiek ? Hoezo ?

TV98/52

Voorruit:
Door het raam zag ik vandaag je staart
en dacht: wat is het waard ?
Tijden heb ik in je gestoken,
toch heeft het aan iets ontbroken.
Ook de “trieste” aanblik langs je heen,
bracht mij niets meer dan voorheen.
Langzaam maar zeker nadert het doel;
Vooruit, denk ik vanuit mijn stoel.
Het gaat dan toch eindelijk gelukken,
ik kan me aan de file ontrukken !

TV98/53

Verkiezingsstrijd:
Al langer erger ik me aan
politieke kop(stukken,) pen
/potlood wil ik laten staan
zinloos om bij de stembus te stoppen.
In deze tijden gedragen zij zich te zot,
ik wacht wel tot die ziekte weer oprot.
Want op de TV is geen enkele zender
zonder ‘Borst’-beeld roepende LOVE ME TENDER
of het hakken en blaten in refrein
tussen Kok en tegenpartij Bolkestein.
Groen-links door De Hoop-Sche(ff/pp)er rechts gepasseerd
want voorrang verlenen is in dit milieu verkeerd.
Het gaat tenslotte om de meeste stemmen
om vier jaar het volk te mogen temmen.
Iedere partij heeft in zijn blazoen:
Wij beloven het u allen nog beter te doen.
Uiteindelijk blijkt steeds maar weer:
zelfs politica gedragen zich als “heer”.

Gezondheid, vervoer of andere stof,
hun diepgang en overzicht van mij géén lof.
Immer weer dat opgeblazen gekrakeel,
wordt mij, zeker in verkiezingstijd, teveel.
Ik onttrek mij daarom aan dit gedrang,
geef mij maar vrede, in ieders belang.

TV98/54

Better:
Better do it to them,
before they do it to you.
Giving for better or for worse,
instead of taking it for yourself.
So let’s make things better,
by giving your whole share.
Better to give and care,
then been token from you somewhere.
But if they do that to you,
You’ll better let them do.

TV98/55

Strijken:
Huiselijk tafereel
en familieritueel,
behalve bij de rijken,
want daar laten ze voor zich strijken.
Zo eenvoudig en eentonig
is het inderdaad nodig
dit steeds terugkerend geheel
soms minder, vaak veel.
Waar blijft de ontspanning
die er eerst hing ?
Waarom elkaar vermijden,
hoe van problemen te bevrijden ?
Komt het geluk ooit nog terug,
of is het achter de rug ?
Moeten wij, zoals vroeger tijden staven ,
toch maar de strijdbijl begraven ?
Niet de vlag te moeten strijken
zal uit gesprekken moeten blijken.
Ik vooralsnog hoop, dat er nog wel degelijk
gedeeld kan worden openlijk.

TV98/56

LEVEN
EVEN
VEN
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TV98/57

Respect:
Niet velen meer kunnen mij
een uitspraak over henzelf ontlokken
Bij zijn afscheid in de rij
zal echter mij de adem even stokken
Het vertrouwen dat gaf hij,
de teugels los, onverschrokken
….. Met mijn gedachten weer op rij,
vol respect, als hij is vertrokken
(t.b.v. afscheid van René Grotenhuis-WeideSticht)

TV98/58

Te nemen:
De wijk/
Óf de tijd ?

TV98/59

Delen:
Het denken over en beschrijven van allerhande situaties
is mogelijk met veel variaties, vooral als het gaat over relaties.
In tijden van geluk is er voor vastleggen onvoldoende reden;
In andere tijden spreekt men slechts honderduit over onvrede.
Mocht het desondanks lijken alsof het menselijk is
om neurotisch vast te bijten in onheil en ontstentenis,
dan kan ik geruststellend en zonder omhaal vertellen
dat velen vreugde en positiviteit koesteren en voorspellen,
ongewild daarmee echter de ongelukkigen verder kwellen.
Een aanvaring voor beiden is niet te vermijden,
want de een ziet niet wat de ander moet lijden.
Negativisme zit in de genen, zelfvertrouwen verdwenen;
De goedgemutste, wellicht, heeft minder lange tenen,
weet innerlijke pijn beter voor anderen te verstoppen
achter een vrolijk masker, humorvol strooiend met moppen.
Vreugde en verdriet (wie kent het niet ?) alléén te dragen
is als vanzelfsprekend (zeker in relaties) om moeilijkheden vragen.
Dus: Roept en schrijf alle gevoelens op; deel tot in de lengte van dagen !

TV98/60

Mafkees:
Het mag gezegd,
(niet immer terecht)
maar in vele gevallen
ben ik volgens allen
een regelrechte,
zeker niet slechte,
uitzonderlijke mafkees.

TV98/61

T1450:
Tevreden na een eerste keer
weer eens te trainen (zij het binnen).
Dit verzet eindelijk enigszins de zinnen
en geeft hoop en behoefte aan meer.
Fiets schoon en in de Tacx,
gekleed als voor een tocht,
trap na trap verschijnt het vocht;
Pas op ! Niet al te diep, blijf binnen je taks.
Dagelijks een uurtje zweten
zal bijdragen aan goede benen,
waarmee in de Waalse Pijl wordt verschenen
voor 10 x de muur van Huy, moet je weten.
Menco hoeft niet bang te zijn
dat wij een jaartje moeten wachten.
Het plan voltrekken zo wij dachten
zal eveneens goed zijn voor de lijn.

TV98/62

Voor..beeldig:
Rechtgeaard en statig almaar;
Oogstrelend, doch harteloos exemplaar.

TV98/63

Beeldspraak:
Geschreven wartaal.

TV98/64

De daad:
Mijn hand op jouw
nek zo blauw.
Ademloze stilte.
Ik proef dat zilte
van parelend zweet,
dat van mijn gezicht afgleed.
Is het een droom,
óf is het waar,
dat ik hier loom
ruik aan je haar
en onbestemd
mij een gevoel beklemd
van het is mooi geweest ?

TV98/65

Crematie:
Ongegrond en radicaal
de vlammen in, theatraal.

TV98/66

Inrukken:
Brandend,
zijn de werkelijke vragen
in het leven heden ten dage.
Vlammend,
zijn de betogen die politici
afvuren op collega-critici.
Rokend,
zijn de onderhuidse spanningen
die tussen gesprekspartners in hingen.
Gedoofd,
zou worden álle ellende
als de mensheid het echte “inrukken” kende.

TV98/67

Meer dan 50:
Meer dan 50 jaren na dato
gedenken wij nog onverminderd
het onmenselijke staccato
dat hele volkeren heeft gehinderd.
Al die jaren steeds herhaald
hebben ons (zonder dit verleden) geleerd
hoe diep mensen zijn bezeerd:
meer dan 50 jaren al, onbetaald.
Maar moeten wij nog jaren,
in stille herinnering en ongeloof
door hedendaagse berichten over kloof
en vijandschap, die herinnering bewaren ?

TV98/68

Dagelijks gebed:
Even tot inkeer komen
= voor mijzelf alleen =
niet zozeer te dagdromen
als wel als gedachten bijeen.
Een levensloop vol GEDROCHTEN
= van mijzelf alleen =
niet zozeer in bochten
voor de verkoop bijeen.
Zou dit verder bijdragen
= door mijzelf alleen =
niet zozeer aan levensvragen
maar aan volkeren bijeen.
Dan is mijn leven
= van mijzelf alleen =
niet zozeer vergéven
als denkt menigeen.

TV98/69

Euforie:
Of het nu winst oplevert
of verlies van stemmen;
het imago, de glorie,
voor alle partijen, god betert,
wordt direct opgepoetst
en allen eindigen zij in euforie.
<politieke keuze afhankelijk van een goede leuze,
of van de man die het best liegen kan ?>

TV98/70

Vermits:
Vastheid en gevoel
voor het compacte,
nodig voor exacte
bepaling van het doel
zijn daarnaast waarden
in het huwelijkse leven,
naast het nemen en het geven,
die eens veiligheid vergaarden.

TV98/71

Ajax:
Als een hoge, oprukkende golf,
gelijk een schuimende bek van een wolf,
walste de ploeg alsmaar door,
zonder dat het geduld verloor.
Niet gestild door het eerste succes
bleef de ploeg steeds bij de les
en werd ongelooflijk gedisciplineerd
keer op keer tussen de palen gevolleerd.
De tegenstander geheel overdonderd,
strak verdedigend, keek verwonderd
en werd tenslotte, door irritatie geplaagd,
volkomen van de mat weggevaagd.

TV98/72

Bother:
What the heck
to break your neck
over the blue
suede shoe
while dancing
and romancing
with another.
Don’t bother.

De zekerheid en wetenschap
van een zekere rots
in de kolkende branding, trots
en met zo nu en dan een grap,
zijn ontegenzeglijk elementen
voor de roemruchte pap met krenten
na een voortreffelijk diner;
Vermits genoten met z’n twee.

TV98/73

Doodlopende zaken:
Egocentrisme dat overgaat in egoïsme, gevoed door angst in eigen kunnen en gevoel van
machteloos verlangen in presteren, met daarnaast de hunkering naar ieder die nog meer
laat zien dat hijzelf een ‘nul’ is, zal lijden tot verwijdering, verbreking en andere eindige
en hartverscheurende taferelen, waarin meerdere mensen tenslotte zullen wensen, dat ze
nooit en te nimmer met een dergelijk respectloos en niemand ontziend, mensonwaardig
schepsel van doen zouden hebben gehad en alsnog halsoverkop zouden besluiten het
hazenpad te kiezen voor ze het eigenwaarde gevoel zouden verliezen en zich zouden
verpletteren onder nietsontziend schuldgevoel.

TV98/74

Decadent:
Niet voor één cent,
maar voor meer dan 100 %.

TV98/75

Loos:
Als een man alleen komt te staan,
kan hij/zullen er veel/ de goot in gaan.

TV98/76

Moederdag:
Morgen is weer het fenomeen dat jaarlijks terugkeert,
waarbij door alle kinderen in het land,
al dan niet daarmee onthand,
hun moeders inzet wordt geëerd.
Niet in het minst daarmee verguld
is de middenstand in de retail,
want zij weten tot in detail
hoe te betrachten het geduld,
zodat het twijfelende kind,
door vader geïrriteerd gesteund,
mistroostig over de toonbank leunt
als door de winkelier wordt geïnd.
Met een uitgebreid ontbijt op bed,
vader verplicht daarbij ingeschakeld,
zijn de cadeaus opeen gestapeld
en wordt moeder in de bloemetjes gezet.

TV98/77

Boter (op je hoofd):
Meervoudig onverzadigd (stuk) vet(,)zuur en ranzig geel uitgeslagen; red
jezelf uit de depressie en zet
een goede keus <naar succes met pret/in bed@>.
@ streep door wat niet van toepassing is.

TV98/78

Impasse:
Hoe kan ik zover komen,
dat het verleden
positieve invloed heeft op het heden ?
Wat moet ik doen en laten,
om te doorbreken
de spiraal waar ik in blijf steken ?
Wat is de zin van mijn bestaan,
als het verbreken
voor mij steeds herbeginnen is gebleken ?
Wat moet ik fundamenteel leren,
zodat de eigenhandige parodie
‘parabel van de fiets’ omslaat in harmonie ?
Hoe zal het mij vergaan,
indien het communiceren
de sleutel is tot samensmelten en combineren ?
Zou het mij verrassen,
met dit in te passen
tot het doorbreken van mijn impasse ?

TV98/79

Libelle:
Sierlijk helicopter-insekt in de tuin,
pauwen die voluit schreeuwen ,
de rode avondzon zakkende, schuin
achter de bloeiende bomen met spreeuwen.
De laatste geluiden voor de nacht,
de wind zelfs eerbiedig neergevlijd,
natuur groener dan ooit, wat een pracht !
Konden wij het zo vredig houden, voor altijd.

TV98/80

Avondvierdaagse:
Hordes, groot en klein,
kinderen verzameld op een plein,
ouders in de minderheid
sporen ze aan vol vlijt.
Het is goed wandelweer,
prima daardoor de sfeer,
met zakken vol drank en snoep
vier avonden dollen in een groep.
Uitgeput kwamen ze terug,
allemaal met een natte rug,
een ijsje voor deze eerste etappe,
een douche en dan snel het bed instappen.
Nog drie keer zachtjes lijden,
sommige ouders zijn niet te benijden,
wel is het eind te overzien en in zicht
met de prestatie haast vanzelfsprekend verricht.

TV98/81

TV98/82

Veerkracht:
Wat is wenselijk ?
Wat is menselijk ?
Wat is vreugd ?
Wat is deugd ?

Als je ziet
Het verdriet
In relaties
Tussen naties

Gezond verstand
Zomaar opgebrand
Mens en verliezen
Strijd te verkiezen

Maar ook blijkt
Veerkracht gelijkt
Een slingerende pendule
In een koele vestibule.

Medaille:
Weer een succes behaald,
dat in “GOUD” werd uitbetaald.
Stralend kan hij zich dan uiten,
het is beter dan een zak met duiten.
Eer en prestatie tellen nu al,
‘de beste zijn’ is waar hij naar streven zal.

TV98/83

Beminden:
Er was een tijd, niet lang gelee
dat het paartje was zeer tevree.
Maar zoals alles, om het even,
komt een eind aan zulk leven.
Er was een tijd dat beiden inden,
de liefde tussen twee beminden.
Maar zoals dikwijls, met spijt,
raakten zij onderweg het spoor kwijt.
Er was een tijd vol geluk,
ook al was het dagelijks druk.
Maar zoals altijd, teruggeblikt,
zijn zij in elkaar verst®ikt.
Er is een tijd, nog te komen,
waarin waar worden de dromen.
Maar zoals vaak, met berouw,
blijven gedachten aan die ene man/vrouw.
Er volgt een tijd van bezinnen,
met uitwisselen en opnieuw beginnen.
Maar zoals eens, lang gelee,
zal het nooit meer worden. Tevree ?

TV98/84

Traktatie:
Ware eens en volledig
Mijn gedachten en daden
Rustig en evenredig
Zodat ik me kon beraden
Op wat richting te gaan
Opdat, natuurlijk in gradatie
Met een lach en een traan
Geluk ontwaakte, dat ware een traktatie !

TV98/85

Een Tweede:
Gezamenlijk hadden wij besloten;
maar de natuur heeft verstoten;
de kans tot uitbreiding gesloten;
van een tweede niet meer genoten;
dat pas heeft ons echt verdroten !

TV98/86

De tijden veranderen:
Een intern NS mislukt verhaal
wordt nu met luid verbaal
verkondigd voor de klantengroep
in een poging te maskeren de troep
die politieke marktwerking losweekt.
Hiermee wordt nóg meer gekweekt
een turbulente, klantonvriendelijke
en voor de mobiliteit schadelijke
beweging om vervoersproblemen te bestrijden,
dit noemen zij dan “de veranderende tijden”.
In letterlijke zin klopt de melding ,
maar is figuurlijk een zinspeling
op de ‘andere invulling’ van het spoor.
De kosten-baten aspecten gaan teloor,
de flexibiliteit daarentegen bloeit,
want tussen NS en Lovers wordt geknoeid
over capaciteit van het railgebruik
en de personeelsinzet als volgende fuik.
De klant daarentegen geeft alras
de pijp aan Maarten en in zijn auto gas.

TV98/87

Fundamenteel:
Door het enkelleed gedongen
wordt door arts en therapeut aangedrongen
explosieve sporten
voorlopig langdurig op te schorten.
Dit is een gevoelige tik
enkel door toedoen van een stick
de meest (funda)mentale rust
ligt in fysieke inspanningen, bewust.
Meer richting te geven middels een stuur
en kiezen voor de lange duursport, zonder fors aan te hoeven zetten
is hetgeen om op te moeten letten.
Fundamenteel te gaan kiezen
om met dammen of schaken te verliezen
is niet vanzelfsprekend om te verpozen
dan nog liever de Sax en Tacx verkozen

TV98/88

Verrekt:
Huwelijkse conflicten,
één die mij verstikte,
wanneer worden ze uitgepraat,
daar zijn wij allen bij gebaat !
De onderlinge band is verrekt,
kans dat een van ons vertrekt,
hoe dit te verhinderen
en de spanningen te verminderen ?
Het is een langslepend proces
met steeds minder kans op succes,
overwoekerd het goede meer en meer
door wild groeiend, eigengericht hartzeer.
Snel zal dit moeten veranderen
om open te staan voor en naar anderen,
echt het geeft zeker geen pas
voor de toekomst van onze Thomas.
De banden moeten worden aangehaald,
openstaande rekeningen betaald,
dan zal pas kunnen blijken
of de stabiliteit niet zal bezwijken.

TV98/89

Onbaatzuchtig:
Enkelen in onze beschaving
zijn gericht op de medemens
en diens armoedig bestaan.
Zichzelf wegcijferend en begaan
is hun enige aardse wens
tot zelfverwezenlijking.
Velen trekken zich aan het lot
dat deze enkeling strijdt
onder barre omstandigheden.
Toch en geheel tevreden,
niet bekommerend om tijd,
gaan zij voort van krot tot krot.
En als hen hulp wordt geboden
middels financiële steunen
van particulieren en overheden,
dan kan meer worden vermeden
dat medemensen kreunen
en daalt het aantal jonge doden.
Zo kunnen wij op afstand, indirect
eveneens onze bijdrage
tot een betere wereld leveren.
Waarmee wij tevens eren
deze eenzame strijders in dagen
dat zij nodig hebben dit respect.

TV98/90

Snel(ge)heid:
Hoe win je Neerlands harten ?
Door je een avond te gaan Verstappen

met een gezellig baantje karten
en je tegen de grond te laten klappen1.
Alle publiciteit eromheen
doet tenslotte wonderen:
een oogje toe en bloed op steen
laat het Nieuws snel donderen.

TV98/91

Het web:
Spinnenwebjes fijn geragd,
bewust voor de ramen aangebracht.
Zij vangen daarmee vliegen af, gestikt,
en ook muggen raken erin verstrikt.
Niet dat het helpt ene zier,
daarbinnen is toch geen vertier.
Na jaren één te zijn geweest
is uit winterse slaap ontwaakt het beest.
Het muggenziften en navelstaren
- ondersteund door woeste gebaren is niet zomaar van de lucht;
het beneemt elkaar met een zucht
de laatste hoop op samengaan
en het gelukzalige gevoel van vreugdetraan.
Nee, de hoop is reeds lang vervlogen,
dat zij elkaar nog kunnen gedogen.
Te ver uiteengegroeid en gegaan
heeft zijn splijtende werk gedaan.
Net als de vlieg in het web gevangen
en de mug, eerst onbevangen,
is er geen ontkomen meer aan:
de toekomstige weg zonder elkaar te gaan.

TV98/92

Soeharto:
Het zal je schoonzoon maar wezen.
Wordt je uit het zadel gewipt
kan hij opnieuw zijn hand laten lezen
omdat hij ook is geflipt.
Jakarta, in de ban van verandering,
na jaren van economisch gewin alleen in de top.
Studenten als brekers van de spanning
en (in) het parlement wijzend welke kant op.
Optisch lijkt de rust hersteld,
een nieuwe regering aan de macht.
Tijdelijk het leger zonder geweld,
maar in Suriname staan soldaten op wacht.
De schoonzoon lijkt opgeofferd
voor ‘s lands nieuwe idealen.
Soeharto is de grootste boffert,
zijn macht is niet naar de rivalen.

1

gevecht met formule-1 coureur Jos Verstappen

TV98/93

Voorbijgaand:
Gestart, vrolijk, goedgemutst
op weg, van links naar rechts geklutst
en weer teruggeworpen in het heden,
oude paden herbetreden,
nieuwe wegen voorzichtig betreden.
Waakzaamheid waarmee gevaar vermeden
als bagage meegedragen.
Steeds zwaarder de vele vragen
nodig om verder te geraken,
uiteindelijk om de conclusie te maken
dat het humeur niet staand
is gebleken en het leven voorbijgaand.

TV98/95

Aanloopje:
Reeds tweemaal dit weekend overkomen,
en beiden verbaasden mij zo zeer
dat ik behoorlijk moet afstomen,
anders trek ik teveel van leer.
Het tweede om mee te beginnen
wat afstandelijker, maar toch,
onze ‘eenzame’ oppas stormt binnen
geheel van slag, net als haar joch .
De eerste keer - ik sta perplex mijn eigen vrouw, geheel uit zichzelf,
stelt voor een gesprek te houden, slechts
een aanloopje vindt zij nodig; ‘s Avonds om een uur of elf ?

TV98/94

Vrijheidsbeeld:
Zoals vaker, aantoonbaar,
zonder verder ophef te maken,
werd het weer eens voelbaar
dat eigen plezier moet staken
om uit de irritatie te geraken.
Met veel gedrein en misbaar,
onbekommerd om het storen,
werd ondoordacht het bezwaar
“kleine potjes hebben grote oren”
totaal uit het zicht verloren.
Waar het, nu lichtgeraakt,
natuurlijk weer op uitdraait,
is dat kinderen, emotioneel gelaakt,
zich verloren voelen en verdraaid
goed beseffen dat aandacht is verzaakt.
Zij voelen zich dan ongemakkelijk
en vertalen dat, ongemeend,
in drukte en reageren aanvankelijk
ook geïrriteerd. Is dat zo vreemd ?
De les moet dan ook worden geleerd
op zondag moet meer met hen gespeeld,
zodat zij voelen zich geëerd
door hun ouders en niet worden misdeeld
door keuzen in een verwrongen vrijheidsbeeld.

TV98/96

Waarnemen:
Een van de leukste momenten
is wanneer ontspannen en zonder doel
zomaar rond kan worden gekeken.
Soms moet heel bewust worden gekozen,
om niet langer ondoordacht,
de nek uit te steken om te kunnen aanschouwen.
Daarnaast moet op weer andere wijze,
vaak met professionele blik,
situaties nadrukkelijker worden bekeken.
Met dit openlijk observeren,
komt het ook geregeld voor,
dat mensen elkaar stiekem beloeren.
Indirect via spiegelende glazen,
is wat niemand zal verbazen,
een fantastische manier van begluren.
Daarmee zij maar aangetoond,
dat er vele manieren zijn
waarop verschillend kan worden gezien.
Een glazen bol heeft een andere intentie,
al heel diep moet het hoofd zijn gebogen,
om zo te moeten komen tot inzichten.
Toch zijn er geen harde feiten,
want door emoties beladen blijkt,
dat niet één persoon hetzelfde waarnemen kan.
Daarom is het ook niet hetzelfde,
als zo vaak in de praktijk,
dat iemand een ander waar kán nemen.

Dus als ik denk waar te nemen,
is mijn observatie, naar ik meen,
voor anderen waar te nemen,
maar niet als waar te nemen.

TV98/97

Burned out:
Eens moet aan de horizon toch wel eens licht gaan schijnen ?
Ik wou dat ik nog eens kon terug stappen in de tijden,
dan zouden huidige inzichten te gebruiken zijn om te bepalen,
hoe ik mijn leven echt zou willen inrichten, want nu is het balen
van alles wat ik meemaak en ben ik op mijzelf niet al te proud.
Zou het leven dat ik (gedwongen ?) staak echt leiden naar burned-out ?

TV98/98

Voorjaarsschoonmaak:
Wat is er toch zo begin juni/eind mei,
dat voor mij steeds weer blijkt
een eindig en definitief getij,
depressief beladen, dat radicaal prijkt
op mijn curriculum vitae ?
Dit keer zéker ben ik ontevree,
want zonder eigen invloed en gedwee
ben ik naar de slachtbank gevoerd,
na achterbaks pootje te zijn gevloerd
en te worden gebruikt voor de schoonmaak.

TV98/99

Herbeginnen:
Ik zal me moeten herbezinnen
om opnieuw te beginnen
en wellicht niet, als bij WeideSticht,
door medewerkers te worden ontwricht.
Maar is dat werkelijk gebeurd
of was de kaart al langer verbeurd ?
Moet ik om een goede keuze te maken
mijn innerlijke gevechten gaan staken ?
Wat is er toch aan de hand,
dat ik steeds wordt afgebrand ?
Een klus weer dapper aan te vangen
om na een tijd aan de wilgen te hangen ?
Niet één baas kan mij sturen
en dat moet ik steeds bezuren.
Perfectionistisch als men mij kent,
heb ik me voor details steeds afgewend.
Waarvoor ben ik toch zo bang,
dat, in het algemeen belang,
ik voor anderen wél strijd
maar voor mijzelf steeds in het stof bijt ?

TV98/100

Tot morgen2:
Veilig en tevree gaan slapen,
een kus, een ritueel,
het gevoel bij het laatste gapen
dat doet een mens zoveel.
Een kind na een dag ravotten
geeft in een ogenblik terug
je gevoel, verloren tussen zotten,
die mensen doen zo stug.
Dat ene moment in al zijn eenvoud,
voor even vergeten alle zorgen,
dat is genot, liefde, vertrouwd,
iedere dag weer: “Tot morgen”.

T
2

Voor Thomas

V98/101 Ver vel end:

TV98/102

Ver
vel
end

van mijn bed-show
over been
e geween van tranen

Ver
vel
end

tegenwoordiger van het volk
dmaarschalk in tenue
loos uw bevelen

Ver
vel
end

raad aan het leven
len van een laatste oordeel
of all.

Behanger:
Toine is niet goed snik
hij heeft een grote tik
werken als een paard
blijkt niet veel waard
plezier te verhelen
niet met anderen te delen
dat is het harnas
waarin hij in gezwinde pas
teneinde raad
door het leven gaat
dit kan niet langer
….. de behanger !
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Marilène:
Geheel Nederland was getuige
van het grootste, tweedaagse feest
dat in 23 jaar niet is geweest.
Een echte prins had een vrouwe
gevraagd om hem te trouwen,
zo moesten ze zich hoffelijk optuigen.
Ons Koningshuis werd zo in opspraak gebracht
door een kerkelijke inzegening,
waarmee een knieval voor het gebouw als belediging
door eigen protestanten werd ervaren,
en de communie door onverzoenbare
katholieken als verketterend werd bedacht.
Krijgen wij hier straks een ‘Noord-Iers’ front
nu twee afwijkende geloofspartijen
elkaar al mondeling de keel afsnijden
omwille van het in de echt gaan
van een jong, ambitieus stel saam
ieder met verschillend geloofsachtergrond.
Dochter van een voormalig minister
heeft vaders onderhandelingsstrategieën
tijdig onder haar bevallige knieën.
Van de prins geen kwaad te willen weten
kan Marilène niet worden verweten
al is al dat “ORANJE” maar sinister.
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(Op)recht spreken:
Iemand met communicatie problemen
nam vanmorgen tijdig de benen.
Niet nadat hij ongemerkt
zichzelf langs het infrarood had gewerkt
en em passant, zonder dralen,
de fax had weten te kielhalen.
Wie heeft er nu een probleem ?
De fysio, Siemens of degeen
die met andermans zaken
wil proberen contact te maken,
op ruime afstand zo gezegd,
want anders lukt het hem niet oprecht.
Met nog meer verbazing kunt u horen
(het is de tweede keer) tevoren
was het al eens meer gelukt,
waarmee ook een fax was geplukt.
Het is bewezen - het is geen toeval te wijzen op fouten is hier het geval.
Zou nu dan zij de les geleerd
waarop het tij kan worden gekeerd.
Niet meer op te hoeven geven
welk raam het heeft begeven
en te zoeken naar wat mist
hetgeen door de dader is gegrist.
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Unbutton able:
The question “Who are you ?”
isn’t that simple to be answered.
Not that the things to do
are all to be neglect or battered.
It must be a perfect case
for selectors to find me a place.
But the way to manage that straight
can’t be used by them right away.
So there is need for creativity and faith
to find a working place to stay.
That’s what is the matter:
no ‘easy living’, but making it better.
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Postbode:
Al vroeg op de dag,
in weer en wind,
gaat de rode brigade gezwind
en gecoördineerd aan de slag.
Onopvallend bijna, de postbode,
in het hedendaagse straatbeeld,
loopt de man/vrouw schier verveeld
van postcode naar postcode.
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Indrukken:
De gehele dag is een aaneenschakeling
van emoties en gewaarwording,
meestal niet gecategoriseerd of onderkent,
worden zij wél in het geheugen geprent.
Met de bekende, onthouden zaken
zijn direct gevolgtrekkingen te maken,
maar de onbewust beleefde indrukken
behoeden mensen voor het faliekant mislukken.
Het is vooral zaak om dagelijks na te gaan
hoe evenwichtig in het leven te staan.
Dan pas zal het hoe dan ook gelukken
om het negatieve gevoel de kop in te drukken.

TV98/108

You’ll never know
you never can tell
Truth is heaven
the rest like hell.
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Overleven:
De titel van mijn volledig relaas:’HET OVERLEVEN’
gaat over nemen en vooral over geven
wat in intermenselijke relaties zit verweven.
Het steeds weer opnieuw richten
van eigen uitgangspunten en inzichten
geeft het individu minder kans op ontwrichten.
Wel blijft het feit dat mensen verschillen
en veranderen in wat zij willen
om zich op een ander niveau te tillen.
Op een dag wellicht blijkt dat, in dit streven,
geluk en leven op één lijn bleven
totdat het tij zich keert om te kunnen overleven.
Dan blijkt op dat moment hoe broos de draad
door tegenwind in stukken slaat
en zelfs een knoop ter reparatie tegenstaat.
Een scenario hierin kan niet worden geschreven,
men zal het zelf moeten beleven;
neem het heft in eigen hand en blijf leven.
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Navenant:
Het geven van vriendschap wordt gedeeld navenant.
Het is een waarlijk gegeven, zo blijkt naderhand.
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Leeg hoofd:
Het hoofd leeg en tóch zo vol,
dat maakt je werkelijk pas dol.
Niets meer dat je kunt verdragen,
langzaam gaan voorbij de dagen.
Slapen wil je, moet je ook vlot,
want je gedrag wordt al te zot.
Je kunt het niet verklaren
en hoopt dat het wel zal klaren.
Your way

Je omgeving gaat, in het algemeen,
onverdroten een andere richting heen.
Environmental way

Dan zit je verder in het slop,
wat nog meer knaagt in je kop.
Allengs gaat de spiraal
niet OP maar NEER, integraal.
En kun je geen energie meer vinden
om je gemoed weer op te winden.
Dus gooi leeg wat is teveel,
zodat het volle straalt, in zijn geheel.
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2 Waarsmanslag-ers:
Het idee is gerijpt; het gelukt,
de vruchten kunnen worden geplukt.
Wat in het vat zit is niet verzuurd,
Dus komt er een feest in deze buurt.
De koppen bij elkaar gestoken,
het plan kan worden ontloken.
Niet iedereen zal (kunnen) meedoen,
een klein weddenschapje voor de poen ?
De organisatie is in volle gang
voor een avondvullend program lang.
De straat zal worden versierd en afgezet,
dus laat nu maar komen die pret.
Een cateraar wordt ingehuurd;
geschminkt worden alle kinderen in de buurt.
Frisdranken, wijnen en vaten met lagers
verzorgd door Mark & Jan, de waterdragers.
Zo zien wij de datum tegemoet
waarop het feestgedruis losbarsten moet.
Vooraf deze ode aan hen die borgen,
2 Waarsmanslag-ers, een avond zonder zorgen.
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Communicatie:
Mijn vrouw, ook niet geheel dom,
vindt dat ik er wel kom,
mits ik bij sollicitaties kan versieren
een aanvullende cursus om te bestieren.
Niet zomaar één om wat te leren,
geen basiskennis meer om te begeren,
maar specifiek voor het resultaat
voor de noodzakelijke, gecontroleerde praat.
Het zenden en ontvangen van communicatie
moet zonder stoornis in elke relatie.
Dat is, volgens haar, waar het aan mankeert
waardoor ik in functie wordt bezeerd.
Haar dringende advies in deze
moet door mij niet worden afgewezen.
Want al draait het daar niet altijd om,
het in de wind slaan is al te stom.
Evenwel heb ik impliciet begrepen,
dat ik weer stiekem ben geknepen;
een positief advies ten spijt
wordt terloops in mijn kop geheid.
Want steeds blijkt in de avonduren
dat tussen ons geen gesprek kan duren
zonder elkaar onbetamelijk aan te vallen
en met wantrouwen op elkaar in te knallen.
Maar het is nog wel prettig na zo’n strijd
dat er nog simpel wordt gevrijd.
Er is een spanning bij het begin,
maar gaandeweg komt de ontlading:
Wat stilzwijgend tóch voor zichzelf spreekt.
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Mede:
Niet alles is koek en ei,
maar eens zal toch frank en vrij
gesproken kunnen worden.
Desnoods, als het moet,
er Mede, drank zo honingzoet,
een slaapmutsje bijgehaald
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Moordland:
België is dubbel en dwars waard
een troetelnaam dat, gepaard
met ‘s lands recente Dutroux-verleden
en de bekende Gentse onderzoeken heden,
tegengas geeft bij het macabere idee
van Hollanders dat Belgen leven tevree
en dat het er goed is om te vertoeven.
Nee, niet alleen voor boeven,
maar ook voor ons is het een “moordland”.
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Meeleven:
In alle mogelijke gradaties blijkt
dat onze vrinden en bekenden
willen delen in de huidige ellende
van mijn enkel en wat op m’n CV prijkt.
Zo ook onze directe naasten,
die zelfs zwart op wit tonen
dat thuiszitten zich kan lonen
en ik naar een baan niet hoef te haasten.
Humor ligt op de hoek van de straat
zo staat te lezen in “Gluren bij de buren”.
Gegeven ter vermaak in eenzame uren
en als de koffie bij hen niet klaar staat.
verzwikt
getikt
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gedragen
verslagen

Behoorlijk getikt:
Ieder lid heeft een boek gekregen
bij het afscheid van het MT
van de vertrekkende René,
waarmee titelgewijs beschreven
wat hij van ieder dacht
tijdens zijn directiemacht.
Mijn sportiviteit in gedachten
en de langdurige nachten
van ontwikkelen van structuren
in administratieve organisatie
en ingaan op menselijke kuren,
was hiermee aan mij zijn reactie:
Mart Smeets, met zijn sportcommentaar,
een apart en begeesterd fanaat,
die op eigen wijze een brug slaat
tussen de passieve en actieve beoefenaar;
naar tomeloze energie en inzet verwezen
kan ‘behoorlijk getikt’ worden gelezen.
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LTM:
Het is om te zien verbazingwekkend
Long Term Memory ontwikkelend
bij een opgroeiend kind.
Het telefoonnummer van een vrind
is daarbij een aardige graadmeter.
Niet alleen meer de spelletjes
maken het geheugen beter,
maar echte grote mensenspulletjes
dringen hun leven binnen
en prikkelt dagelijks de zinnen.
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Onbenulligheid:
Professionaliteit, zo wordt beweerd,
is de basis waarmee de tegenstander
wordt bestreden en verlies geweerd.
Het Nederlands elftal, optimaal voorbereid,
zichzelf hoog aanslaand en in staat geacht
voorop te gaan in deze WK-strijd.
Het chauvinistische volk, gestoken in oranje,
is tevoren al op een dwaalspoor gebracht
door de oefencampagne afgesloten met franje.
Maar alle energie en tactiek ten spijt
blijkt, door emoties en onverzettelijkheid,
nog niet tot succes te hebben geleid.
Het toppunt van onbenulligheid, onbegrijpelijk,
is wederom de spits, gefrustreerd en onmachtig,
die gechargeerd de elleboog laat spreken openlijk.
Het is dat het niveau van onze zuiderbuur,
vanuit diens gezochte underdogpositie,
alleen gericht is op het optrekken van een muur.
Anders was het wapen van Holland, hoe lullig,
het van hoogmoet geheven zwaard gebleken
niet geslepen genoeg te zijn en gehanteerd knullig.
Dus na deze start, nog niet afgestraft,
is het werkelijk zinnig en noodzaak
het vizier te herrichten en te werken als manschaft.
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WK’98:
Voetbal minnend Nederland
denkt op voorhand
te hebben de overhand
en de cup met weinig tegenstand.
Hoe anders blijkt vaak naderhand,
dat overspeelt is de hand
en dat op de andere kant
van de munt wordt geland.
Maar intussen zijn we in de band
van weken tand om tand
en een dubbeltje op zijn kant
doorrollend tot de eindstand:
KAMPIOEN óf eerder gestrand !

TV98/121

Bij elkaar:
Onverhoopt bij elkaar gekomen
bewaarheid de stoutste dromen.
Maar ook andere gedachten komen
nadat je samen bent gaan wonen.
Onverhoeds wordt je overvallen
door in het minst verwachte gevallen.
Je leven, niet vormbaar met mallen,
blijkt ondergraven met allerlei vallen.
Onverwacht komt er een wending
na een eenzijdige schending.
Je voelt dan dat de ellendeling
wordt gezogen naar een andere zending.
Onvergeeflijk wellicht de daad,
die zorgt dat ieders zijns weegs gaat.
Vooralsnog is er niemand bij gebaat
en kan er niet meer over worden gepraat.
Plotseling sta je daar, weer alleen;
Liefde, warmte en veiligheid verdween.
Nooit komt meer boven de steen
des aanstoots, in het algemeen.
Pardoes wordt je er weer voor geplaatst
en moet je reageren, verhit en gehaast.
Je voelt je eenzaam en raast
dagen en nachten lang, verdwaasd.
Op een dag wordt het je klaar:
niet samen meer, het eind is daar;
ongeloof en gevoel van pijn almaar;
het besef van ‘pak jezelf bij elkaar’.
Deze dag, je moet het geloven,
kom je vast en zeker te boven.
Weg zijn eindelijk de oude kloven,
een nieuwe toekomst komt naar boven.
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Erbij zijn:
Adviseur en echtgenoot, op en top
en altijd per ongeluk bijdehand,
wist gevat en gebrand te reageren op
het aantal gedronken biertjes in de stand
te vertalen naar “gezellig,
dat wordt vanavond weer erbij zijn !”
Helaas voor haar is dat dan niet fijn,
maar is meestal andersom, meen ik stellig.
Vandaag was ik er sowieso weer bij,
maar van saamhorigheidsgevoel
binnen WS, niet echt meer een doel,
bleek niets meer over voor mij.
Het enige waar ik nog bij ben
is bij zinnen: een waarheid als een koe.
De twijfel slaat natuurlijk wel eens toe,
zeker bij irritatie na echtelijke adviezen.

Voor Paula - 17 juni

Weer eens blijkt dan al te zeer
hoever wij gezamenlijk afgedwaald zijn.
Dit is geen (harte)loze kreet met pijn,
maar van erbij (gebleven) zijn des te meer.
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Alcoholisme:
De verlokking van een slok
is als het uitpoetsen van een wrok,
die ontstaan is door excessen
buiten de eigen waarde-processen.
Is de ziel zo diep geraakt,
dat dagelijks een biertje smaakt
en meerderen zonder nadenken
een zonnetje schijnt te wenken.
Dan is de eerste kiem gezaaid
waarbij met feiten wordt gedraaid,
ontstaan van alcoholisme in de dop,
een doorlopend vat, zonder stop.
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Onweer:
Sluipend, onheilspellend
geel-grauw monster.
Drukkend en verhit de dag
waarop hij zijn kop op stak.
Woest en wild,
donderend geraas.
Wind en striemend de regen
in flitsend weerlicht.
Rust en koelte,
frisse lucht en klare kleuren.
Vanwaar het woord ‘onweer’
als je het resultaat beschouwd ?
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Brein:
Borrelend vat
groeiende stroom
waaruit ontspringt uw bron ?
Onrustig gebeuk
nooit stoppend geraas
waar leidt dat naar toe ?
Slecht even rust
schijnbaar, want onbewust
is het brein steeds in de weer.
Overlopend, breed vertakkend
gezwollen en gekalmeerd
bezit de grijze massa immense inhoud.
Onverwacht het eind
waarbij het lichaam breekt
waar blijft dan de opgeslagen kennis ?
…Zo zinloos is het toch niet geweest ?
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Midsummer night’s dream:
In de zwoele zomernachten
ontstaan onvermoede krachten.
Niet geremd door enig gêne
geeft ze onomwonden te kennen
haar diepste, seksuele driften
boven het slaapgevoel uit te liften.
Onverklaarbaar en onverstoord
worden diepere bronnen aangeboord.
Niet in het minst uit het lood geslagen
wordt mijn steentje bijgedragen
om met dit minnespel van behagen
de drempel naar elkaar te verlagen.
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Voornaam:
Mijn voornaam is veelzeggend over de persoon:
een tikje Franstalig komt wat hooghartig over,
maar verder, kort en krachtig in de toon,
blijf ik ook in doen en laten redelijk pover.
Tekenend voor de naam is tevens,
dat vanuit bedrijfsmatig inzicht
iedere letter staat voor gegevens
die de hele scoop binnen een bedrijf belicht.
Zou het toeval zijn, kan ik me vergissen,
dat dit tevoren in de sterren heeft gestaan ?
Moet ik op basis hiervan beslissen
om op de huidige sollicitatieweg door te gaan ?
Is mijn voornaam werkelijk zó voornaam ?3
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Letterspel:
VERDIESEN

LIEVERD

»

L

en DIVERSE

R→

VERDRIET

3

T
O
I
N
E

Tijd
organisatie
informatie
normen & waarden
euro’s

strategie/markt/netwerk
structuur/processen/management
historie/cultuur/communicatie
kwaliteit
financiën

TV98/129
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R .. aal:

.. = IV

Rust was er
Rigoureus
Razend

eens
verstoord
van binnen

zo totaal
dat ideaal
en radicaal

Resoluut
Reageren
Radeloos

een evenwicht
moeizaam
te vinden

al te vaal
vaak triviaal
de juiste taal

Rücksichtslos
Reformeren

maar toch
moet dit

hoe banaal
maal

Roekeloos
Reactieloos

voor eens
en altijd

te amicaal
nog geen verhaal.

Like a rolling stone:
Jamming together
could it be better
Muddy Waters around
got all the feet of the ground.
Swinging all night
is for me allright
forgotten the pain
of feeling alone again.
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Afscheid:
Groots en magistraal
was het eerste onthaal.
Verfrissend in de omgang,
in het algemeen belang,
was daar de sfeer
tussen collega’s, over en weer.
De klad kwam er gaandeweg in,
onbewust en met veel onmin.
Het bleek op allerlei terrein
ineens niet goed meer te zijn.
De dragende kracht verward
het MT door een valse start.
Aldoende gingen plannen zweven,
al is mijn geloof steeds gebleven,
op betere en rustiger tijden.
Maar dit even terzijde.
Waarop, met een basisloos compris,
mijn contract voortijdig teneinde is.
Het afscheid vers in het geheugen;
een groepje mensen die deugen
hadden door mij ter groet
een afsluitende borrel tegoed.
Nadat allen waren verdween
kon ik stil op huis aan, alleen.
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Twee juffrouwen:
Modern is het onderwijs ingericht,
uren ingedeeld verplicht,
maar met onverzettelijkheid
wordt het leerpad geplaveid.
Aldus wordt al gewerkt in deeltijd,
waar bij vele bedrijven, zonder respijt,
wordt getrokken aan het arbeidspotentieel
om langer te werken individueel.
Duobanen op school in te vullen
is praktisch voor meisjes en knullen,
die daardoor in omgang leren
om te dienen onder meerdere ‘heren’.
Nuttig ook het effect op het lesgeven,
want hierdoor zal het begeven
van de zenuwen minder voorkomen,
en meer uit het gezamenlijke voortkomen.
Ook dit jaar in groep 3 B van de WLS
gaven twee geweldige juffrouwen les,
die, naar zeggen ‘n lastige groep, geïnspireerd
en eendrachtig taal en rekenen hebben bijgeleerd.
Miriam en Lydia, hartelijk bedankt.
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Kruitvat:
De gekwetste moralist
zakt steeds erger in de mist
doordat het gevoel sterk
borrelend doet haar werk.
Kakelend kruitvat
gaat er echter op prat
dat zij, pittig in eigen ogen,
zoveel leed kan gedogen.
Zogenaamd nederig
houdt zij iedereen bezig,
met een fantasie groot,
een ieder die hulp bood.
Tolerantie is er niet bij;
haar gedrag veel te vrij;
geeft te pas en te onpas aan
hoe het volgens háár moet gaan.
Psychische malloot
beland nog in de goot
als zij zich niet snel herpakt
voordat men haar kinderen afpakt.
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Bereikt:
Bedenken
voor het zwenken
der stukken
zal niet gelukken.
Gaandeweg,
wetend heg noch steg,
onverschrokken
verder blokken.
Overzien het slagveld
vaak versteld
van de overmacht
doorgaand op kracht.
Eens zal het zijn,
als met een trein,
doordenderend
bereikt het end.
Uit: schaak door Toine 1998
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Klamme nachten, heel alleen
Waarop wachten, ga toch heen.
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Beter dan de berg op te hoeven
is het om in het dal te vertoeven.
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Adembenemend:
Adembenemend bij
iets moois, fantastisch;
Maar evenzo met het tij
veranderend, drastisch.
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Leeg:
Klaar gekomen, onbevredigd
het zakje is dan wel geledigd
maar was dat het werkelijke doel
een dergelijk leeg gevoel ?
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Handspel:
Bij de liefde met tussenpozen;
bij het voetbal uit den boze.
Het verschil, u raadt het al,
is de grootte van de bal.
Ook de hardheid speelt een rol
niet de bal, maar de stengel geeft lol.

TV98/138
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Monsterlijk:
Behoorlijk
bekoorlijk

is

Waarlijk
gevaarlijk

als

Vrouwelijk/
heerlijk

tesaam

Natuurlijk
‘t huwelijk

ingaan

Afschuwelijk
gelijk

maar

Bedenkelijk
menselijk

ook

Vrijelijk
tegelijk

daar-

Klaarblijkelijk
vijandelijk

in

Openlijk
vergelijk

om

Vrolijk
door slijk

te gaan.

Impasse:
Winnen of verliezen
is beide niet te verkiezen
in de huwelijkse strijd
want dan raak je beide alles kwijt.
Doorgaan in een impasse,
om maar niet te verkassen,
heeft niets om het lijf
dát staat buiten kijf.
Dus wat staat er dan te doen:
óf gooi weg die oude schoen,
maar zonder nieuwe moet je dat
niet doen, zo wordt gezegd;
óf ga door, maar op een andere leest,
toon dat jaren zinnig zijn geweest.
De tand des tijds zal het doorstaan
om anders met elkaar om te gaan.
Niet het aardse dat hier telt,
meer het onderhuidse geweld
van wederzijdse openheid
naast alledaagse oprechtheid.
Als aan deze voorwaarden voldaan
zal het allengs beter gaan,
komt terug het ‘oude’ vertrouwen
om weer van elkaar te houden.

Lukt het niet, dan is de stap
helder en, dat is de grap,
samen genomen heel bewust:
ieder voor zich, in alle rust !
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Zinloos/-vol:
Zinloos of zinvol leven
is niet echt de vraag.
Wel is en blijft het vaag
waarom wij erom geven.
Loslaten, laten gaan
van deze gedachten,
genieten van dagen en nachten
zou daarin niet misstaan.
Toch, met filosofische ondertoon,
zijn er vast en zeker
- voor het ledigen van de beker redenen van zin aan te toon,
met “de dood” als uiteindelijk loon ?
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Verstrengeld:
Een zaadje en een eitje
ontmoeten elkaar
en geven zich over,
door in en met, zomaar
verstrengeld aan te gaan het strijdje.
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Camping:
Elementair
Culinair
Fruit de mère
‘Au bon Air’.
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Château de Lacomté:
Alléén je eigen ademhaling te horen;
geen ruis van auto, vliegtuig, anderen die storen.
Nee zelfs niet van een blad aan een boom,
dat koop je met 4-sterren, zo gewoon.
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Humeuren:
“Omgaan met humeuren”
moet men niet om zeuren,
het is het laatste rantsoen
waarmee men het heeft te doen.
Glimlach te verwachten,
na het grootse minachten,
is als na toedoen van averij
in het verkeer snel door te rij.

Just to hear your own breath,
no sound of people, car or plane.
Even no noise of trees left
that’s real insane.
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Kann:
Wann der Wein ist in der mann,
ist stark die Frau die dann noch kann.
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Koel:
Leeggezogen
onbewogen
zit ik hier in mijn stoel.
Omgevlogen
vierkante ogen
is dit wat ik bedoel ?
Mededogen
psychologen
ik hou mijn eigen hoofd wel koel.
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‘n zuigende kwestie:
Bloedstollend gevecht
wordt gerechtelijk beslecht
door een rijzende Starr
voor een presidentieel gebaar.
Al maanden zijn mediabonzen
erop belust, gelijk sponzen,
feiten en nieuws op te zuigen
om gekleurd naar klanten te buigen.
Waar het daadwerkelijk om gaat,
is dat een vrouw geheel klaarstaat
om vrijelijk in “het ovale”
seks te plegen, zij het orale.
De kwestie is daarmee onverteerd,
pijnlijk en zuigend geëscaleerd,
voor zowel de USA (figuurlijk)
als voor de presidentsfamilie persoonlijk.
N.a.v. zaak B. Clinton vs M. Lewinsky
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Snelweg:
Het leven gaat als in het verkeer:
soms gedraagt men zich als heer,
maar vaak gaat men er tekeer
tegen regels, anderen en het weer.
Gelijk als op de verkeerswegen,
is het op de levensweg steeds afwegen
van beslissingen, voor of tegen,
om naar eigen inzicht te bewegen.
Niet te ontkomen valt daarbij
aan het gedrag van allerlei
despoten en onbekwamen in de rij,
zodat kans bestaat op averij.

Vaak komt men juist in het gedrang
als men kiest voor het algemeen belang.
Jaagt men anderen weer op stang
want het passeren duurt te lang.
Het kiezen voor de juiste versnelling,
komt voor bij iedere helling,
oprit en afslag of bij melding
van file of andersoortige beknelling.
De doorstroom is vooral gebaat
bij telkens flexibel en probaat
reageren, snel en adequaat,
onvermoeid en zeker accuraat.
En met het eindpunt in zicht,
komt, voor de een verplicht
en voor de ander, wellicht
met een zucht: ‘snel weg’, verlicht.
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Geduld:
Een van de minst door mij ontwikkelde eigenschappen
wordt nu voor langere tijd op de proef gesteld.
Radeloos en vertwijfeld sta ik ervan versteld,
dat naast tijd om het huis op te knappen
er nog ruimte is voor andere grappen.
Een nieuwe baas, die door vakantieperikelen
nog geen vat heeft gekregen op opdrachten,
maakt zich nog niet druk en roept in gedachten
de overvolle agenda’s en lopende zaken die spelen,
waarmee hij mijn ongedurigheid tracht te delen.
Wat is er dat ik zo nu en dan niet kan opbrengen
het kleine beetje geduld om zaken op hun beloop te laten ?
Moet ik steeds weer presteren en de rust verlaten
om mezelf te bewijzen en daarmee te strengen
het gevoel van eigenwaarde dat rust moet brengen ?
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Vrouw-onvriendelijk:
Als reactie op het periodieke “Opzij” moet Hillen,
door zijn uitlatingen, bloot met de billen.
Het is werkelijk om te gillen,
dat zijn kritiek zelfs de stillen
opzweept om hem politiek te villen.
Hoewel gevoelsmatig, breekt hij de lans
juist vóór de vrouw en is er kans
dat een (vrouwelijk fractie-) lid de dans
van de liefde weer genoeglijk en mans
genoeg thuis kan doen i.p.v. met een ‘Haagse Chance’.
Deze ‘ijzeren pitspoezen’, onder het mom van
“druk, druk, druk” in vuur en vlam
van spanning en van politieke, gevatte collega klam,
vinden het nu gênant dat deze Bram
hen diskwalificeert en scheert over één kam.

Zedenmeester of niet, dat moet gezegd,
het spel is eindelijk op tafel gelegd:
Liefdesaffaires (in de kamer) tonen pas echt
hoe de hoeksteen politiek wordt geslecht
en de samenleving al doende wordt ontvlecht.
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Samenspraak:
Gevoelsmatig klimmen in een betoog,
met respect in wederzijdse dialoog,
dat is beoogt, zeker in een relatie.
Lang geleden meen ik het te herkennen,
was zeker in het begin even wennen,
de inspanning echter gaf voldoening.
Abrupt bereikt de top van het relaas,
oriëntatie verdwenen, hoe dwaas,
een dieptepunt alleen te orakelen.
In afwachting van een punt van herkenning,
is gaandeweg een mate van ontwenning,
in ieder geval een gedeelde beleving.
Doorgaan, terugkeer niet gewenst,
onbekende verre einder, onbegrensd,
sprakeloos van onze spraakverwarring.
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Depressief:
Stond ik vanochtend
naast mijn schoenen,
ervan te kijken,
op mijn tenen,
nergens voor,
op het punt om te vertrekken.
Las ik een kop
tussen de regels door,
niet leesblind,
in leesbare hand,
zomaar,
om depressief van te worden: Internetten.
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Teleurstelling:
Niet krijgen wat verwacht
doet pijner dan gedacht.

TV98/156

Modern:
Middelen te over,
communicatie zover
dat digitaal,
zonder veel omhaal,
berichten doorkomen.
Óf ben ik aan het dromen ?
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Victory Boogie Woogie:
Kunst zèg,
om met ons geld
sier te maken !
Wellink, Zalm en Kok,
paars II ten top,
kraaien Victory van de daken.
Kleurige dans
om de gratis knikkers
die zij in ‘n Mondriaan staken.
Het Nederlands Volk, op z’n minst
naïef en vergevingsgezind,
zal hun beleid toch niet kraken.
Rechttoe, rechtan winst:
Boogie Woogie voor hem,
die erdoor in ‘n Newhouse kan geraken.
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Muziek:
Goed in je vel zitten,
nergens meer op vitten,
is de uitdrukkelijke wens
van ieder weldenkend mens.
Voor ieder is er een manier
om te leven met plezier.
muziek, sport en spel
helpen daarbij wel.
Nu explosieve sporten
gedwongen moeten opschorten,
dan wel volledig zijn uitgesloten,
heb ik voor de sax besloten.
Een andersoortige activiteit
te oefenen met gepaste vlijt,
brengt mogelijk innerlijke rust
en via deze muzikale streling wel-lust.
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Mijn probleem:
Heden en verleden
kunnen geheel tevreden
in elkaars schreden
voortreden.

Gevoel in het algemeen
kan vele kanten heen;
koud als steen
is nu mijn probleem

Maar ook in ‘t venijn,
met de bitterste pijn,
en tegelijkertijd schijn
vergenoegd te zijn.

Wanneer komt de tijd,
die, zonder enig respijt
naar de toekomst leidt,
in alle openheid ?
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Bot:
De wereld aan de voeten
van Lewinsky, die met wroeten
de broek van Clinton zakken liet;
en hij desondanks, tot verdriet
van handelaren, toch verder stuwt.
Nu echter niet van innerlijk genot,
maar als ware het een complot,
de opgang van de beurspaniek;
de economie was, door politiek
gekonkel, wereldwijd al eerder afgezakt.
In deze instabiele en woelige tijd
valt op dat Fietsenmaker Accell rijdt
“op steunwieltjes” weg bij moeder Atag:
Kijk mam, met losse handen, da..ag,
want wij willen versnellen.
Zo zal het altijd wel blijven:
waar twee honden kijven,
gaat de derde heen met het bot
en na wat heen en weer gespot,
zal de beurs zich wel weer herstellen.
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Misère:
America in misère
door de presidents-affaire
met een femme fatale,
die ging spugen met gal
nadat zij had gekregen
een mond vol en na de zegen.
Toch blijft die man maar stuwen,
zo beweren media-/beurs-kluwen:
nu weer ‘OP-die beurspaniek’,
want de economie is al zo ziek
en alle onzekerheid over zijn positie
- liggend dan wel zittend - helpt hier nie.
Impeachment ligt op de loer,
excuses volgen nu heel stoer,
partij-genoten en kabinet
worden in het gareel gezet
en door meerder-, dan wel minderheden
zal beledigend taalgebruik worden gemeden.
Totdat ……………. het rapport van
achter (slot en grendel) wordt gepakt.
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Hall of Fame:
Het voetbal in Engeland
is in de lift beland
nadat geld deuren openden
voor supporters beter ogende
maar zichzelf duur verkopende
op ruimte beluste en dodende
killers op voetbalgebied.
Sindsdien is er ook ingesteld
dat degene die welge(s)teld
bijdroeg gedurende één seizoen
door middel van zijn voetbalschoen
aan de amusementswaarde
zich bij dé groten schaarde
in de roemruchte “Hall of Fame”.
Ook wij hebben een landgenoot
die anderen datgene bood
wat wij zouden willen zien
maar dat heel misschien
wel nooit meer gebeurd
want de royalties zijn verbeurd:
Dennis Bergkamp op Canal +.
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Internal affairs:
I

nternal affairs

S

neeking out

L

oving couples

who cares
who dares
a mare’s nest4
E

bbing mates

T

roubling times

all that rest
put to the test
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7 Jaar:
Zeven jaar geleden
geheel tevreden
een zoon van ons.
Zeven jaar voorbij
geglipt voor allebei
een zoon naast ons.
Zeven jaar vandaag
beseffen we vaag
een zoon met ons.

4

Denkbeeldige ontdekking
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Wateroverlast:
Land aan ‘t water dijkt zich geheel in
en nog, blijkt weer later, heeft dit niet veel zin.
Projecten worden opgezet om oude vegetatie,
wederom rechtgezet te krijgen, in volle gratie.
Ook de natuur, in extreem, heeft andere wetten
en ziet kans, als voorheen, alles onder water te zetten.
Wetenschap, een beetje hard, vindt de overlast beperkt;
met meer dan ‘n miljard was zoveel niet weggewerkt.
Maatschappelijk 1998 wilt de invloed van de natuur
beperken, maar economisch verstilt de discussie, té duur !
Met het rioolnetwerk vergroten of meer pompcapaciteit,
zo valt te lezen, ben je al dat water nog niet kwijt.
Dus eens in de zoveel tijd moet het huisraad aan de kant
en wordt helder waar de ‘natuurlijke’ grenzen zijn in kikkerland.
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Poldermodel:
Conjunctuur optimaliseren
om een beter leven te creëren:
Tinbergen’s Plan van Arbeid
heeft hiervoor de weg geplaveid.
Doelstellingen van dit beleid:
behoorlijke groei, werkgelegenheid,
stabiele prijzen, verdeling gelijkgericht
en de betalingsbalans in evenwicht.
Voor ons gegoten in statistische concepten
weten we waarover politieke plannen repten.
En hoe onder gematigde loonontwikkelingen
onze welvaart krijgt voldoende prikkelingen.
Door nattigheid op tijd te voelen
kunnen met beleid de doelen,
voor economische groei gesteld,
in klinkende munt worden geteld.
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Fluitend:
Optimisch fluitend,
depressies wegspuitend;
aldus opgetogen
over de misères gebogen.
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Overspel:
Loslippig heen en weer benen
tussen deze en (andere) gene (n).
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Regen en kou:
in de regen,
in de kou,
ik kan er niet tegen,
ik ga gauw.
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Vijf oudjes:
Cuba hier ver vandaan,
land van Fidel en sigaar,
luis in de pels van de Amerikaan,
raakt vaak een gevoelige snaar.
Niet alleen in politiek opzicht,
maar ook op ander terrein
weet het onze aandacht gericht:
vijf oudjes die in Nederland zijn.
“Vieja Trova Santiaguera”
spelen met slechts enkele instrumenten
swingende, Spaans aandoende,
akkoorden voor prettige momenten.
Met enkele zwoele, heupwiegende
bewegingen gaat de zaal al plat;
souplesse, dat voor ons vervliegende
kunst is na de jongste kindertijd.
Zo is de mengeling van opwindende
mimiek en muziek hier verheven
tot naar werkelijkheid hunkerende
dromen van en over vrijheid.
Hoe denkt hij daarover, de Cubaan ?
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Stropdas:
Het Gilde van Britse stropdassenmakers meent
dat een stropdas ‘s mans emotionele stemming
dermate bloot geeft, dat ongemeend
een kundig waarneemster zonder remming
toe kan slaan en hem ongegeneerd kan keuren
enkel en alleen op patroon en de kleuren.
Dus evenals vrouwen met (te) korte rokken
kan een man ongewild en zelfs onbewust
aanstootgevend gedrag uitlokken.
Daarmee is menig man al snel genekt,
want een dergelijk cadeau van een vrouw
kan hij niet meer aan, zelfs niet meer donkerblauw.
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Amoebes5:
Als adviseur in verschillende omgevingen
moet je je snel kunnen aanpassen
aan de situatie en mensen
en op adequate manier de bevindingen
weergeven en mede inpassen
naar ‘s opdrachtgevers wensen.
Aldus maximaal flexibel ingesteld
is in korte tijd meer te bereiken
wat een manager ter plaatse
onvoldoende kan (al wordt tijd bijgeteld),
want vanuit het interne te vergelijken,
wordt de pres(en)tatie geaccepteerd als laatste.
Hier dus ook geldt als in vele gevallen:
vreemde ogen dwingen en
wat meer bevreemding wekt,
is dat, juist door stoeien met getallen
en het vermogen om te abstraheren,
de richting gaat naar gelang het vogeltje is gebekt.
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Frisse wind:
Het moet gezegd
tijden zijn verlegd
met frisse wind
elkaar anders bemind.
Traditioneel gezin
gaan wij tegenin
niet meer de moeder
maar vader is hoeder.
Agenda’s als leidraad
voor gezonde dageraad
ieder weet tevoren
te handelen naar behoren.
Kind leert in omgang
met anderen de voortgang
van waarden en normen
voor zichzelf te vormen.
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Kleur bekennen:
Europa staat er gekleurd op:
rozerood is de kaart geschud,
sociaal democraten in top
nu Kohl door Schröder is afgelost.
Voorop staat ‘rechtvaardigheid’
weer voor allen in het vizier.
Nu lijkt tussen sociale zekerheid
en vrije markt een brug geslagen.

5

Amoebes = organismen, die met een groot reaktievermogen snel veranderen en zich aan hun omgeving aanpassen (flexibiliteit, reaktievermogen).

Het poldermodel, ook hier,
wordt op Kok toegeschreven.
Hij, omhoog geprezen, gaat fier
door met verdergaande bezuinigingen.
Roze of paars, de rode component
niet ingezet voor staatscontrole
maar voor gelijkheid aangewend,
staat borg voor de ‘verzorgingsstaat’.
Het liberalisme terzijde geschoven:
geen vrije, ondernemende mens
die dit voetstoots zal geloven,
dat komt ervan van kleur bekennen.
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Whiplash:
Nieuwe reclameslogans
inspelend op trends:
waar ligt de grens
van toelaatbaar
dan wel laakbaar ?
De Volvo S80 mikt
opvallend en radicaal
met eigenzinnige moraal
op de klant in stress:
“Whiplash wordt whip less”.
Nu valt het te hopen
dat ‘s lands nuchterheid
het wint in deze strijd:
want de veiligste sensatie
‘to whip less’ is een innovatie.
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T…Huis-zorg:
Commercieel worden is me wat,
hadden ze in het Oosten bedacht.
AWBZ-middelen, zoals verwacht,
zijn hier niet voor, zegt men glad.
Het Pantheon 6 zal niet worden besteld
voor voorzitters van de gelijknamige
Zorggroep en zeker niet al te karige
bestuurders van het gemeenschapsgeld.
Want zoals op TV bij Zembla getoond,
zijn zij zeer bewust geweest en tevreden
met het instellen van de nodige BV-en,
waarmee zijzelf rijkelijk worden beloond.
De zorg om hun eigen huis was even groot
als de omzet van bouwbedrijf Van Wijnen,
die met volle teugen genoot van gratis wijnen
gekregen via de handel van een echtgenoot.

6

Pantheon = ererustplaats voor overleden beroemdheden.

Aldus op slinkse wijze wetten ontdoken,
dachten zij twee weken te kunnen varen
op de Waddenzee en met ruimhartige gebaren
als sponsor met vrienden rond te kunnen spoken.
Eenmaal thuis was het voor hen toch schrikken,
want de Thuiszorg kon ten enenmale niet voldoen
aan zorg in andermans huis, nog voor geen 7 miljoen !
Gauw gekozen voor publiciteit en stil de wonden likken.
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Dirty hands:
No land with so many dirty hands,
no state united so tight to the groin
of one unconventional Sucker 7
with no balls, than the world’s
greatest exponent of morality: America.
 ⬧  ⬧
 ◼⧫
 ◼
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Tomba la Bomba:
Zoals hijzelf tenslotte heeft verklaard
is zijn klus nu definitief geklaard.
Geen excentriekeling heeft zo’n band
met de sportpers als deze passant.
Sneller was hij 10 jaar gegleden
dan de concurrenten naar beneden.
Meesterlijk, explosief, flamboyant
werd geschreven over de clowneske klant.
Zichzelf heeft hij meteen al gepresenteerd
als een beest (Sono una bestia), ongegeneerd.
Maar aan de hand van Mama, verdomme,
werd het geen afdalen maar slalommen.
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Emancipatie:
Niet de eendrachtige wens van vrouwen
om gelijke tred met mannen te houden
heeft geleid tot verandering van verhoudingen
tussen de seksen zonder benauwingen.
Zoals nu pas wetenschappelijk onderzocht
is wat door mannen gemaakt en verkocht
van doorslaggevende betekenis het meest
voor gelijke behandelingen geweest.
De stofzuiger en afwasmachine in de strijd
voor het gemak en minder arbeidstijd.
En eveneens voor meer echtelijke harmonie
was de werkelijke opening tot emancipatie.

7

Sucker

= o.a. stommeling; “hannes”; zuigbuis;
.. State = Illinois - USA.

TV98/180

SOA:
Voor seksuele intimidatie ter verzoening
is onlangs ingericht een meldpunt.
Een seksuele overdraagbare aandoening
lijkt mij hier het absolute toppunt.
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Familie:
Door bloed verbonden relaties,
mierennest vol irritaties,
door grootte en eigenzinnigheid
bron van alle onhebbelijkheid.
Bijeengehouden door banden
met ouders, die verzanden
in enkel het navelstaren
hoe ieder bij elkaar te vergaren.
Hoe eenvoudig is vriendschap
vergeleken met verwantschap:
Behoefte om te delen met elkaar
is als vanzelfsprekend daar.

0807 TV96

Shocked:
Not too long ago
I thought a party was never ending
Now I can’t even remember
how a party really should go
It’s all so far away
I must be dreaming
Why couldn’t you really stay
why should you be leaving.
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Moois:
Programmabladen van tv
dwingen je op een idee
van waar en wanneer te kijken
en je pontificaal neer te strijken
voor al het ‘moois’ te bedenken
wat de wereld je kan schenken.
Vaak alleen is nieuws in beeld,
het weer daarbij ingedeeld.
Meestal is sport ook een motief
voor dagelijks op non-actief.
Maar een enkele keer per week
is er meer waarvoor ik bezweek.
Zo zie ik aankondigingen van
films maar voor zo, zo an.
Echter soms komt het voor
dat ik, meer geprikkeld door
beelden van Demi Moore
en Jamie Lee Curtis, mijn hart verloor.
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LTA:
Living Together Apart en
Living Totally Apart hebben
veel gemeen en verschillen
slechts in één opzicht:
Missing together totally.
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Eendracht:
Vastgelopen, gestrand,
op een eindpunt beland,
ongewild en onverwacht
ligt daar de Eendracht.
In de branding slagzij,
met kans op grote averij,
hoe weer vlot te trekken
zonder verdere lekken ?
Eendracht maakt macht,
fluistert men nog zacht,
maar in dit geval
raakt het kant nog wal !
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Scheiding:
Vroeg uit de veren,
wassen, poetsen en scheren,
het haar in juiste scheiding
en dagelijkse etens(voor)bereiding.
Gang naar school/werk,
energie en motivatie sterk,
met privé volledige scheiding
en met collega’s in werkvoorbereiding.
‘s Avonds uitgeblust,
nooit meer tijdig uitgerust,
beider gedachten in scheiding
en geen ontspanningsvoorbereiding.
In het weekend te vol,
boodschappen en eigen lol,
dreigend een zekere scheiding
in gedachten al in emotionele voorbereiding.
Geen kans en zin in gesprek,
wegens het vertrouwensgebrek,
door normen/waarden-scheiding
en eigenzinnige, agendavoorbereiding.
Het huwelijkseinde in zicht,
het hart kan worden verlicht
door een werkelijke scheiding
van tafel, bed en geografische spreiding.
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Noticed:
Sommige liedjes spreken je aan
melodie, tekst of spirit
waarop je je kunt laten gaan.
Zo ook een simpele song
van Touch and Go
die ritmisch tot mij doordrong.
De tekst an sich is niet meer
dan drie regels herhaald:
maar rakend des te meer.
I noticed you around
I find you very attractive
Would you go to bed with me.
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Level:
Hedendaagse kinderen
zien helaas buiten
speelruimte verminderen.
Kans op gebroken ruiten
jaagt hen van de straat.
Toch zijn zij goed in staat,
dank zij moderne apparatuur
en programma’s nooit te duur,
leren en spelen te integreren
en steeds hogere levels te begeren.
Bleke smoeltjes allang,
maar voor den duvel niet bang
voor technische hoogstandjes.
Zo leren deze bij-de-handjes
snel en zonder kostbare cursussen.
Hieruit, voor gebruik bij klussen,
valt voor menigeen te leren,
dat hobby’s compenseren,
datgene wat is gebleken
bij zovele volwassenen te ontbreken.
Na ieder volgend level te zeggen
dat grenzen zich verleggen
en dat wederom angsten overwonnen,
na vaak opnieuw te zijn begonnen,
je sterker en levenslustiger maakt.
Kinderlijk eenvoudig, bijna volmaakt,
maar (en dat is een gevoelige snaar)
spelen valt ons veel te zwaar,
zeker als het naar werk riekt
want zó is onze maatschappij verziekt.
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Compassie:
Robinson Crusoë riep het al:
“Zie ik wat ik zie ?”
En … er antwoordde niemendal:
twijfel aan gewaarwording de conclusie.
Werkelijk gevoel, elementair,
is pas als emoties worden gedeeld.
Gevoel is in principe solitair,
maar compassie doorbreekt dat beeld.
Uitwisseling is tweerichting verkeer;
medelijden slechts een zijde.
Verbeelding/inleving brengt meer:
verbondenheid tussen beiden.
Het innerlijke, door anderen ontkend,
geeft het gevoel dat iemand niet deugde.
Wie zich waant in zijn element
deelt verdriet en vreugde.
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Ballon:
Is (het woord) liefde een soort ballon:
eerst mooi en rond, glimmend in de zon
en later (een) rimpelig en leeg jargon ?
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K&B:
Organisatieadviseurs
zes in getal
staan pal
en met alle honneurs
klaar voor de klant.
Daarenboven telt:
gezelligheid
kent geen tijd
en gaat het werkoverleg
gelijk met het broodjesbeleg.
Ook de partners
worden niet vergeten
jaarlijks uit eten
een weekend lang
vol gezamenlijke dadendrang.
Hit it off

=

Hit it off together = het goed kunnen vinden samen

together

=
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Haat:
Republikein of democraat
samen met elkaar in de senaat
voor algemene belangen in de Staat.
Met wederzijdse nijd
ontvlamt zich een strijd,
die zich middels een vlek verspreidt.
Impeachment was de inzet,
maar wie er goed oplet
wordt niet aan de kant gezet !
Zo kon het ook gebeuren
dat niet degene die bleef zeuren
maar de ander kreeg de voorkeuren.
De vuile was ligt ruim op straat
door deze politieke haat:
het is Newt Gingrich die de laan uitgaat.
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Boezem:
Zoeken naar het verre verleden,
paden plat, lang niet meer betreden.
Wat valt er te leren voor het heden,
wat kan in de toekomst worden vermeden ?
Waar is de boezem die veiligheid bood,
was het de eigen moedersschoot,
of juist iemand anders die, uit het lood,
de waarden en de normen schoot ?
Stilzwijgend, met hulp en onverschrokken
zoeken naar ver verspreide brokken.
Wellicht opeengestapeld geven de wrokken
aan, waardoor zich diepe groeven trokken.
Op deze manier te vernemen wie men is,
waardoor ontstaan is een gemis
en de hedendaagse ellende en treurnis,
is de hoop voor het wegnemen van ergernis.
Hiermee te vergoelijken de eigen daden
zal zeker de polariteit niet ontladen.
Een onderwerp kan, zó beladen,
bij doorvaren de boezem nog verder schaden.
Dus niet zozeer in het verre verleden,
maar juist dichter bij het heden
wrong de schoen op het pad betreden,
waardoor nu ondraaglijke pijn wordt geleden.
Door volledige ontboezeming te geven
kan weer openheid gaan leven.
De volgende stap daarop is het streven,
om met geluk wederom samen te léven.

TV98/193

Ruthless:

Although, thinking of it,
ruthless nowadays is popularised
it should not be formalized.
Nevertheless, taking notice of it,
it appears in common day’s life
a desperate need to survive.

TV98/194

Zondag:
Wekelijks einde of begin
teruggeworpen op het gezin
ieder met zijn eigen wensen.
Willens en wetens zijn de lenzen
gefocused op het ontladen
en bijtanken voor volgende daden.
Sport, rust en ontspanning
na langdurige inspanning
geeft weer de benodigde energie.
De zondag is een relikwie,
indien gekoesterd en bewaakt,
dat de voortdurende haast laakt.

TV98/195

Slachtoffer:
Wereldeconomie op z’n kop,
beurzen in het slop,
Schiphol sluit gedeeltelijk deuren,
aandelen Baan om mee te leuren.
Philips driftig gereorganiseerd
is er helemaal niets geleerd ?
Topbestuurder Boonstra bij Toth,
weg uit België en zijn vrouw (bijna dood).
Al het nieuws lijkt negatief gericht,
nauwelijks wordt de positiviteit belicht,
altijd weer een grote opdoffer
over het een of andere slachtoffer.
Politiek ondoorzichtig gemanoeuvreer,
hoe waait de wind deze keer ?
Netelenbos van Verkeer en Waterstaat
beslist hoe het (‘t) openbaar vervoer vergaat.
De enige lachende in deze wereld,
Irak, heeft Amerika gehekeld:
geldverslindende obstinatie
én géén gezichtsverlies in eigen natie.

TV98/196

Hoop:
Volksgezondheid krijgt eindelijk weer hoop
door een antwoord op ‘dramatische terugloop’:
met een nieuwe opleiding, volgens Vliegenthart,
wordt het dringende personeelstekort ontward.
Ook geen kwaad woord van haar over Gorinchem:
ziekenhuis, thuiszorg, huizen van verpleeg en verzorging
zijn, tegen de wettelijke verkokering in, gefuseerd
én het project zal door de regering worden geadopteerd.
Kortom, over zelfredzaamheid gesproken,
deze ontwikkeling zal door de Kamer spoken.
Zijn dit kansen die patiënten behagen,
óf bedreigingen die de verzorgingsstaat belagen ?

TV98/197

SOS:
Strak, Onweerstaanbaar, Sexy,
nog immer geen diskwalificatie,
dat is wat hedentendage
men van veertigers mag vragen.
Niet afgetobd en ingezakt,
maar energiek en vol bepakt,
raast hij door, immer vlijtiger !
Hoe moet dat straks als vijftiger ?

TV98/198

Verzekerde bewaring:
Nog gekker wordt het tegenwoordig
als men denkt aan het naderende afscheid.
Zeker, het kan niet meer op in deze tijd:
geld is er te over, het toekomstige pad doornig.
Verzekeraars met steeds nieuwe producten
worden rijker door creatieve vergaring
bij klanten, die zij door (be-)verzwaring
van hun ziel, gevoelloos ‘n polis doordrukten.
Niet dat ik vaak daartegen protesteer,
veel heeft het niet echt om het lijf,
maar voor mij staat een ding buiten kijf:
verzekerde crematie van dier lijdt tot gecrepeer.

TV99/199

Convenience:
De weg naar een convenience-huwelijk:
ALL BY YOURSELF !
Convenience is niet: comfortabel.
DISASTER ON THE EDGE.

TV99/200

I want my life back:
Te roepen is ongehoord en scheef
“IK WIL MIJN LEVEN TERUG”

zeker als je 12,5 jaar stug
je eigen zin doordreef.
Niet eens uitgedrukt in eigen taal
kunnen gevoelens worden geschreven;
zo zeer in de hoek gedreven
door een opgedrongen verhaal.
Hoe dieper in de put, mentaal,
psychologen en andere min of meer
bevlogen sufferds voeden je keer op keer
en verharden je diepste emoties tot staal.
Dus ga zo door - graag met wat spoed dan komt er snel een tijd in zicht
waar ieder ons eigen vizier op richt,
maar wat Thomas zeker pijn doet.

TV99/201

Een puist:
Het leven is net één grote puist:
na jaren van gladde frisheid - juist
op de meest opzichtige plaats ontstaat een onderhuids, bovenmaats
en diepgeworteld gezwel.
Eerst negeren, uiteindelijk toch wel
pijnlijk, zacht proberen weg te drukken.
(Gewoonlijk zal dat niet gelukken).
Des te beroerder is ‘t om te weten
dat ,na ‘n ferme kneep, ‘n gedeelte is vergeten.
Meer druk op dat moment is zinloos
daar de kern, hoe moedeloos
dit vast te stellen, zich als het ware
dieper verschanst, niet te ontwaren
door bloed en pust uit het gezwel.
De druk is tijdelijk - wonderwel van de ketel en na een tijd
van herstel en rust, is de korst kwijt,
en wordt de pit alsnog met een laatste zet
snel en bekwaam uit de huid geplet.
Niet dat het daarmee over hoeft te zijn,
wanneer onzorgvuldig gedaan komt (pijn)
wederom overduidelijk een zwering.
Kortstondiger weliswaar, maar desalniettemin
met groter kans op littekenvorming.
Nog jaren later leeft de herinnering
daarmee voort aan onbezonnen daden
- dus laat ik eenieder voorts ontraden de hand te slaan aan een puist,
want dan wordt je je leven lang verguisd.

TV99/202

Out of balance:

Regen op het raam
Bomen komen in het blad
Een lange winter gehad
Het mag hebben geen naam.
Tranen vloeien alom
Buren plannen een muur
Voor mooie uitzichten zuur
Zo gaan mensen met elkaar om.
Nattigheid in projecten
Er is nergens enig balans
Sturing gemist bij Cadans
Ik wou dat allen verrekten.

TV99/203

Heikele8 sessies:
Heisessies niet zonder gevaar
zijn een managementmiddel voorwaar
om informeel belangrijke onderwerpen
onder te brengen of te laten verwerpen.

TV99/204

Luchten of zien:
Muren, geen
Buren niet

TV99/205

luchten meer kunnen zien;
meer kunnen luchten of zien ?

12,5 jaar:
Witte zwanen
Levertranen
Rode rozen
Uit den boze
Koper, zilver, goud
I can’t be proud.

8

Het Duitse woord voor hachelijk = Heikel.

TV99/206

Kiezen of delen:
Is het waarlijk aan te tonen
dat mijn lichamelijke ongevallen
een vertaling zijn van het gewone
alledaagse stress-aanvallen ?
Bij WeideSticht - door hockey - gold onverlet
dat letterlijk de voet werd dwarsgezet;
Een neusje voor/-met- een open wond bij Cadans
raakte het project/-ik emotioneel- uit balans.
Zo werd op mijn tiende al duidelijk
dat stress (onbewuste) zich uitte openlijk.
Pa & Ma een avond weg, geen oppas,
de druk te groot (?), het ziekenhuis in alras.
Ook verder in mijn leven zijn voorvallen
die -achteraf- wellicht voorspelbaar
en van grote invloed zijn geweest
op de ongezochte rust van geest.
“Me meer te richten op eigen keuze
zal mogelijk beter kunnen voorkomen
dat zware ongemakken voor komen.”
Wordt dit vanaf nu mijn toekomstige leuze ?

TV99/207

In search of:
In search of excellence
for managers over the world.
In search of challenge
for all fighters in the world.
In search of existence
for real seekers after the world.
In search of evidence
for those who lost this world.
In searchs of heart9
for them who saw the world.

TV99/208

Werk:
‘t Is goed om te hobbyen
maar om je overdreven
te storten op intern lobbyen
is een ongezond streven.
Regelmatig genieten van rust
en opnemen van werkelijke zaken
geeft een vrije geest opnieuw lust
zich te kwijten van dagelijkse taken.

TV99/209
9

= wroeging

Oorlog:

Waarom nog iets te zeggen;
wat valt er nog te praten ?
Duizend bommen en granaten
moeten we10 nog op Kosovo leggen.
Waarom nog gedachten afstemmen;
wat valt er nog te verzinnen ?
De aanstichter11 zal niet beginnen
om de explosieve situatie af te remmen.
Waarom nog partijen overtuigen;
wat valt er nog af te dingen ?
Beide kampen kunnen zich niet bedwingen
het inheemse volk (emotioneel) af te tuigen.
Waarom nog iets te leren;
wat valt er nog te veranderen ?
Historisch ligt het immer aan anderen
of aan meer -van hetzelfde12- te begeren.

TV99/210

IOC:
Ik Ook Corrupt lid Willem Alexander:
Oranje als geen ander
nu politiek gelubd13.

TV99/211

TOC:
De politiek speelt dagelijks
in op actuele feiten.
Vliegenthart/svlug – insgelijks wilt zich bijzonder daarvan kwijten.
Na discussies ontstaan vorig jaar,
is de thuiszorg nu toch klaar
om met de billen bloot te treden
langs paden door Margo beleden.
Transparant, nog niet helder als glas;
Ordentelijk, maar nog niet zakelijk;
Controleerbaar, dus in de/haar pas.
Zo komt de democratie in werking:
= na heen en weer gemanoeuvreer
tussen overheidszorg en marktwerking,
krijgen deze instanties de sneer
van zoeken naar eigen kansen
ten behoeve van de continuïteit
van de zorg en ingewikkelde balansen =
nieuwe normen (TOC) voor kwaliteit.

TV99/212

10

This is it:

NAVO / G7
Milosevic
12
Denk aan: genocide Nazi-Duitsland
13
= gecastreerd
11

TV99/213

Als de lucht naar beneden valt,
zijn alle vogels dood.

: Fries spreekwoord gebruikt door Duisenberg tegen de pers.

Dus als de duitenberg omvalt,
zijn alle werklozen uit de goot.

: Mijn conclusie n.a.v. renteverlaging door ECB.

Het niet-genomen besluit:
W andelend door een desolate buurt
de wind die langs de wangen schuurt
dreiging door de voortrazende wolken
gedachten die in mij beuken als dolken.
O ntluikende witte bloesem aan bomen
rode sierrozen onderbreken boze dromen
een klein meisje zegt lachend goedemorgen
alsof ze zeggen wil: maak je geen zorgen.
N u, even later ben ik weer alleen
met een vijandige wereld om mij heen
terug naar huis met een gevoel “het is uit”
opborrelend gedachten: een niet-genomen besluit.
D an zit ik opgesloten voor het raam te staren
naar een wereld voortrazende halve garen
jakkerend in hun dagelijkse sleur
allemaal hetzelfde, geen geur noch kleur.
E n wederom vraag ik mijzelf af
ben ik nu óf is de rest compleet maf
verder te willen leven is een gegeven
maar in de huidige setting valt niets te beleven.
R adeloosheid is al langer het juk
dat ik draag tot steeds repeterend ongeluk:
doel te zoeken, lasten af te gooien radicaal,
geluk vinden, dat vooral, zonder omhaal.

TV99/214

Rust:
Rust is de onrust waar de tijd doordraait.
Rest is the stress of time running around.

TV99/215

TV99/216

Eigenlijk-1:

Eigenlijk-2:

Do, da, do, di, da,
koetjes en kalfjes,
la, la, la, la, la,
balsem en zalfjes,
maar eigenlijk
bel je niet
- is het billijk ? van verdriet.

Woorden zijn woorden,
ook wat we niet hoorden
blijkt gezegd.

Bloedbad:
Kranten brengen onverhuld
zwart op wit, soms aangedikt,

Recht is recht,
behalve wat is krom
en daar gaat ‘t eigenlijk om.

het bericht van menig schuld
financieel of anderszins geflikt.
Regelmatig ook een kop
‘bloedbad14’ aangericht
agressie alom - voor nop kleurig omschreven, uitgelicht.
Of het nu gaat om oorlog
of om kindergeweld op school,
nooit een eerste blik, vooralsnog,
over de treurnis die er achter school.
Bloedbad is visioneel een reactie.
Met onze kennis en ervaring
over communicatie en interactie
leren wij onze kinderen al over
……..… aanvaring/aanvaarding.

TV99/217

Koffie verkeerd:
Gepikeerd en gefrustreerd
ook nog binnenste buiten gekeerd
oud gedaan wat jong is geleerd
heeft mij nog het meest bezeerd.
Wat na jaren pas wordt verteerd
rottend zich als een vlek uitsmeert
intussen m’n ganse leven beheerd
proeft net als koffie verkeerd.
Eens komt de dag dat ‘t niet meer deert
dat liefde totaal is opgesoupeerd
dus wie boter op z’n hoofd smeert
is bakker-an, niet meer gerespecteerd.

TV99/218

Talking:
Shut up, she said
I didn’t listen
Listen to me, she said
I didn’t listen
The hell with you, she said
I didn’t listen
Tell me, I said
She didn’t do it
Do it now, I said
She didn’t do it
Go to hell, I said
And so we both went.

TV99/219

b.b.h.(h.):
Ieder weekend is het prijs
een voor een in het paradijs
voetbal, langlauf en gefietst

14

Zelfmoord schietaktie op een school in America.

deden wij zoal het liefst.
Ieder voor zich heeft altoos
de bezigheden voor een poos
buitenshuis te vervullen,
zo gezamenlijkheid te verhullen.
Lichamelijk vermoeid en voldaan
komt het ‘s zondags ‘s avonds saam:
eten, drinken, sport in beeld,
naar bed als de agenda’s zijn ingedeeld.

TV99/220

TV99/221

Even (a/e) ren:
Intens beleven
Uiterst gedreven
Extreem gegeven

is dat overleven ?
is dat overdreven ?
is dat overgeven ?

Blind staren
Geheel gewaren
Helder klaren

is dat verklaren ?
is dat ervaren ?
is dat evenaren ?

Sterk begeren
Hevig verkeren
Krachtig masseren

is dat bezeren ?
is dat verleren ?
is dat generen ?

Propaganda:
Oorlog is verworden tot dubbelgelaagde communicatie,
iets wat de gewone man niet meer doorgronden vermag.
Niet wordt gesproken over de boel verlakken, noch over frustratie
van wederzijdse misinterpretaties ten faveure van de eigen vlag.
Het zwartmaken van de tegenstander staat garant voor een bommen-vrijbrief.
Het mooimaken zorgt voor deugdelijke omlijsting in waarden en normen.
Het prestige verlenen dwingt de burger tot respect al is en blijft het radio-actief.
Het autoriteit geven aan huidige/toekomstige wassenbeelden om publiek te vormen.
Het bereiken van de burger verdraaid de zaken om sentimenten van het eigen gerief.
Het slim selecteren en regisseren van gebeurtenissen maakt de mens tot wormen 15.
Het saamhorigheid veinzen maakt zelfs de sterken zwak en zo de mening massief.
Zou dit verontwikkeld propagandamiddel ook inpasbaar zijn voor nobeler doeleinden,
of is de mens alleen inventief en zich bewust van het verpakken van gebakken lucht
in tijden van destructie - om eigen daden te maskeren - waardoor meer verfijnde
methoden van openlijk onderhandelen over zouden komen als een ware klucht ?

15

De mens is een worm = een machteloos schepsel.

TV99/222

Stalker:
Wordt u onverhoeds gevolgd
raak dan niet zo zeer verbolgd
dat het publiekelijk wordt.
Dat valt als het ware te leren
van gevolgen niet meer te keren:
een jonge bloem (37) verdord.
Jill Dando, gouden girl, vermoord !
Voor het laatst op de BBC gehoord;
in Crimewatch (nog eenmaal ?) verwoord.

TV99/223

Politiek bestel:
Poldermodel staat eigengereid
voor economische florerende zaken
in Nederland: vermaard, wereldwijd.
Even bekrompen moet bekendheid
zijn van ons politiek, evenwichtige stelsel:
door CDA, PvdA, VVD of D66 geleid.
Maar wat niet weet , wat niet deert
Bijlmerramp en politiek bestel(d):
in de doofpot, het is verkeerd.

TV99/224

Expres:
Toestand Hoe verkeerd
goed, matig of slecht
Omgang
Hoe verkeerd
links- of rechtsom
Voortgang
Hoe verkeerd
per toeval of expres

TV99/225

Vast staat dat
gevoeld en gezien
Vast staat dat
gehoord en gesproken
Vast staat dat
geen toeval wel expres
gekozen is: stiekem en bewust.

Geduld:
Niets werkt meer op de zenuwen als wachten.
Voortschrijdend de tijd, terwijl wij dachten.
Hoe dit stilzwijgend lijden te verzachten ?
Hoe te verzamelen de eigen krachten ?
Dagen schuiven als de wolken aan de hemel voorbij.
Soms donker, soms gedreven door razernij.
Hoe weer perspectief te krijgen na averij ?
Hoe niet te aarzelen en te storten in spielerei ?
Eens komt weer op gang de ongedwongen daden.
Dat wij gelukkig in rustgevende weelde baden.
Hoe is het te bevatten, is het misschien te beladen ?
Hoe te bewandelen die onbetreden paden ?

TV99/226

Groen en geel:

Zeven kleuren groen
geel en wit doorweven
nu op pad te begeven
’t is in de natuur te doen.
Blauw en grijs afgewisseld
contouren om het land
schijnbaar niets aan de hand
nog met elkaar bedisseld.
Purpergloed ter afsluiting
donkerte in het verschiet
het enige wat te binnenschiet
groen en geel als uiting.

TV99/227

Circuit:
When you are available,
it’s not put under the table
anymore,
because there are lot’s of
opportunities and chances,
far more:
over and over again
when you are a minor part
of the informal circuit.
So, once more,
go for it, fetch it all,
enjoy it, recall
and create yourself
your own ways and paths
to the future.

TV99/228

Merel:
Merel, in de bek een worm,
rustig gezeten op een tak,
waakzaam en berekenend
voor de laatste ruk
naar haar vragende nest.
Piepend en gestresst,
vol ongeduld een stuk
van de worm pikkend,
zijn - sinds de dag aanbrak jonge merels geheel in vorm.

TV99/229

Verzuurd:
Op een bank in het park
zat de oude man te staren.
Niemand die hij zag
- of die hem zelfs maar zag om zich bij te scharen.

TV99/230

Voortschrijdend de dagen
- regenachtig en grauw zat hij daar voor dag en dauw
zonder antwoorden op vragen
verzuurd en zonder vrouw.

Gevolg:
Het moet zo wel wezen,
het kan alleen maar zo zijn,
dat met iemand verdiept in lezen
zo lang geen hechting kan zijn.
Zo loopt het ook in de gaten,
en moet het haast ook wel zijn,
dat hij die alleen maar kan praten
het luisteren wel verleerd zal zijn 16.
Daarmee kan worden gezegd,
kan haast worden geconcludeerd,
dat mensen, feiten naast elkaar gelegd,
tegelijkertijd op één actie zijn gefixeerd.
Het gevolg hiervan is te trekken,
het kan alleen maar dat het zo loopt,
dat alles en iedereen kan verrekken
die een mens voor de voeten loopt.

TV99/231

Wind:
Karakter tekent zich ongewild
gelijk de vermoeidheidstoename,
oftewel met de krachtsafname
dat gevoelsmatig door de kop gilt.
Zo ervaart menigeen onherroepelijk,
hoewel bezeten en steeds weerom
grenzen zoekend over het stuur krom,
het laatste uur hetzij alleen of broederlijk.
Juist wanneer het gemak van draaien,
de tred in cadans en het hoofd
nog ontspannen de hemel looft
is verdwenen, zal weinig meer verfraaien.
Dan is het mogelijk nog een vrind,
die als paardenmiddel toevallig
een extra zet in de rug - bevallig je gemiddelde opstuwt: de wind.
Maar, ach en wee door alle botten,
als - en wetmatig vrijwel altijd blijkt het de onverholen strijd
tegen de wind: er valt niet mee te spotten.
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Uitspraak n.a.v. forum met zelfverheerlijkende trainer van Willem II: Co Adriaanse.

TV99/232

Op en neer:
Onderaan de trap kijk je reikhalzend omhoog,
en passant nog met beide benen op de vloer;
een enkele vogel schiet ijlings voorbij,
een flits, als in een droom, pardoes: vrij.
Hunkerend zet je de eerste schreden,
twee treden op, een naar beneden,
terug naar de zekerheid of toch niet,
je kan het niet weten en wil het ook niet.
Steeds verder klimmend en zwaarder leunend
brok in de keel en dieper steunend
kijk je halverwege terug naar vanwaar
je bent gekomen en denkt: zo ver nog maar ?
Dan breekt een sport, angst breekt uit,
je hebt nog vast; wat is dat voor een geluid ?
Bijgekomen besef je: geen, het was je hart
dat eenmaal oversloeg voor een nieuwe start.
Niet verder getalmd, hernieuwde drang.
“The sky is the limit” wordt je zang,
maar diep binnenin is toch al wat geknakt;
gedachten komen, worden niet meer uitgevlakt.
Wat is het waard al dat streven naar de top,
je kunt maar een keer leven, dus zeg toch stop.
Weer vliegt een vogel langs dit keer,
echter niet meer op, maar eerder neer.
Nu zie je uit de hoogte daar zijn nest
de zorg, de vreugde, het onthaal doet de rest:
terug wil je, moet je haast, geen enkele dwang
om verder te komen, wat smaakt dat wrang.
Al dat geploeter lijkt voor niets geweest
nu je hebt ontdekt je innerlijke, reeds
eerder onbewust gevoelde gemoed; voortaan
laten ondergaan in plaats van kans op ten ondergaan.

TV99/233

Synchroniteit:
Uit de tijd
heftig gevrijd
lang geleden
jaren vermeden
niet meer gepast
verbolgen, verrast ?
Vervlogen tijd.
Weg synchroniteit
verschillende sporen
elkaar verloren
de waan van de dag
een traan, geen lach
onvermijdelijk
en gelijktijdelijk.
In het verleden
te vinden de fout
snijdt geen hout
het zorgen voor
niet alles teloor
dat is wat wacht
als laatste eendracht.

TV99/234

Venus & Serena:
Jarenlange monotone en blanke rollen
doorbroken door twee zwarte snollen
die met alle tenniswetten willen dollen
en met passie hun tegenstanders oprollen.
•
•
•
•

parmantige en trotse meiden
fijn dat ik over u mag opsnijden
u aanblik doet ieder verblijden
ook hen die u menselijk niet benijden.

Volmondige Venus is zo gedreven
dat haar directe opponenten onbedreven
ervoor open staan en haar beschreven
als een van de court-onwaardige teven.
Kalm, ongestoord en in het spoor
van haar zuster gaat ook Serena door,
op weg naar de top als een meteoor,
een scherprechter gelijk een matador.
Deze gezusters Williams zullen niet rusten,
noch bedwingen hun ongeremde lusten
om anderen te verslaan als ware zij dutsen
en zij elkaar spotlustig als wereldbesten kusten.

TV99/235

Fietssport:
De fietssport gaat snel bergafwaarts ook.
Doping-razias worden gezien als spook,
want wie is de volgende op de lijst
- hij wiens ster nu weer rijst en vervolgens zonder veel omhaal
op het matje komt en met kabaal
verklaart dat hij onschuldig blijft,
zelfs als het bewijs onomstotelijk beklijft.

De grootste sport is en blijft winnen.
Voorafgaand hieraan gebeurt dat binnen:
in laboratoria wordt driftig gestudeerd,
gemeten en met lijsten gemanipuleerd
om renners datgene te kunnen bieden
wat men pas na jaren kan verbieden.
Renners laten zich (ver)leiden voor de poen
en moeten - schaamrood - zich onschuldig voordoen.

TV99/236

Meanings:
Hollow feelings
empty glasses
the night dark
wind still blowing.
Also there’s something
keeping you stark:
full masses
of deeper meanings.

TV99/237

JF:
No real beauty the way she stood.
Surely not pretty for her neighbourhood.
But also fragile and feminine.
small lips, blue eyes, nose sharp, so divine:
Jody Foster a wife like mine.

TV99/238

Midlife crisis:
Vóór de 40 heb je het leven
Na de 50 ga je weer leven
Daartussen moet je in het leven
steeds maar weer overleven.

TV99/239

Zorg:
Werkend, hard maar zielloos,
weer een dag files, eindeloos
zwijgend en met spanning
als je kind tevreden slaapt
aan de koffie en daarna
vaak ieder zijns weegs.
Plannen komen en vergaan
Steeds vaker onverstaan
Neerbuigend en bot
Schikken in het lot
en zonder enig doel
dagelijks verder gaan.
Niets is en kan zonder zorg;
te bieden of te verkrijgen
heeft te maken met geld,
aandacht, tijd en vrijheid;
maar dit zonder enig gevoel
dat baart mij de meeste zorg.

TV00/240

Gevoel:
Getweeën in
Eenheid met
Vertrouwen,
Openheid,
Eerlijkheid en
Lol in het leven

TV00/241

Cabriolet (liedje) :
The cabrio was gleaming
its outlet very steamy
so I glanced at her dreamy
still without any meaning.
But one of these days,
maybe through some good prays
there will be you that says
“ Hé ! ” to one of those cabriolets.
This will be the signal
to give her a fine recall
from my horny vehicle:
this will be my revival.
Waiting for the red light,
we make a deal so bright;
the restaurant on the right
is where we should be all right.

TV00/242

So after such a long ride
the cabrio drove aside.
The lady climbed out with pride
just next to me and my bride.
Rollen :

Refr.

There on the highway
I saw the cabriolet,
in it there was a cabrio-lady.
she looked an all driven baby.

Woorden die uit de pen voortrollen,
emotioneel beladen én zonder dollen
- ter voorkoming van het blijven tollen
van negatieve gedachten in den bolle –
kunnen echter niet voorkomen,
dat stellingen tevoor ingenomen
een niet gewenste richting instromen;
een stroming niet meer in te tomen.
Gedachten vastgezet, onderhuids kruipende mollen,
wakend en reagerend (hard en bloedstollend)
naar buiten gebracht om te sollen
met de eigen innerlijke gevoelens en rollen
als partner in een relatie
van een eens dierbare, uit de gratie,
met slechts één oog voor noodzakelijke relaxatie;
rust benodigd voor echte revelatie.
Uitingen van daadwerkelijke genegenheid
onderdrukt, soms in vergetelheid,
brengen ons beiden in verlegenheid,
het nageslacht ten spijt,
over duidelijke saamhorigheid ten volle
- met soms wat grappen en grollen –
vallend, struikelend over dagelijkse pollen;
pijn en opstaan, stilzwijgend doorgaan in onze rollen.

TV00/243

Jail :
Life is a jail
No choice, a wail
A lot of stress
In a condemnable mess

TV00/244

Frustratie:
Nietszeggende relatie
Wat een revelatie
In een éénzijdige observatie
Van een tweeledige frustratie.

TV00/245

Spiraal :
Onomkeerbare processen
Peilloze diepten
Steeds meer excessen
Weer grip op situaties
Alomvattend
Op weg naar vrijheid
Spiraal van levenswijsheid
Eens temeer het licht
Te mogen aanschouwen

TV00/246

Gun :

All is said and done
Only silence still my gun

TV00/247

Thoughts :
Thoughts of the past
Never stay the same at last.

TV00/248

Taste :
A picture, a dream,
All tasting like sour cream

TV00/249

Lichten :
Naar rode lichten
moet ik me richten,
omdat zij priemend
en vaak in striemend
neerkomende regen
waarschuwen tegen
voorliggende dwarsliggers.
Naar andere lichten
Moet ik me eveneens richten,
omdat zij door opdracht
of andere materiële macht
met venijnige termen
waarschuwend kermen
over voortvarende voorliggers.
Eens zullen deze lichten
me bedaard zien oprichten,
omdat zij verregaand
en waarlijk doorslaand
noodlottige frustraties
oproepen in situaties
bij achterliggende voorlichters.

TV00/250

Emotie :
Ik lach zoals ik vermag
En traan als ik ver ben gegaan

TV00/251

S.E. Fireworks :
Als klap op de vuurpijl
morrelt de journalistiek onverwijld
aan de fundamenten van de samenleving;
Ongeacht de integere beleving
van functionarissen in stress en shock
zoekt zij als eerste naar amok.
Natuurlijk het zoeken op de plek des onheil
is de weg naar logische details
voor identificatie van malversaties
die mogelijk gezichtspunten opleveren
doch tevens onbewust en ongewenst opinies
en onderzoek de verkeerde kant op laveren.
De tijdbom is afgegaan in Enschede-Roombeek:
Rookgordijnen werden onmiddellijk opgetrokken zo bleek
naïviteit, verstopt onder het mom van realiteit,
verloren alle maatregelen voor veiligheid;
Alléén de pers weet direct de vinger
op de zere plek te leggen: leve deze vlammenbedwinger.

TV00/252

Hypocriet:
Niet willen weten wat je ziet
is hetgeen de maatschappij ons met de paplepel ingiet.
Bureaucratie viert hoogtij
een leugentje meer of minder hoort erbij.
Slechts het humane dat daarbij inschiet.

TV00/253

Training :
Veel valt te zien op `n zondag,
vroeg of laat van de training
ligt niet aan het weer is mijn mening,
maar veel meer - als ik zo vrij mag zijn Aan het spelbeeld van F.C. Utrecht.

TV00/254

Agenda :
Agenda’s getrokken
voor oplossen van onze brokken
was jouw plan van aanpak.
Maar wat er óók aan ontbrak
je wil om af te stemmen.

TV00/255

Clouds of words

17

:

You are speaking a mouthful of words
- with the head in clouds instead of with the tongue of your heart.
TV00/256
17

Gedrochten :

Clouds of words = gedaas in de ruimte.

In mijn gedichten gaat ’t om dagelijkse zaken,
die de snaren van het leven raken.
Voor degenen die dit lezen mochten:
‘Schrik niet van enkele van deze gedrochten !”.
Over het algemeen zijn ze of subjectief,
soms wel eens extra suggestief,
maar een enkeling is in het bijzonder
een ,naar eigen mening, geschreven wereldwonder.

TV00/257

Klein..eren:
Mijn pik en ik
hebben eenzelfde tik:
wij steken onze kop
graag in andermans zaken
en weten na de zoveelste flop
onszelf wederom klein te maken.

TV00/258

Lente :
Witte donderkoppen in het blauw
Grijze stroken overlopend in zwart
Macabere vergezichten bedenk ik verward
De lentewinden bij een zonnetje lauw.
Verwachtingen anders, meer warmte,
Het lengen der dagen met minder regen
Onverwachte buien, kort en hevig daarentegen,
Wisselen af met het groen in lichtende kalmte.
Onvoorspelbaar deze dagen in mei
Vogels fluiten en lammetjes in de wei
Maar vaak ook zien wij in de lucht
Jagende wolken als op de vlucht.

TV00/259

Pokémon :
Pokémon, modern spel der kinderen,
onbegrijpelijk voor ons ouderen,
houden hen allen in de greep:
wie is het sterkste, leepste, soms van streek.
Zo leren zij spelenderwijs over waarden,
onderhandelingen die in emoties ontaarden:
karakterontwikkelingen op straat
enkel een handvol kaarten volstaat.
Het enige waaraan zij hopelijk niet tornen,
zijn simpele medemenselijke omgangsvormen.

TV00/260

Hartstocht :
Sodemieter, wat een spetter !
Sodeju, wat nu ?
Heel veel vreugde te laten lopen
door een huwelijk vol knopen ?
Here me tijd, wat een meid !
Here me leve, wat haar te geven ?
Heel veel spetterende liefde
alles anders dan dat mij griefde.
Stralend en strelend,
halend en delend,
samen ontspannen,
in alles samen te spannen.
Bloed, zweet noch tranen
behoeven ons te manen,
het juiste spoor te volgen
van de hartstocht.

TV00/261

Aversie :
Rijdend als iedere dag
in een file, zonder lach,
zie ik aversie alom
en weet niet waarom.
De wereld draait maar door,
geen rust, geen gehoor.
De mensen, zoals ik vaak ervoer,
draaien dol en elkaar een loer.

TV00/262

Boogie Wonderland :
Klarende dageraad
“Boogie Wonderland”
langs de Vinkeveense plassen.
Glad, grijs water
een rustig baken
in een landelijke omgeving.
Even nog deze kalmte
heerlijk sloom
‘n afspiegeling van mijn gemoed.

TV00/263

Zomerzon:
Langzaam ondergaande zomerzon,
via een spiegeling zag ik je,
schijnend door het wuivende
gebladerte van de volle bomen

.

Fel en bijna wit-geel, oogverblindend,
priemde je door het gestreepte wolkendek
alsof je zeggen wilde: “voel me, zie me,
herinner me, ik kom terug, morgen !”

TV00/264

Boer:
Over me heen gegaan, voorbij gevlogen,
Thalys en KLM, die beiden wel snel mogen.
De een met donderend geraas al door de lucht,
de ander geruisloos als een slang op de vlucht.
In de vaart der volkeren helpt het geen moer,
de uit de Venen vertrekkende boer
te helpen met bestaande mestproblemen.
Het besluit is daar, over 2 jaar is akkerbouw verdwenen.
Niet slechts 5 %, zal moeten blijken,
maar wel 2/3 zal een constante kwaliteit bereiken
met een hoge gegarandeerde en doordringende
poeplucht, ook voor hen die het aanslingerden.

TV00/265

EK 2000 :
Weken al enorme franje
In straten alles Oranje
Maar bij de start van het festijn
Sloop de Leeuw langs de lijn
Als een kat in het nauw
De eerste wedstrijd werd gewonnen
Daarbij was een penalty verzonnen
Tsjechië kwam eraf bekaaid
En Jaap Stam voelde zich genaaid
Vergeet alles maar gauw
Het gebrul moet nog even wachten
Wanneer zal men Rijkaard slachten
Want met zo’n zwak concept
Wordt er terecht naar hem gemept
Geef hem toch een douw
Het zal een wonder wezen
Snel uit de as herrezen
Seedorf, Davids en hun gekrakeel
Is tekenend voor ’s teams moreel
Allen verweerden zich te flauw

TV00/265b

De brul van Seedorf :
De arrogante belhamel
voetbalt immer erg schamel.
Als prominent lid van de kabel
wordt verheven deze “parel”
tot regisseur in het veld:
rechtsmidden staat dan deze held.
Met zijn vader als offensieve tolk
verwonderd hij het gehele volk.
Zijn al te korte beentjes,
juist boven al te lange teentjes;
en zijn kop te groot van formaat
met ogen strak vooruit, wat desolaat;
al pratend zonder afwisseling met ‘n actie,
die een tegenstander in een fractie
verlamd en verschrikt
in een dolende ridder verstrikt.
Niets blijft ons bespaard:
met slechte passes de meeste punten vergaard
blikt hij nog steeds onverschrokken
de camera’s in en schuift de brokken
graag in andermans schoenen.
’s Avonds zal hij Rijkaard wel zoenen
om toch weer te worden opgesteld,
hij doet alles voor nog meer geld.
Hoe anders is het toch gelopen,
met de staart tussen de benen afgedropen.
Met rode oortjes de laatste loodjes ingezet.
Maar weer alleen het geluid i.p.v. het ballet
nodig om de Italianen, die lastige gasten,
te laten buigen en te laten barsten .
Nee, dit is niet het mannetje om het oog te strelen,
noch om te brullen en de show te stelen.
Het toernooi is ten einde gelopen,
vermoeidheid door het volk geslopen:
beloften niet waargemaakt,
de waarheid opengelegd smaakt
achteraf bitter en onvoldaan;
het is goed dat het is gedaan
met Rijkaard en zijn meesterknecht
dat schreeuw ik uit naam van Oranje echt.

TV00/266

Bezwaard :
Gelaten zit ik hier uren te borgen,
ogen vallen bijna toe, maar
dat was ook al toen ik vanmorgen
hier op aan reed voorwaar.
Vroeg opstaan voor een tocht
met files en wat anderen daarin doen
en het voor®uitzicht van mocht
er zich maar iets spannends voordoen.
Zo gaat het gelukkig niet alledag
soms is het gevoel meer prikkelend
door het idee van het mag
op eigen tempo in Purmerend.
Niemand die nagaat wat en hoe
ik voor het algemene nut verzet;
bezwaard, terwijl ik ingespannen doe
waarvoor ik als adviseur ben ingezet.
Nog slechts een maand rest
heen en weer te pendelen
tussen mijn thuis en de zorg: best
een tijd om door te worstelen.
Dan zal ik deze vakantiemaanden,
zonder me al teveel te bezinnen over
arbeidslol, vrijheid of verdergaande
sleur, me gedragen als vader en lover.

TV00/267

Cunina:
Voor de kar gespannen spelen wij,
de adviseurs van K&B, getweeën
de harde kaart op tafel, waarbij
het slachtoffer zich bijna tevreën
laat slaan en zich ‘manmoedig’ verweerd.
Hopelijk niet al te zeer bezeerd
weet zij, mevrouw de directeur,
toch het kleine gaatje te vinden
door, vanuit de meegekregen teneur,
de AT-kat de bel om te binden.
Zo wordt het spel op het scherpst van
de snede door twee partijen gespeeld,
waarbij de onafhankelijken in de ban
van eigen inzichten gevierendeeld
worden aan het eind van het verhaal.

TV00/268

Penningen aan Baukje en Loet:
Loet is al een avondje in het zonnetje gezet.
Dat is voorwaar voor hem geen pret.
Wij willen dan ook snel overgaan
en het woord richten tot zijn kompaan
en toeverlaat op deze aardbol.
Baukje staat hem op afstand steeds terzijde
zelfs om hier vanavond heen te rijden.
Het is aan haar daarom te danken:
de VU Gouda draait zonder wanklanken
en op hoog bestuurlijk niveau.
Wij, de overgebleven leden van het bestuur,
vinden het vertrek van Loet erg zuur,
maar in dit laatste verenigingsjaar
lijkt het ons zeker een mooi gebaar
om Baukje in het voetlicht te zetten.
Geheel in stijl nemen wij zonder remmingen
afscheid onder uitreiking van de laatste penningen.
Baukje, bij deze ben je erelid van verdienste,
door het afstaan van Loet voor zijn diensten
van wel vijfentwintig volksuniversiteit-jaren.
Oh ja, dat is waar ook, de allerlaatste ………. 18
In het allerlaatste …………………………….19
Is voor de allerlaatste ………………………... 20
Daarom voor de allerlaatste……………….… 21
Loet en Baukje, het gaat jullie goed.

18

penning
verenigingsjaar
20
voorzitter
21
maal
19

TV00/269

OED ZIOD

22

:

Nieuw en toch ook weer niet,
mannen zonder enig verdriet
gestopt met een langdurige passie,
nog steeds samen, in een ander jassie.
Niet alleen het sporten is een keus,
nee, even zozeer telt de leus:
het hoort erbij om - na het elkaar uittesten in gezelligheid de dorst te mogen lesten.
Al vele kilometers in de benen,
ook langs de Vinkeveense venen;
zelfs in een nieuw ornaat, onversaagd
door de Ardennen heen gejaagd.
Soms, nog op het allerlaatste moment
voor vertrek naar de telefoon gerend.
Het weer alleen houdt hen soms tegen,
de mannen houden niet zo van regen.
Nat van buiten alleen door eigen zweet,
om aan te tonen dat men erom streed.
en vervolgens te kunnen concluderen:
Er drijft zweet in de drank van de heren.

TV00/271

ZADEL:
Bij de start vertrouwd erop gaan zitten;
de ganse weg het gevoel hebben niet te zitten;
en zelfs na afloop lang het dwarszitten,
waar het noodzakelijke op de pot zitten
overkomt als relaxed en comfortabel zitten.

22

Ober Er Drijft Zweet In Onze Drank.

TV00/270

Vader en moeder :
46 jaar geleden te Ginneken-Breda, allereerst op 22 juni wettelijk
- maar eerst pas na een vakantie vol bezinning op 24 augustus 1954 voor de kansel in het huwelijk.
Al snel niet meer geheel alleen met z’n tweeën
- want binnen het jaar kwam het mooiste manneke op 7 juni 1955 hun allereerste, genaamd Toine(ke).
Daarmee bleven die twee voorlopig niet uitgevreeën
- zodat de tweede zoon waarop zij konden gaan prat zich binnen 13 maanden aandiende met de naam Ad.
Nog eens geoefend, want over smaak valt niet te twisten
- want de wereld moest worden getoond wat zij deden te bette dit keer, hoe gelukkig en ideaal als gezin een dochter: Henriëtte.
Het verhaal is nog lang niet ten einde, promoties volgden
- en daarmee de blijdschap onder de wol voor een ‘belly’ jawel en binnen de tijd, nogmaals een wolk van een meid: Elly.
En alle goede dingen bestaan nu eenmaal uit drieën
- dus met veel geluk (het huis te klein) werd alom gevierd weldra de geboorte na wederom bijna 13 maanden van Helma.
Ja maar het begon ook wel te wennen, dus weer de bewuste tijd
- nee ditmaal (op de Epelenberg) en in het vervolg geen meidenkrans ingebouwd, waarna gepresenteerd werd onze eigen, vrolijke Frans.
God zij geloofd, een naamgenoot voor de onsterfelijkheid
- ja, pa die had de smaak te pakken en ma pakte wel an ongelooflijk , weer een dozijn en 1 maand nadien, junior Jan.
Veel meer hadden die twee elkaar ’s avonds nog te schenken
- dit maal werd de trend doorbroken, wat wel eens mag dan de helaas niet meer bij ons behorende, maar nimmer vergeten Stan.
Omdat een jaartje werd overgeslagen moest de schade hersteld
- niet één werd in dat jaar ter wereld gebracht, ‘aber kein faul’ met twee tegelijk (en zonder arts) kwamen daar Marcel en Paul.
Na anderhalf jaar in de stress, maar met volle genegenheid
- opnieuw een wending aan het leven te geven, hoe dapper geen kerst of nieuwjaarskind, maar gelijk 1 der 3 koningen: Kasper.
Eens moet er toch een eind aan dit relaas gebracht worden
- maar niet nadat de laatste hand werd geschut van AKU-baas Landré bij de allerlaatste, allergrootste en enige 70-er jaren kind: André.
Nu na al die jaren zijn zij nog steeds samen die twee “oudjes”
- of er nu wel of niet meer wordt gevreeën valt niet te bewijzen maar nog immer staan zij klaar voor oud en jong, die twee grijzen.
Wij met z’n allen zijn daarvan getuigen op deze ‘zonnige’ dag
- en naar het zich verluiden mag hopelijk nog vele jaren te beleven dus zingen wij nogmaals - met z’n dertienen (!) –
“LANG ZULLEN ZIJ LEVEN”.

TV00/272

Bomber :
All you need to do
is throwing a bomb
TO BE “ TRU (-ly a) MAN ”.

TV00/273

Carrousel :
Holle woorden door mijn hoofd;
Het heilige vuur in mij gedoofd;
Wanneer stopt eindelijk die mallemolen,
de carrousel van gedachten die dolen,
van moeten, doen en meer willen,
van wikken en wegen, van bedillen,
en tegen beter weten in creatief
- of met de moed der wanhoop - gerief
zoekend in wat is, onvermijdelijk
en oneindig draaiend, onherroepelijk.
Flitsend, tussen beelden opgekomen
- zonder bewust nadenken in mijn dromen
of schijnbaar ondoordacht bij het waken over de wereld en de strijd staken,
schieten pijnscheuten door mijn kop,
herinnerend aan de druk zonder stop,
dag of nacht als één geheel,
geen begin of einde aan ’t krakeel,
wetend dat ik noch anderen
iets aan deze wereld kunnen veranderen.

TV00/274

Morbide :
Het denken over toekomende tijden
kan geen enkel mens vermijden.
Het is opzien als een ware straf
naar de neergang in eigen graf.
Op zich is dit nog niet zo vreemd,
ware het niet dat dit hem ontneemt
de rust te nemen op vele momenten
i.p.v. zich dood te werken voor centen.
Maar als de tijd dan werkelijk daar is,
klagen de meeste oudjes in ergernis
tegen ieder die het van hen wil horen:
te weinig tijd, teveel met werk verloren.

TV00/275

Koers:
Ieder heeft uiteenlopende interpretaties
van emotionele vreugden of frustraties.
Vroeg of laat zullen , warm of koud,
allen het bemerken, zowel jong als oud.
Warmte is prettig en de fijne tinteling
vormt ieder om tot een soort jongeling.
Kilte daarentegen en de troosteloosheid
dreigt om te slaan tot een soort broosheid.
De rek tussen beide emoties verschilt
bij mensen een hele wereld, ongewild.
Koele kikkers schijnen emotieloos,
terwijl anderen nimmer blijven tranenloos.
Zo kan de één haast onmetelijk balanceren
zonder aan diens uiteinden te moeten keren,
de ander zal al binnen de kortste tijd
moeten oppassen dat hij/zij niet uitglijdt.
Karakters dus te over, maar in het algemeen
is vreugde de norm gehanteerd door elkeen.
Zoekt uw koers en ervaar de positieve streling
om al varende te blijven binnen de eigen reling.

TV00/276

Top sport :
With every effort to succeed
a little luck nevertheless is need,
because laws in sports are special
- most of all when you are eventual
on the winning hand, on paper the best you never can take some time to rest.
Always working for the final level
to achieve the only goal left: a gold medal.
Favourite or not, it is very frustrating
to finish beside the day’s top-rating
and to choose, even when you have won,
immediately for the next four years to come.

TV00/277

Lest best :
Nederland vergaloppeerd zich heden ten dagen
om massaal in te halen de succesvollen der natie
en als het ware de zware koffers te dragen
van hen die presteerden met olympische gratie.
Ook drie F16’s werden ingezet in het luchtruim
- de landelijke hysterie daarmee onderschrijvend dat zelfs deze sierlijke machines voor de luim
hun opwachting maken, de ophemeling bedrijvend.

TV00/278

TV en radio voorop gesteld in de enorme hal,
leggen alle emoties voor de eeuwigheid vast:
sporters uit de slurf maakt Schiphol te smal;
maar wel met onderscheid: “Goud” en lest best !
Traditioneel :

VADER ONWEL, ALS MOEDER TEVEEL WERKT;
MOEDER ONWEL, ALS VADER NIET WERKT.

Wetenschappelijk werd aangetoond:
mannen worden nog steeds klaargestoomd
én - dagelijks door hun moeders verwend vergeten aldus hun ‘emotioneel management’.
Traditioneel slechts als kostwinner opgevoed
wordt hij bij ’s vrouws afwezigheid ondervoed.
Door deze ‘onzelfstandigheid’ van mannen
kunnen vrouwen zich nadrukkelijk vermannen:
volgens dit aloude gewortelde opvoedingspatroon
blijkt – én hier verander ík de objectieve (?) tóón dat mannen “één voor allen” gaan,
waar vrouwen alleen voor zichzelf staan.

TV00/279

Politieke keuze :
Hoe moeilijk is het te kiezen
waar niets valt te verliezen
en waar winnen alleen telt
voor enkele hoge heren.
VVD die wilt liberaliseren
en daarbij het sociale aspect achterstelt.
Marktwerking als doel voor radicale plannen,
géén kartelvorming meer om samen te spannen.
PvdA, zo rood als een haan,
kraait hard om ieders gelijkheid,
zaait zo alleen maar eenzaamheid
waar ieder voor zich zijn gang moet kunnen gaan.
CDA, eens strijder voor het gezin,
géén hoop schepper meer in het algemeen,
zit daar met denkbeelden ergens tussenin,
maar met wat precies weet er geen een.
De overige partijen draaien en kaatsen,
maar wijken slechts af in woorden,
enkel de toon die de kiezers aanspoorden
voor hen een kruisje te plaatsen.
Zo is het gewaardeerde poldermodel
hét paradepaardje van “ons overleg”
in feite ontstaan uit geschetste malheur:
geen werkelijke politieke voorkeur.

TV00/280

Moeilijk :
‘s Pa gaat
In spagaat

TV00/281

Drieluik:
Minister Jos van Aartsen
met de portefeuille “BuiZa”
is duidelijk één van de raarsten !
Hij wist uit zijn hoge hoed
een uitspraak te toveren
die zijn imago niet goed doet.
Het is interessant om te weten
dat zelfs vanuit het torentje
gereageerd werd op zijn kreten.
De buitenlandse betrekkingen
met Kostunica i.p.v. (Joegoslavië) Milosevic
kosten hem vast nog wat mond-verrekkingen.
Gelukkig dat het standpunt van Nederland
al helder genoeg was geweest
zodat onze Jos niet voortijdig is gestrand.
Minister Tineke Netelenbos
weet van gekkigheid niet meer
hoe in te spelen op de chaos
van het steeds groeiende verkeer.
De tolpoorten zijn nog steeds
een bron van haar chanteuse praktijken
en ook de HSL-prijzen zullen prijken
op het conto van deze drammerige feeks.
Zo ook nu komt ze weer waanzinnig
om de hoek met een volgend spelletje,
goed voor wederom een relletje,
actie tegen bumper rijden, zegt ze vinnig.
Zo moet ze de tol dan heffen
voor haar toezeggingen al te vrij
waar A’dam, R’dam en Den Haag wél blij
maar wij niet gebaad zijn, zal zij eens beseffen.
Minister-president Wim Kok
weet als geen ander wat te zeggen
daardoor onder ‘paars’ geen amok
en weet hij vakbonden plat te leggen.
Je zou kunnen zweren
dat deze keurige (staats-)heer
strak en kleurloos evenzeer
zelfs eb en vloed kan omkeren.
Het kabinet gebukt onder deze last,
getuige ook collega Van der Ploeg,
die eens zelfs - kunstkritisch genoeg de beelden van Tussaud nog eens wast.
Cultureel gaan wij naar de Filistijnen
multicultureel volledig dichtgegroeid
alléén met de Roma’s wordt gestoeid
echter zonder Kok om en de zijnen.

TV00/282

3-C’s :
To go for everything we need;
To long for all other thrash;
Too long worldwide is agreed
to deliver directly: pay CASH.
So to buy every simple wreck
we work ourselves upside down,
still laughing away like a clown
while writing that awful CHEQUE.
All the time we think we’re smart,
but the world is changing so fast
that rolling the dices at last
will be overruled by CREDITCARD.

TV00/283

Consumptief :
“Zuinigheid met stijl”
heet consuminderen.
Dit te consumeren
vraagt om gekwijl.

TV00/284

Nationale luizendag :
Luis vaak in de pels
maar ook te vinden
naast de mogelijke neten
op hoofden van vrinden.
Lastig maar al te waar
komt dit verschijnsel vaak
voor op scholen vandaar
de aandacht voor schoonmaak.

TV00/285

Gouds Nieuws :
Je wordt niet zomaar “Kanjer van de maand”
zelfs de sponsoren lijken steevast met de winnaar te worden verrast.
De vrouwelijke stadsfotograaf neemt staand
vanachter de “verborgen” camera de waar op de gevoelige plaat vast.
Haar keuze objectief bedoeld hoegenaamd
afgedrukt in de krant en zomaar de prijzenslag geROUTinEerd ingepast.

TV00/286

In huis :
Bomen die kleuren als bladspinazie;
wind in de verte lauw leunend en
wiegend in de naderende schemering
op het licht gekleurde herfstblad.
De lucht, al even afwachtend,
omlijst deze serene rust uitstralende
en toch lichtgespannen, afkoelende
avond in afwachting van een lange nacht.
Sommige eenden trekken nog, aan ons oog
en op weg naar de horizon, vluchtig voorbij;
in deze tijd van het jaar schommelt het weer,
soms aangenaam en soms guur aanvoelend.
Vandaag eigenlijk zin om buiten te zijn;
te bewegen, te ruiken en te zien van het
herfstachtige rottingsproces, dat vooraf gaat
aan de striemende buien én verwarmingslucht.

TV00/287

Zebra // Tegenstrijdigheden:
Jullie voelden je even, zoals je zei 23,
voor de kleedkamerspiegel allebei,
een beetje on-Nederlands, een allochtoon,
tussen al dat blanke, blonde wonderschoon.
Toch gingen jullie met de eer strijken,
mocht je als nummer 1 en 2 prijken
op de ranglijst der allermooiste vrouwen,
die dit land ooit kon aanschouwen.
Wit en zwart, het zij bewezen,
wij zijn gemengd, onvolprezen,
voorlopers in de wereld echt,
qua tolerantie, saamhorigheid en recht.
Zo valt wetenschappelijk het “witte toeval”
op zijn plaats en is, zo is tevens het geval,
verschil tussen paard en zebra ook verklaard
aan de hand van soort, tijd en plaats op aard.
De een heeft ‘benen’ en gaat gedwee,
de ander ‘poten’ en wilt niet mee
aan de hand van mensen geleid
en te aller tijden dienstbaar bereid.
Dus leert ons de wereld der dieren,
dat witte en/of zwarte manieren
inderdaad tegengestelden zullen lijken,
ondanks het feit dat ze op elkaar gelijken.
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Miss Nederland: Raja Moussaoui; 2e: Reshma Roopram.

TV00/288

Enig “DRIETAL”:
Zij was strijdlustig en nog jong.
Zij werd gevraagd en zo zij sprong
in het diepe woelige bad
dat al een heel verleden had.
Zij kromde haar rug onder zware last.
Zij ging voor allen en was/werd verrast
dat ondanks alle goede wil
de toekomst donker is en stil.
Zij richtte zich op ten volle.
Zij liet zich niet verder dollen,
want eenmaal de eigen wil bepaald
is vooralsnog de tol betaald.
Zij gaat nu verder zonder zorgen.
Zij blikt vrolijk naar de dag van morgen
als leidster van crèchekinderen
zal de kraamzorg niet meer hinderen.

TV00/289

Twee bomen :
Vanmorgen bij het opstaan
keek ik door het onbedekte raam.
Een beetje schuin stond ik ervoor
en zag daar net twee bomen door.
De een was rank, lang, en vooraan
de ander stond verder er vandaan.
De lucht erachter die was vreemd,
waardoor ik me voelde ontheemd.
Nog donker in deze vroege morgenstond
staken de bomen af tegen de achtergrond.
De een wat heller, minder blad dan de ander
met een donkergele lampgloed daaronder.
Later op dag was dit lugubere beeld
door het andersoortige daglicht bespeeld.
Nog steeds zie ik die twee bomen daar,
hoe gewoon nu terwijl ik in de verte staar.

TV00/290

Zonlicht :
Zandstorm in de lucht,
zo denk ik confuus
als een bundel zonnestralen diffuus
vanachter een wolk ontvlucht.
Even later is dat beeld
weer geheel verdwenen
en worden wij flink beschenen
door een stralende zon, ontkleed.
In deze tijd van het jaar
duurt dat echter niet zo lang
want de wolken omklemmen wrang
vaker en vaker het licht van haar.

TV00/291

Eeuwige strijd :
De wereld en economie
wat een rotzooi potverdorie.
Niet dat het fenomeen nieuw is,
want aan menselijk respect
ontbreekt het al sinds mensenheugenis;
tot elkaar komen wordt gewoon verrekt.
Uit ervaring weet ik inmiddels
dat het een logisch gevolg is
van wederzijds vertrouwen en gemis
aan open en eerlijke, willens
en wetens ingezette actie;
tot het oplossen van de frictie.
Zo zal het tussen Israëliërs en
Palestijnen nooit kunnen boteren.
Al vanuit de oudheid stamt de strijd,
want de grond is dubbelzijdig gewijd
en deze zal pas worden bevrijd
als er slechts één mens overblijft.

TV00/292

Managen:
De neiging om gevangen te geraken
in stijl en cultuur van zaken
maken van een manager een belezen,
maar ook een onvoorspelbaar wezen.
Wat heeft hij steeds voor ogen,
of de eigen mensen hem wel mogen,
óf is zijn ultieme te behalen doel
productie en winst te creëren zonder gevoel.
De kunst is om dynamiek te integreren
zonder ieder te willen beleren,
daarbij zorg te delen en te dragen
én effectiviteit te borgen des te meer.
De continue, ogenschijnlijke tegenstellingen
van leveranties tot aan bestellingen,
van mensen aantrekken en uitzwaaien,
doen voor hem steeds stof opwaaien.
Zo groeit een manager in zijn vak
en voelt hij uiteindelijk het gemak
van investeren in allerlei vaardigheden
waarmee valkuilen kunnen worden vermeden.

TV00/293

Tijden verglijden :
Twee vliegende eenden
zij aan zij
op weg naar den vreemde
allebei.
Glijden voort in de tijd.
Bij elkaar ooit tezamen
één bij één
voortaan in tranen
ieder alleen.
Scheiden doet lijden.

TV00/294

(Op)luchten :
Kleur in de luchten, grotesk bewegend van links naar rechts.
Een zilveren schittering van een vliegtuig tegen het enkele blauw.
De grijze massa geheel boven in beeld drukt als een last ons in het nauw.
Witte partijen in de verte die daar hangen als dekens, verlichten slechts
het onheilspellende teken van een voorlangs schuivende gitzwarte wolk.
Desondanks steekt deze machtige wolk prachtig af achter de al kalende bomen.
De wind lijkt zijn rust enigszins hervonden, behalve in de hogere sferen.
Ook de zon speelt het spelletje mee en laat zijn gouden stralen langs scheren.
In de verste verte geen signaal dat erop lijkt te duiden dat er andere tijden komen
en toch is er niets in de wereld dat mijn onbehaaglijke gevoel kan verjagen.

TV00/295

Balans :
Er zijn van die donkere dagen
dat je je niet meer buiten durft te wagen.
Geheel mistroostig zit je uur na uur
te turen naar die grauwe muur.
Niks om handen, nergens zin in.
Het innerlijk een afspiegeling
van deze allesomklemmende grijsheid,
waar emoties zwaarder wegen dan wijsheid.
De eenzaamheid zo in te laten wrijven,
doen sombere gedachten op de voorgrond drijven.
Nog langer zo verder te moeten gaan,
zal me eens uit balans kunnen slaan.
Striemende regen slaat tegen het raam,
maakt gelukkig een einde aan dit melodraam.
Morgen ligt er een nieuwe dag in het verschiet,
wie weet met wat minder gedachten aan verdriet.

TV00/296

Zwembad :
Al deze vrouwen anders belicht
- benen wijd is pas een behoorlijk kut-gezicht.

TV00/297

Fascinerend :
Zo laat maakt - al rond middernacht,
de donkerte en rust waar ik op wacht,
want niet enkel het uitzicht is nu bekoorlijk het fluweelzachte schijnsel me vrolijk.
De lantaarns op de weg verrassen,
en meer nog dezelfde kleur brekend
in een luchtband boven de plassen,
met daartussen en afgetekend
een bomenrij in zwarte achtergrond:
rustgevend, fascinerend, het echte leven.

TV00/299

Recreatiebad :
Je moet erbij zijn geweest
weerstand nadrukkelijk aanwezig
maar evenwichtig en evenredig
aan waterverplaatsing het meest
door de volumeomvang bepaald.
Als je erbij bent geweest
dan zag je allerlei gedaanten
van vleespuddingen tot geraamten
die als ware het één groot feest
voor dat gespat hebben betaald.

TV00/298

Heavy duty :
Live isn’t all beauty;
Living is a heavy duty.

TV00/300

Dromen :
Zie de maan schijnt door de bomen
herfst volop in de dop
geen boom die waagt zich nu in knop
dus is het tijd om langer te dromen.
Het heerlijk avondje is gekomen
een schaaltje met variaties
van chips tot aan kaassies
waarbij wij verder kunnen dromen.
Vol verwachting klopt ons hart
in afwachting van de komende nacht
waarin intense warmte wordt gedacht
voor wij verder zullen dromen.
Vol verwachting klopt ons hart
draait het leven als verwacht
óf zal eens hetgeen gedacht
werkelijkheid worden i.p.v. dromen.

TV01/325

Le Tour de France :
Zinderend was weer de finale.

Wie zou het eerst de eindstreep halen ?
Is het wilskracht of pure tactiek ?
Of de uiteindelijke jump zo fanatiek,
die beschreven wordt in toekomstige verhalen ?
Heroïsche en onverzettelijke gevechten;
de ultieme eindsprint waarbij ruggen rechten;
de eenzame keienrantselaar of asfaltvreter,
die onaangekondigd al na de eerste kilometer
er vandoor ging en zich niet liet knechten ?
Ieder jaar weer opnieuw in trance,
jong en oud voor de Tour de France.
Al dan niet juichend voor een favoriet
die de anderen de hielen zien liet,
wederom genietend van omgeving en cadans.
Dan de laatste meters op de Champ d’Elisée,
ereplaatsen verdeeld, het viel niet mee.
Het geel onverbiddelijk toont aan
dat het voor de anderen is gedaan:
Slechts één de sterkste, het meest routiné.

TV01/326

Nationale troeteljunk (Rock-and-Roll Junk) :
Broodje, Broodje,
wat een zooitje
plat op je bek
en zelfs geen hek
dat je tegenhouden kon.
Kunst en kitsch
Alles of niets
Was zijn devies
Brood op de planken
Brood tussen de planken
na een val
bewust geval
van een bewogen sprong
Kunst en kitsch
Alles of niets
Was zijn devies
’N fluitje, ’n spuitje
ook al eens een bruidje
alles getest
jezelf geflest
dat je ook niet tegenhouden kon
Kunst en kitsch
Alles was niets
In zijn Brodeloze ogen.

TV01/327

THE ONE AND ONLY HERMINATOR: JUST A JUMP FOR THE SELF-TERMINATOR
21 JULI 2001, de dag dat ik langs het Hilton Amsterdam reed.

Openbaring :

Zoonlief - nog géén tien -

heeft inmiddels door het internet
in zijn prille leven meer gezien
van ongecensureerde porno en sexpret
dan zijn ouders in hun leven misschien.
Lief en ondeugend als in een complot
openbaarde hij het fluisterend in m’n oor
schuldbewust, maar met genot
“Niet tegen mama zeggen, hoor !”
en doe dan - als Pa - maar eens rot.

TV01/328

De Witte Lelie :
Van Sushi tot goud
Inky gaat er voor
Olympisch kampioene
staat weer scherp als tevoor
Prachtig silhouet
met badpak geaccentueerd
in de ‘eigen’ krant gezet
iets wat een man begeerd
Met alle egards ontvangen
gaat zij weer in strijd
nog steeds onbevangen
en met geweldige spontaniteit
Deze witte lelie
met stralende lach
van Barendrecht tot Sydney
slaat in Fukuoka opnieuw haar slag.

TV01/329

Weggegooid geld :
“ Een dorp zonder boeren
is als een bordeel zonder hoeren ! ”
Zoals deze vrouwen koeren
zo draaien de veeteelders over de toeren;
weet Brinkhorst het verder op de spits te voeren
door hen nietsontziend te vloeren.
Een wespennest om in te roeren;
de MKZ bracht onze veestapel naar de mallemoeren.

TV01/330

Armstrong :
He broke a Lance against cancer.

TV01/331

Overleg :
Waar een wil is, is een weg.
Waar een pil is, heeft pa pech.
Een kinderhand is gauw gevuld,
de lach daarbij zo verguld,
dit gemis harder zonder overleg.

TV01/332

Lucht :
Het leven is als een klucht;
Waarom niet gevlucht
voordat rampspoed dreigt
en deze druk op de berg neigt
naar een greep in de blauwe lucht ?

TV01/333

Migraine :
Migraine is:

Als je iets wilt,
dat je niet te hebben wil;
Als je iets niet wilt,
dat je hebt te willen;
Als je iets behoort te willen,
dat je niet gedacht hebt te willen;
Als je wenst iets te willen,
dat je eigenlijk niet kunt willen.
Eigenlijk zoals je dingen ziet, die je niet kan zien;
én zoals je dingen hoort, die niet gehoord mogen worden.

“Migraine is een kluwen van oneigenlijke, onwaarschijnlijke en onwenselijke gedachten,
die onontwarbaar en in botsing met elkaar door de kop spoken - zonder dat je er zelf erg in
hebt - noch dat er een uitweg gevonden kan worden om die gedachten te scheiden en in
hokjes te plaatsen. Slechts de chemie van rust, géén licht en geluid zal deze kakofonie
doen eindigen.”

TV01/334

Pim & Henk :
Zoals een zakenman zijn hals uitstak in Amerika,
zich beschikbaar stelde met zijn fortuin:
de ’s avonds tevreden tellende meneer Ross Perot.
Zo stelt zich nu beschikbaar voor “Leefbaar Nederland”,
een zichzelf hoogwaarderende Fortuijn:
en ’s avonds tevreden klinkend met een fles Pernot.
Westbroek, voorzanger en voortrekker neemt als eerste
een wel drastisch en theatraal besluit:
voor hem een ander en hij ‘stilletjes’ de politiek uit.
Zo is een grote broek aantrekken niet altijd gepast,
niet beknelt en toch niet comfortabel,
en voor de één z’n hobby, voor de ander een doodskist-(Jan) Nagel.

TV01/335

Melkert :
Gespaard, ondanks misbruikte EFS-gelden;
Voorgekookt, door een voormalige FNV-rat en nu uiterst politieke Kok;
Humoristisch genoemd, door een plechtige voorzitster én partijgenoot.
dát wordt de eerste keus uit de huidige PVDA-schoot:
bureaucratie, bekrompenheid voor het komende regeringsblok
én weinig dagelijkse betrokkenheid wat deze partij de kiezers voorstelden.

TV01/339

CDA :
Als één man te opereren
is een politieke inzet en streven
van iedere partij om te opteren,
zodat kiezers daarin meeleven.
Helaas als een ‘kroonprins’ zelfbewust
de overhand van leden begint te krijgen
zal de spanning naar ongewenste hoogten stijgen
en wordt de geattaqueerde ‘koning’ machtsbelust.
Zo kon het wederom gebeuren,
dat binnen enkele jaren na het onbezonnen
eerste echec, dit nog lang niet overwonnen
debacle de CDA-top weer ging scheuren.
Balkenende was de lachende derde
en beet meteen in op het bot
dat hem voorgehouden werd: het lot
nadat twee kopstukken elkaar de weg versperden.
Zo zal Jaap toch niet de boeken ingaan
als de Hoop Schepper, maar slechts met 2 effen,
want hij zal er zeker de dubbele P niet in treffen
na wat Van Rij – onbewust - hem heeft aangedaan.
Nu kan de partij weer zonder gedrang
zich sterk gaan maken, zonder wanklanken,
voor een plek buiten de oppositiebanken
en als één front gaan voor het landsbelang.

TV01/336

Twin Towers :
Erger dan het vallen van de muur,
geestdodend en vol vuur,
zit verwrongen staal nu in mijn hoofd.
Verwoest en gedesillusioneerd,
van binnenuit ‘HART EN ZIEL’ verteerd,
door ongrijpbare, meedogenloze moordenaars.
Het drukt als last op mijn schouders,
zoals het beton op onschuldige ouders,
die met de vliegtuigen en torens zijn vergaan.

TV01/337

Bloed verloren, ook uit mijn wangen,
gevoelens ontroostbaar, naar oneindig verlangen
van vrijheid en verlossing van zulks onnozel kwaad.
Manmoedig :

MANagen van een gecompliceerde afdeling
wordt haar van nature ingegeven.
Met commercieel en kwaliteitsbewust leven
wilt zij de klanten zorg geven.

MOE gestreden is zij nog lang niet,
al wordt het de laatste tijd niet gemakkelijker,
door eigen veranderingen en ervaringen rijker
Lies die het van binnenuit (over-)ziet.

DIGitaliseren is voor haar nog één stap
om de kroon te zetten op haar werk,
alvorens de bakens te verzetten, weg van het thuiszorg werk,
en haar steven te wenden naar de zuidkap.

MANMOEDIG gaat zij geen strijd uit de weg,
rechttoe, rechtaan volgt zij het spoor
naar betere hulp voor cliënten dan tevoor,
het enige wat haar kan tegenhouden is domme pech.

TV01/338

Naderend afscheid :
Lies heeft ons vandaag genodigd - de parel allen die haar dierbaar zijn, naar Makkum te komen,
om een mijlpaal in haar leven, één van haar dromen,
te vieren met haar en haar Karel.

Zo kunnen wij ons alvast een voorstelling maken
van hetgeen haar te wachten staat
nadat zij “ZorgService” definitief verlaat
en haar werk voorgoed zal staken.

Nog een jaartje zal zij zich richten
op overdracht en (en met) beleid
want zo wilt zij het hebben: het bed gespreid
voor collega’s en degene die overneemt haar plichten.

Dus vooruitlopend als altijd
geeft zij hier haar devies:
“Vooruitkijken en organiseren
met dit feest als hoogtepunt, Lies!”

TV01/340

Volle maan :
De volle maan verdwijnt,
komt weer terug vanachter
de donderkoppen en ze schijnt,
deze stralend, dwingende wachter.
De volle maan staat magistraal
tussen de schijnbaar verdwaalde
en strak afstekende kraal
van sterren, die daar straalden.
De volle maan in het herfstweer
heeft iets onwaarachtigs, dat
niet duidt op steeds meer
koude en meer guur in ’t vat.
De volle maan geeft energie
die onweerstaanbaar op je indringt;
opwekt een helend, strelende synergie
zoals het innerlijke van een kind.

TV01/341

Steels :
Op de A12 55-HL-VR langszij.
55 jaar, onmogelijk, een HeeL Vrouwelijke
uitstraling al wel in je A-4 tje Audi-rijke
meid met je blik steels naar opzij.
Je haar nonchalant en naar ik vermag
netjes achterover gekamd; je rechterhand
langzaam erdoorheen gehaald, en - en passant meerdere malen een welgemeende oogopslag.
Het klikte mogelijk tussen ons, schijnbaar,
maar helaas als door een wig gedreven
scheidde daar onze weg, de droom heel even,
en ging jij rechtdoor, onneembaar.

TV01/342

Obscene :
Gedachten heeft iedereen
aan iets, iemand misschien
vreugde of verdriet, menigeen
overtuigd ermee de realiteit te zien.
Gebaren gebruiken wij allen
om te tonen of te wijzen
te communiceren of af te houden,
ook al zijn sommige te misprijzen.
Obsceen zijn gebaren en gedachten
van praatjesmakers in het openbaar
waar zij eigenlijk meer verwachten
dan zij ooit zullen krijgen, voorwaar.

TV01/343

Blood of the Vikings :

Murderers, invaders of the past
fortunately didn’t stay at last.
Even so will not the terrorist
although their though fight persists
to write and make history.
All the world is now in fear:
Al-Qaïda and Bin Laden will appear.
But in the end we ought to know
it is another forgotten show
a past and minor history.

TV01/344

Giro afschrift :
Reve, homo naar België gedreven,
krijgt zijn prijs niet naar behoren
door z’n vriendjes bekoren
van een tienjarige knaap.
Reve, op en top gebelgd zo-even
over de beslissing van Albert,
vindt het geheel totaal unfair
maar staat niettemin voor aap.
Reve, krijgt het publiekelijk ingewreven
dat twee oude mannen,
die al jaren samen spannen,
gepakt worden voor gegaap.
Reve, wendt daarop zijn steven,
tegen de prijzende Taalkunde
omwille van zijn eigen onkunde
in gezamenlijke slaap.
Reve, zo weer even gedreven,
blijft iemand die z’n mannetje staat:
“stuur het geld maar op mijn giro maat,
want ik ben roomser dan de paap”.

TV01/345

Imponeren in de turnzaal :
Jaren durende hegemonie
magistraal en majestueus
elegant en gracieus
door oosterlijken en Sovjet Unie.
Turnen van hoger status
mat, rekstok, balk en brug
lenig, sierlijk en vlug
alleen voor Aziaten en Rus.
Een kentering lijkt ingezet
poldermodel bij gymnastiek
tranen als door ‘Elkerlieck’
een vijfde plek en dikke pret.

TV01/346

0202-2020,
Willem Alexander en Maxima zijn 18 jaar getrouwd,

maar wat betekenden zij voor ons natuurbehoud ?
De massale jachten zijn onder hun koninklijk bewind
verdwenen, waarmee de ‘wilde’ natuur garen spint.
De ‘Waterprins’ heeft zijn kennis ingezet
op het regulieren van het waternet,
waarmee de waterstand in Nederland
zich herstelde en allen juichen over de waterkant.
Maxima zwaaide haar scepter over de mobiliteit,
wat zij terugbracht van immer durende verdeeldheid
naar een ongekende en gereguleerde stabiliteit
tussen vervoer en behoud van schoonheid.
Wij Nederlanders werden ons steeds bewuster
en deelden met elkaar de vreugde - geruster over de groei en gebruik van vrije tijd
en het spenderen ervan in alle natuurlijkheid.
(HOE WILLEN WIJ LEVEN IN 2020 :
PRIJSVRAAG VERENIGING VAN NATUURMONUMENTEN)
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Scheppingsverhaal :
God lag te dromen in z’n hemelse tuin
en liet opeens een geweldige fluim.
Terstond groeide daar naar zijn wens
het karkas van de allereerste mens.
God zei tegen de man: “Gaat henen”
en schopte hem te leven tegen de schenen.
Adam liet zich dat geen twee keer zeggen,
draaide zich om en was eens wegge.
God was eigenlijk nog niet tevree,
enkel een vent wat moest hij daar nu mee.
Dus op een nacht, terwijl Adam sliep,
kwam de tijd dat hij de vrouw schiep.
God zei: “Vermaak de man,
en zorg samen voor een vrolijk span”.
Eva liet zich dat geen twee keer zeggen
en ging terstond op Adam leggen.
God ging verder met zijn dromen:
schiep bossen, heide en gnomen,
ook andere levende wezens naar gelang
zijn creativiteit voortging, waaronder de slang.
God zei nog tegen de mens vanuit zijn zetel:
“Brand je nu niet aan de gemene netel,
blijf zeker af van de boom en zijn vrucht,
dan blijft het mooi en helder de lucht.”
God draaide zich toen van hen af,
genietend van het beeld wat hij aantraf.
De slang sloop inmiddels stiekem langszij
en siste tegen Eva: “Waarom alléén Hij ?”
God hoorde al spoedig het eerste gedonder,
de luchten werden daarbij helemaal donker.
Hij zag al gauw wat er gebeurde:
de vrouw had de appel die heerlijk geurde.
God’s toorn was daarmee gewekt,
kwaad joeg hij hen, met termen onbedekt,
naar het aardse niveau van zijn rijk
en zei daarbij: “Richt u op uit uw eigen slijk!”
God z’n levenswerk was naar de knoppen,
hij moest zijn woede echt verkroppen.
Na verloop van tijd haalde hij verhaal
en zei tegen de mens: “Ik kom nog eenmaal”.
God legde uit waar hij op doelde,
“Het eind van de wereld”, maar hij voelde
zich wat ongemakkelijk en verzachte de wonde
en zei: “Ik stuur mijn zoon tegen deze zonde”.
God dacht hiermee te zijn gekomen
aan ‘t eind van de nachtmerrie van zijn dromen.
Ongerust ligt hij daar nog in het paradijs,
zich afvragend “Was dit allemaal wel wijs?’
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Ik geloof :
Dat, als het goed loopt,
het anders zal gaan.
Dat, als het slecht is,
je mag hopen op beter.
Dat het er echter meestal
tussenin hangt, dat geloof ik.
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Herfst :
De herfst is ingetreden,
bladeren vallen naar beneden,
de luchten zijn grauw
met slechts her en der wat blauw.
Er doorheen schijnt de flauwe zon,
alsof die er liever niet aan begon,
vanuit een lage stand
scheert zijn licht over het land.
Het blijft een fascinerend schouwspel,
de weerschijn toch wel fel
vanaf de kale en ranke stammen,
die zo met elkaar lijken samen te spannen.
Zij zeggen wat wij vaak denken:
je moet mij meer aandacht schenken.
Niet goed-, dan maar kwaadschiks,
want deze grauwigheid is maar niks.
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Sociaal bewogen
(ofwel: De scherpe kantjes):
Volksvertegenwoordiger Rob van Gijzel
werd door zijn partijvoorzitter mondeling gegijzeld.
De PvdA zoekt sindsdien naar een vijzel,
waarmee het imago kan worden opgevijzeld.
De enige reële uitweg is voor de kiezers fijn,
de leider op dergelijke manier weg niet erg verfijnd.
Maar daarmee kan in één enkele tel,
de verkiezingsstemmen weer worden opgeteld.
Paars drie zal er gelukkig niet meer komen,
daarvoor zijn regeringspartijen te onvoorkomend.
Politiek gemanoeuvreer, als met een sprei,
zachtjes toedekken en géén vuile was meer verspreid.
De profielen tekenen zich af - als gekras op een lei van de strijd, waarheen wij als kiezer worden geleid.
Nieuwe ronden, nieuwe kansen, wat een eer:
schoon schip gemaakt, wonden gelikt en toch niet bezeerd.
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Onklopbaar :

De spanning ieder keer weer opgebouwd
om tot topprestaties te komen,
valt af zodra het startschot koud
gelost is en de adrenaline af kan stromen.
Geen oog hebben voor de andere baan,
iedere slag het ijs volledig geraakt,
gesneden de bochten zo scherp aan,
dat finaal het record wordt gekraakt.
Al jaren slechts één die domineert,
enkel op de sprint gespecialiseerd.
Wat allen echter zo fascineert,
is schoonheid én te hebben gepresteerd.
Onklopbaar in rood en geel,
tegenstanders tevoren al tevree
met een plaats, het zegt niet veel,
in de schaduw van Catriona LeMay.
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Huisvlijt :
Wat een heupen, wat een dijen,
zie die vrouw eens hard rijen.
Wat een frisheid, wat een lijf,
zie de kracht van dat wijf.
Verdwaasd zijn al haar opponenten,
evenals al die gapende venten
aan de baan en voor de buis:
voor Catriona geeft eenieder thuis.
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Katachtig :
Gebundeld in één
zijn kracht en schoonheid,
gepaard met felheid
en concentratie,
de prestatie en presentatie
van Catriona LeMay.
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Never the same :
Never the same after the day
the New York Twin Towers
were torn down by powers,
that should be destroyed without delay.
No one could have dreamed,
mankind in such a state
lead by an enormous hate
to do this and by their “God” be-amed.
It isn’t surprising to see
the whole world seriously in anger,
paralysed to find a pattern,
to brake down this doom and be free.
But that also can be foreseen,
the same never is possible anymore,
the future has many in store,
a war against terrorism will be mean.
When the clouds of dust are gone,
we all will reassure
there are other measures
in what manly can or cannot be done.
To look over one’s shoulders,
to trust no other,
to rely on yourself, don’t bother,
that’s just one of the forthcoming boulders.
Don’t even pretend stability
will be gained in short.
It even isn’t worth building a fort,
nor will we be able, against destructive human futility.
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Baasje :

Baasje Renate
heeft niets in de gaten,
moeten wij dit zo laten
vragen zich de maten
of zal zwijgen méér baten ?

Baasje Tuijten
gooit in haar eigen ruiten
door zelf te gaan muiten
en de communicatie te sluiten;
wie zal dit gaan uitbuiten ?

Directeurtje Amstelring Plus
denkt te klaren hare klus
door aan te trekken de lus
om de eigen AZT-bus,
die aldus een vroege dood sterft ?

Directie en de rode draad
naar de bestuurlijke raad
is reeds langer geschaad;
kan deze stap meer kwaad
dan de rek het toelaat ?
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Publieke werken :
Koren op de molen van de politicus aan de top
is het manipuleren van de algemene gedachten.
Het vermijden en afwentelen op anderen van de klachten
is de kracht waarmee hij fier kan houden zijn kale kop.
Vervolgens is het zaak kaf van het koren te scheiden
en de partijpolitiek hoog in het vaandel te heffen.
De misstanden in den lande moeten de kiezers treffen,
zodat de kleurrijkste partij de rest mag leiden.
Niets kan hem meer tegen de (B)orst stuiten,
want het zaad van intrige is inmiddels gezaaid
- en hoeft pas na de verkiezingen te worden gemaaid in het succesvolle debat tegen aartsrivalerende kornuiten.
Zo gaat hij, vooralsnog in pluche zetel, verdwaast
voorop in de strijd voor “Apartheid in Nederland”.
Géén geld meer voor onderwijs en zorgende hand,
ook de veiligheid <is lam> en wordt in ‘n ander kader geplaatst.
Op dit moment lijkt niets meer hem in de weg te kunnen leggen,
de ingeslapen en droevige paarse bonzen van het huidige rijk
staan – of liggen amechtig - aan de zijlijn en aardig te kijk.
Zij zullen nu publiekelijk laten merken, dat zij menen wat zij zeggen.
De komende maanden zijn alleen daarom al interessant:
wordt het met of zonder, en wie gaat met wie,
staan we op scherp en hoe is de huidige opinie,
houden wij Nederland leefbaar óf bestuurt Leefbaar Nederland.
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ACQUISITIE :

Geef me munitie
en ik schiet
in het wilde weg
de koopwaar
voor de voeten
van beslissers,
die brandend
hun kwesties
en hun geld
verkwisten willen.

Geef me woorden
en ik stort
deze over allen,
die niet luisteren
maar machteloos
en zonder nadenken
met open vizier
zich in de val
laten lopen,
ons ter wille.
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Dagelijks Nieuws :
Iedere morgen is de eerste hol,
met het warrige hoofd nog vol
slaap en onverwerkte waar
van oudere indrukken aldaar,
naar de eerste informatievergaring.
Het bulletin toont, het voorblad
half opgeslagen als ware dat
een niet beklijvende stroom
van berichten, zoals in een droom
het heden: een “ware” openbaring.
Versuft de krant geheel uitgestrekt,
de eerste bezinning daagt en bevlekt
gelijk de montere tred waar de dag
mee tegemoet getreden worden mag,
om te inhaleren de repeterende verjaring.
Niets onder de opkomende zon
- mijn levensfilm terugdraaien kon
ik dat maar, is gelijk een losse flodder
die mijn gedachte besmeurt als modder dat als onderwerp geldt voor verklaring.
Na het opnemen van lege teksten,
laffe helden en gevaarlijke heksen
zijn - in eigentijdse gedaanten uit op andermans vallende geraamten,
wacht het wegwerken van de beharing.
De nieuwste dag aldus begonnen,
alleen de zondag kan onbezonnen
en ongerept worden ingezet
en enig pret in het leven voor(t)gezet,
als een soort verzekerde bewaring.
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Mijn laatste wens :
Mocht ik komen te overlijden,
wat misschien u allen zal verblijden,
wees dan niet al te bijdehand
en gedraag u navenant:
doe wat u niet kunt vermijden.
Laat in ieder geval uitkomen
waar ik zelf van heb kunnen dromen,
een waardig slot van dit leven,
iets wat ik u nog mee kan geven
voordat u verder kunt opstomen.
Muziek voor tijdloos ongeremde emotion:
“Strange kind of woman, get ready, satisfaction”
en ten lange leste moet “stairway to heaven”
tot iedereen in merg en been doordringen
zodat u allen zelfs gaat zingen en swingen.
Dan als ultieme slotakkoord de gedachten
op grafschrift hetgeen ieder kon verwachten:
“hij heeft niet geleefd,
hij is niet gestorven,
maar het hiernamaals
heeft hij verworven”.
…And nothing else matters.
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Lente :
Opvallend zijn je kleuren, zo innemend.
Wij zien er ieder voorjaar weer naar uit.
Na het gevallen blad het innerlijk verterend
als naar een jonge, stralend witte bruid.
Ontluikende planten, bomen en bloemen.
Vogels brengen weer hun vrolijke groet.
Dartel en sprankelend verdoemen
ze de donkere winterdag met spoed.
De wind lijkt meer speels, minder guur.
Zijn kracht van west naar oost verspreidend,
laat hij ons graag zwoegen aan het fietsstuur,
de kop gebogen, en lijkt hij bewust misleidend.
De bloesem en de zwanen achter het huis
geven de lentedag soms het weemoedige.
Als tegenpool zijn zij het gevoel, het kruis,
dat de druk van sleur weet te bespoedigen.
Voorbode van ogenschijnlijk meer vrije tijd,
van meer en vaker buiten, in andere tuniek.
Oproepend een ongekende, uitbundige vlijt
daarmee zijn mens en dier gelijk én uniek.24
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Veur Pim :

Als bij toeval (tegenpool ?) speelt bij “Arrow Classic Rock”: ‘Paint it Black’ van de Rolling Stones.

Ik ga niet veur Pim25
want hij gebruikt geen vim.
Al is zijn kop kaal geschuurd,
ik heb hem liever niet in de buurt.
Het is al snel gebleken,
Leefbaar is hij op uitgekeken.
Liever gooit hij al het banale
rechtstreeks voor de kannibalen.
Hij vergeet echter al te vaak,
dat wetenschap en de echte zaak
niet één en dezelfde waarheid nastreven
en zijn homo-gebral hem dus kost het leven.
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Werk :
Werk en progressie
doel in iedere professie.
Groei en regressie
zin versus agressie
Werk als obsessie
uitkomst een zware depressie
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Op het droge :
Alle schaapjes in de wei.
Alle bijtjes zoemen blij.
Alle mensen vijf dagen gedwee.
Alle werkgevers de week tevree.
Géén werkgever niet op geld belust.
Géén mens is zich dit actief bewust.
Géén bijtje die dit aangaat.
Géén schaapje dat nu anders blaat.

25

In mailing aan Kasper over Pim Fortuijn.
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In mei :
Oorlog en nijd,
wanneer raken wij het kwijt ?
Bevrijd, bevrijd
Pais en vree,
roepen wij gedwee.
Bevrijd, bevrijd
Geloof en hoop,
Jood, Arabier of filantroop.
Bevrijd, bevrijd
Misdaad en terreur,
verbloemen rozengeur en maneschijn.
Bevrijd, bevrijd
Wat is er toch met mensen loos ?
‘K weet ’t niet, ’t maakt me boos.
Bevrijd, bevrijd
Met moed en beleid,
roepen wij jaarlijks geheid:
Bevrijd, bevrijd.
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Drankgelag of drankgelach:
Ik en mijn bier
hebben samen veel plezier
uit het gat
in het gat
borrelt gestaag het gerstenat
Mijn bier en ik
hebben beiden een sik
bovenop, een witte kraag
binnenin, een duffe kraag
het denken gaat nu al té traag
Samen hebben wij het goed
want wie goed doet, goed ontmoet
gemoedelijk
gemoed in het lijk
alcohol door en voor het dagelijkse slijk
Alléén met z’n tweeën
zijn wij verder afgegleeën
uit de nek
over de nek
waarlijk iedere gek heeft z’n gebrek
Hoe spelbrekend is de nacht
die ons beiden zeer veracht
’s morgens kopzorgen
en voor de kop zorgen
maar meer nog voor de dag van morgen.
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Taalvastigheid of -fatterigheid :

Ik memoreer, al denkende aan alle wijze lessen van mijn leven,
waarin anderen mij te kennen (hebben ge-) geven,
dat ik steeds maar door moet gaan
en niet te lang moet blijven stilstaan
bij de onstabiele ontwikkelingen om me heen;
én, al denkende aan al die leerzame processen
- zelfs aan al de meest extreme voorgekomen excessen
die mij eens ter ore kwamen en al dan niet onbewust
konden bekoren, maar in ieder geval wél hebben verontrust dat het goed is langer stil te staan
bij hetgeen zich hier en nu stilaan
heeft ontwikkeld, maar dat zonder verdere en diepgaande
- zij het subjectieve - analyse zich aan de geest kan en zal onttrekken,
én, al bedenkende dat een mens meestentijds alléén geboren is
en vaker nog in alle eenzaamheid sterft,
dat er op deze ene wereld
- met al die miljarden kleurrijke mensen er niet één te vinden is
die ook maar enigszins een ander begrijpt !!
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Het neusje van de Zalm :
De weinig glorieuze Paarse coryfeeën
splitsen zich na de verkiezingsnederlaag in tweeën.
Het ene deel moet zich gepast schikken
en zal snel leren een ander kunstje te flikken.
De andere groep daarentegen is noodgedwongen
te kijken naar andermans bokkensprongen.
Een enkeling komt echter bovendrijven
zoals Zalm, die als fractieleider aan mag blijven.
Hij heeft in bedekte termen en politiek gesproken
op het laatst nog aan de “juiste” lijn geroken.
Met zijn onberispelijke gedrag bij het financieren
mag hij schier ongewenst “rechts” gaan balancieren.
Geflankeerd door CDA en LPF in de regering
zet hij direct en kordaat tering naar de tering.
Vroegere kompanen Melkert en Dijkstal, onfortuinlijk,
hebben daarentegen het loodje gelegd, figuurlijk.
Ook van Netelenbos en Van Aartsen, twee dubieuzen,
hebben wij gelukkig niets meer te vrezen, de kneuzen.
De VVD - anders dan PvdA - krijgt nu milder straf
ingeblikt scheidt zij binnenskamers koren van het kaf.
Alleen Jorritsma heeft het geheel nog steeds niet door
dat zij verloren heeft haar politieke gehoor.
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JGZ:
Hier gaat het om …

Een jongetje in zijn spel, zoekend
naar een ouder/hulp, roepend
soms huilend, … nog leunend op.
Hem te volgen, als met een video,
op en met afstand, maar accuraat
en treffend, de monitoren paraat.
Zo ook wordt het nieuwe beleid
- met een beetje pijn en spijt van de TZ naar de GGD geleid.
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Doorlopend :
Zoals visueel hier al in beeld gebracht
is de doelstelling op eigen kracht
de JGZ van Thuiszorg naar GGD te leiden.
De weg die te bewandelen is
kan van alle kanten worden ingestoken
zonder dat de zorg wordt doorbroken.
Op heldere en voortvarende wijze
wordt aldus op elegante manier geklaard
en worden grote kosten wellicht bespaard.
K&B geeft u naar genoegen gratis
de tools om in samenwerking te realiseren
de JGZ doorlopend omhoog zonder om te keren.
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Saamhorigheid :
Is:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

wie niet horen wil moet voelen;
ééntonig en getrechterd naar wat je
samen wilt horen;
één , zoals door de buitenwacht
wordt gedacht;
één gevoel, de andere is verwarrend.
bij een concert naast elkaar staan;
gelijktijdig met en van elkaar
genieten;
natuurlijk, maar het tegendeel vaker;
vertrouwd, maar het is het hart dat
rouwt;
lief en leed, én leed en leden;

Is:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

neat and tight;
togetherness and becomes
together less;
the same to you as all the
shame to me;
never ends as all ends well;
the worst part of the marriagechart;
As sails go on by;

Ist:
➢ vereinzelt dastehen26
➢ öfter nahe legen dann in der
Nähe stehen und gewiβ kein
nahe gehen.
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Ketelbinkje :
Het is er dan (uit-) eindelijk toch van gekomen.
Je laatste dag werkzaam voor ZorgService.
Geen bedankjes meer van klanten en geen bekommernis

26

= sporadisch voorkomen

om de dagelijkse sturing en wat al niet kan dwarsbomen.
Een andere tijd breekt nu spoedig voor je aan,
allereerst zijn er de kleinkinderen die je graag zien komen,
maar ook een ander plan - de reis van je dromen staat te wachten op het breken van Karel met zijn baan.
K&B heeft met plezier vaak in opdracht van je gewerkt.
In nauwe relatie en met oog voor kwaliteit
wist je ons voor je te winnen en na dit afscheid
kunnen, met de wind in de zeilen, je gedachten worden verwerkt.
Een steuntje in de rug en om je al wat in te kunnen leven,
zijn Joshua Slocum’s opgetekende ervaringen met illustratie
in ‘de eerste solo-zeiltocht om de wereld’ een ware prestatie.
Niet om zelf mee te maken, maar om tijdig te wenden de steven.
Tenslotte, Lies, ben je nog niet echt van ons af,
want je krijgt van ons een speciale opdracht mee.
Zoals in “De horizon zeilde mee, dag na dag ….”
verwachten wij van je een gedetailleerd reisverslag.
Op een door jou vast te stellen tijd en plaats,
zullen wij deze onder het genot van een diner
dan uitgebreid belichten en vaststellen dat de risee
van dat relaas werkelijk al dan niet is uitgeraasd.
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Verboden :
Ik zie ze vallen
de dwarrelende bladeren
tegen de grijze achtergrond
van de herfstachtige luchten.
Ik zie ze vallen
de dwalende gezagvoerders
in de grijze pakken
na de onbarmhartige geruchten.
Ik zie ze vallen
de dwepende adviseurs
met de grijze wallen
terwijl zij onwaarachtig zuchten.
Ik zie ze vallen
de meeslepende sterren
door de zwartgrijze nachten
denkende aan verboden vruchten.
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Regeren is vooruitzien:
Op een dag was er opeens een ander,
de partij moest en wilde spannender,
geen suf en vaderlijk uiterlijk meer,
maar een sprookjesachtige meneer
als boegbeeld van de CDA: Jan Peter.
Koud aangesteld werd er bij rood,
noodgedwongen door paarse dood,
politieke moord gepleegd, wat een lijken,
de ene naar de nadere moest wijken
om uiteindelijk Jeltje te laten prijken.
Ook de andere grote verliezer,
moest ongewild, maar voor de kiezer
als meer aansprekend in de regering,
zetten de tering naar de nering
met Gerrit als de vervanging.
De enige echte verkiezingswinnaar
raakte bij het publiek de juiste snaar,
echter zonder de werkelijke leider
worden meningen verspreider
en met luchtballonnen als geleider.
De huidige institutionele chaos
zal zeker uitmonden, kiezer de klos,
in moddergooiende en balkende ellende,
ondanks de steeds weer vindingrijke wende
die volgt op de dagelijkse bende.
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Klaar :
Met een vloek en een zucht
vliegt het zaad door de lucht.
Het blijft echter altijd sores
bij het wrijven van de clitoris.
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Voorbij 1 :

(n.a.v. overlijden Prins Claus)

Het volk heeft vernomen
onverslagen, evenmin verrast,
hetgeen zat aan te komen
zoals het alleen nu past.
In stilte is gegaan
als in sagen, onberaamd,
datgeen wat langzaam aan
als rots in de branding wordt beaamd.
Zijn laatste akte is gewonnen
standvastig, zonder krimp,
hetgeen vooruitlopend al was verzonnen
als een openbarende glimp.
Afscheid wordt nog gevierd
in stijl, niet onbesproken,
hetgeen lijkt onversierd
zoals de das waarmee hij had gebroken.
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Voorbij 2 :
(n.a.v. de val van het kabinet CDA, VVD, LPF)

Het volk heeft vernomen
zoals het had verwacht
is het snel gekomen
het einde van Pim’s kracht.
In stilte was zojuist begraven
Prins Claus in Delft bijgezet
of de machtige bijlslagen
versloegen intern dit kabinet.
Hoogmoed komt voor de val !!

De laatste thriller hoe ongehoord
werd publiekelijk gemaakt:
wederom politieke broedermoord
die een partij in het hart raakt.
Zo wordt heden ten dage afscheid
meedogenloos, zonder ontzag,
en met gezwinde spoed van nijd
van rust in stilte tot een hard gelag.
LPF : Leefbaar – Politiek – Faillissement
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Kruistocht :
Wapent u, wapent u nu,
tegen het almachtig kwaad ,
maakt u weer gedienstig
en wordt weer godsdienstig.
Vecht weer, vecht nu,
tegen oprukkende legers,
maakt u klaar voor het gevecht
dat met kruistochten wordt beslecht.
Strijd weer, strijd nu,
komt weer op voor vrijheid,
laat u niet ondermijnen
door islamitische paladijnen.
Of is het nog mogelijk, nu
tegen eigen belevingen in,
met vereende krachten te streven
naar saamhorigheid in dit leven.
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Ondergronds of -maats:
De parlementaire enquête levert op:
de bouwwereld gaat op z’n kop.
Aangetoond wat iedereen al bevroedde,
leidt tot een tijdelijke branchewoede
en tot een gewenste samenspanningsstop.
Toch wordt door de beschuldigde heren
niet getoond, dat ze zich generen
voor het heimelijk verbloemen
van de gepeper(note/)de boeken
en gaan ze hard (-leers ?) reguleren.
Hoe de vooroverleggen te voorkomen
van deze gewiekste, hoge omen
is voor de overheid en Nma
nu al direct een levensgroot dilemma,
waar de bouw vooropgezet in zal dwarsbomen.
Als kind leerde wij niet te klikken,
je wist dat niemand dat zou pikken.
Nu wordt hoog - met regelgeving - ingezet
dat “klokkenluiders” verstoren de pret
van degenen die al het geld inpikken.
De maat is vol,
de maat genomen.
Nu nog het in de maat lopen
en niet met twee maten gaan meten,
anders blijft het onder de maat.
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Dat komt:
Dat komt, dat komt,
enkel door Maurice de Hondt.
Deze ultieme rooie rakker lakte,
en draaide met gemak de stemgetallen
zodat het, met Bos op de wallen,
voor de PvdA zoete broodjes bakte.
Dat komt, dat komt,
voornamelijk door Maurice de Hondt.
Onvermijdelijk en gezond het beeld
dat “oude” politiek na een half jaar herleefde
ook al was het het volk dat beefde
onder het juk dat jarenlang werd gedeeld.
Dat komt, dat kwam,
enkel door het paarse behang.
Dat moord en onzichtbare ruggesteken
in slechts een paar maanden tijd
een nieuwe partij niet vanzelfsprekend gedijd,
heeft hun rijzende ster doen verbleken.
Dat kwam, dat kwam,
immers ook voort uit het paarse behang.
Het blijkt nu dat links groeit
ten koste van het harde geld,
want huidige waarden en normen stelt
andere eisen aan hetgeen groeit en bloeit.
Dat zal, dat zal,
komen met het duet(en)-kabinet;
Rood en Groen gaan het vermoedelijk samen doen.
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Friends:
WHAT ARE FRIENDS FOR ?
TO SHARE GOOD TIMES
&
NO BEDTIMES.

TV03/381

Tijd :
De jacht is geopend
tijd vervaagd
denk ik doorlopend
en opgejaagd.
Het geweer is geladen
de jager paraat
gedachten beladen
en beducht op smaad.
Het vizier op scherp
oneindig ingesteld
wachten - dat ik verwerp en hartslag versneld.
Het doel op de korrel
schuchter en bedeesd
het laatste voor de borrel
binnenhalen is een feest.
Onvermijdelijk valt het schot
het geweer zal kraken
maar wat is het lot
geraakt of ver van zaken ?
Verbeelding of niet
gejaagd of jachtig
tijd in het verschiet
is het niet prachtig ?
Met enig geluk
en voortvarendheid
valt het puzzle-stuk
op z’n plek & in de tijd.
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Mooie meid :
Wat is de overeenkomst tussen
de tijd en een mooie meid ?
Even denk je ze te hebben,
maar dan raak je ze toch kwijt.
Wat is het verschil tussen
de tijd en een mooie meid ?
De een is rijp,
de ander verloren.
Wat is een mooie meid ?
Julia Roberts
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Dromen :
Bedrog, maar onbewust begaan
even snel gegaan
als het is gekomen
snakkend naar adem om te bekomen.
Genot, in wilde taferelen
alles te laten opspelen
maar na het ontwaken
kan je er niet meer bij geraken.
Plezier, is een milder gegeven
wat zo valt te beleven
maar meestentijds al gauw
is dit verwaterd voor dag en dauw.
Overdenkingen, met behagen
aan al die fijne dagen
geluk, vakantie en succes
innerlijk gevierd zonder enig stress.
Badend, geheel in angstzweet
haast niet meer gekleed
verwilderd wakker geworden
alsof ze nog aan je sjorden.
Ziedend, furieus en kwellend
komt dan los alle ellende
evenals de bedekking
en woorden van enige strekking.
Piekerend, wat een zorgen
was het maar vast morgen
met diepliggende oogkassen
zul je dan de laatste nikkel verbrassen.
De geest in avondstand
hebben wij niet in de hand
eenieder moet eraan geloven
wat niet weet komt dan pas boven.
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Veeteelt :
Na de varkenspest en de MKZ
is Nederland weer eens op de kop gezet.
Nu zijn de kippen aan de beurt
om vergast te worden weggesleurd. (s=p)
Naast afsluiting, ontluistering en administratief geklier
krijgt de boer slechts € 0,50 per gesneuveld dier.
Zo rond de Pasen valt deze strop
- vel over been - en rauw op de kop.
Wie het weet mag het zeggen
ook de Belgen laten nu kippen het loodje leggen
Veerman krijgt echter een pluim op z’n hoed
omdat hij (toevallig) doet wat hij doen moet.
Maar rigoureus of juist ook niet
de veeteelt krijgt weer de “zwarte Piet”.
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Rood en Groen :
Maand na maand 27
werden zij alom gemaand
het met elkaar eens te worden.
PvdA: Wouter Bos
CDA: Jan Peter Balkenende
Maar “B&B” at last
werd niet de gewenste cast
in ‘s Neerlands onderkomen.
Zwart omlijnde ogen
Rood en Groen kwamen bedrogen
van de onderhandelingstafel.
Nu mag naast het CDA
de VVD weer uit de la
en één of meerdere meelopers.

27

Denk aan de TV-reclame van AKZO m.b.t. de zeem en het ramenlappen.
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Zintuiglijk :
ROEIEN MET DE RIEMEN DIE JE HEBT

Ik zie, dus ik neem waar
Toch heb ik geen zintuig
dat kan traceren
waar ik mij op richten moet.
Ik hoor, dus ik neem op
Toch heb ik geen netwerk
dat mij op het spoor kan zetten
naar mijn werkelijke gevoel
Ik ruik, dus ik neem in
Toch heb ik geen orgaan
dat mij als een speurhond
direct leidt naar het doel
Ik proef, dus ik neem meer
Toch ben ik niet verzadigd
noch begenadigd
als het gaat om zinvolle smaak
Ik voel, dus ik neem aan.
Toch blijft mij achtervolgen
de spreekwoordelijke miskleun:
12 ambachten en 13 ongelukken
Ik denk, dus ik begrijp
Maar dan, vraag ik verwonderd
waarom loop ik in het honderd
bij iedere stap die ik zet.
Dus kan ik hierbij concluderen
Er zijn appels en peren
hoge en lage heren
en blijft het voor mij toch ijsberen.
.
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CWI :
(Ik weet ‘t nie)

Netwerken, werken verstrikkend
Net werken, werkt verkwikkend
Net werken, is alsof werken
Netwerken, is bundeling van werken.
Juist dit gemeenschappelijke wordt bedoeld
voor mensen die zoekende zijn
naar werk voor hun eigen welzijn
maar staan er toch buiten, onbedoeld.
In deze tijd steun zoeken en vinden
bij beter gefortuneerde bekenden
is als zoeken naar een speld (of naalden)
in de hooiberg van verre vrinden.
Ook de bekende en minder bekende
headhunters en uitzendbureaus
geven in algemene termen terloops
te kennen dat zij om niets de markt verkende.
Dus met al jaren je stinkende best te hebben gedaan
wordt je met medewerking van wet
een vissende achter het net
en werken (?) alleen mensen bij het CWI voldaan.
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Trots :
Dames, heren ook,
met trots presenteren wij,
J.P. Balkenende, G. Zalm en B. Dittrich,
de geboorte van ons nieuwe kabinet.
Na een gecompliceerde verwikkeling,
in het bijzijn van de Algemene Rekenkamer,
kunnen wij u allen verheugd mededelen
dat er geen zorgen meer zijn m.b.t. onze boreling.
In slechts drie intensieve weken tijd,
waarin wij de depressie van de afgelopen maanden
hebben verwerkt, zijn wij moe maar voldaan
en komen wij samen gesterkt naar buiten.
Wij kunnen u tenslotte nog verder verblijden,
want ook de nageboorte ziet er gezond uit,
met de handen op één buik zullen wij strijden
voor onze toekomst en van ons kabinetje.
Voor verdere informatie verwijzen wij u,
met intense vreugde, naar de dagelijkse pers,
alwaar u de voortgang kunt blijven volgen
zonder ons verder te hoeven verstoren.
Getekend,
Den Haag, 15-5-03: J.P.B/G.Z./B.D.
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dV&R-25 :
De Vries en Rutten
bouwen met putten
dakkapellen en uitbouwen
en gaan verder dan alleen verbouwen.
25 jaar in de weer
gaan ze elke keer
aan één stuk, iedere dag,
deskundig en gestaag aan de slag.
Ook bij ons zijn zij geslaagd.
Een uitbouw die ons behaagd
neer te zetten in stijl en onder dak
met plezier, orde en gemak.
Wij wensen jullie veel succes
met de plannen en zonder stress
van economische recessie
bij de nieuwe ontwikkelingen en progressie.
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Je groeit in het onderwijs:
In het onderwijs te kunnen zij-instromen,
is voor werklozen een weg om te dromen.
Volgens onderwijsminister, mevrouw van der Hoeven,
zijn er 50000 van te (her-) plaatsen, wat een troeven,
al zullen zij feitelijk van een koude kermis thuiskomen.
Drie jaar alweer worden geschetst de tekorten,
we mogen volgens de politiek geen kwaliteit opschorten,
maar ondertussen wordt ongegeneerd bedrogen
- door herschikking van uren of niet invullen, onbewogen de zij-instromer en zal hij op zijn salaris moeten korten.
Volgens gegevens van de twee opdrachtnemers
in het begeleiden van de betreffende claimers
aan werk en het behalen van de bevoegdheid,
hebben zij lak daaraan bij het ministerie; eigengereid
wordt verder reclame gemaakt voor meer deelnemers.
Bakken vol met mogelijk geïnteresseerden,
die eens voor een ander vak leerden,
kunnen met al hun opgedane ervaring inspringen
en met behoud van niveau de krapte bedwingen
is het motto waartoe de pijlen scheerden.
Slechts het tegendeel valt nu te bemerken:
géén grote getale extra om in het onderwijs te werken;
de verdeeldheid en naijver als het gaat om inschaling
tussen reeds bevoegden in relatie met de bepaling
van werkend leren om het metier te komen versterken.
De verwachte groei in meerdere banen bevroren,
aldus de werklozen voor deze arbeidsmarkt verloren,
maar voorop wordt wel gesteld dat kwaliteit
en daarmee de economische welvarendheid
moet met opgeleide jeugd worden bezworen.
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Doctrine:
`The message has got to be clear,
no more terror will be aloud inhere !”
Is all there’s send by Bush in the air
since 11-09-2001 showed it’s nightmare.
No real opportunity to show the world
that lessons are being heard.
But the only answer to this cold shower
is to stand firm and to show his power.
Now he is trying to reach out oversees
to bring his country (and father) some peace.
No more back-watching or fear
that show must go on and be clear.
The air is the only way in and out
of possible aggressors, beyond no doubt.
So without any controllable facts
of personality don’t let in these cracks28.
Never mind the other thoughts of morality.
America is deciding alone, no more loyalty.
Nothing else matters: as long as big brother
rules the world, you don’t have to bother.
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WHO :
De strijd is met triomf gestreden,
de toekomst wordt afgesneden van het heden.
Door strenger op te zullen treden,
kunnen meer doden worden vermeden.
De kracht van dit historische moment
wordt direct door tegenstanders onderkent.
Zij zoeken naar andere doelen, ongetemd,
en spotten nu al met wetten die hen remt.
Toch kan de mensheid met het resultaat
tevreden terugblikken op dit legaat.
Verkoop aan banden, slot op automaat,
reclame ongehoord en de lobby geslaagd.
De VN heeft heden unaniem besloten,
de tabaksindustrie voor ´t hoofd te stoten.
Doelstelling is het terugdringen, onverdroten,
van ziekten en dood door roken te vergroten.
Echter wat men niet ziet, ook niet met fantasie,
is de zuigkracht van deze vrijwillige euthanasie.
Met genot enkele jaren eerder een litanie
past bij het stoere imago van vroege branie.
`We moeten toch ergens aan bezwijken´
laat dat eens op die pakjes prijken.

Cornelis
28

Inbrekers of gekken.

Huisdichter
Volkskrant
23/05/2003

GIRO D´ITALIA
Met olie op gespierde benen
Dansen mannen door de laars
Jochies juichen meisjes wenen
Moeders branden stil een kaars
Lijven door de zon beschenen
Lint van geel rood roze en paars
Met olie op hun bruine benen
Dansen mannen door de laars
Van hen genieten wij en lenen
Kracht zo vluchtig zo schaars
Op de weg van eeuwen stenen
Dansen mannen door de laars
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OEDZIOD:
Ober, zei de eerst binnen gekomene,
Elf heerlijke bakken leut, water en gebak
Daar komen wij van op ons gemak
Zet het nu maar snel
In gang en
Op onze rekening
Dan komt alles wel goed.
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Toscane-Italië :
Dartel dansen zij daar door de heuvelen
Soms hard, soms aan het keuvelen
Maar altijd met oor en oog
Voor natuur en de onvermijdelijke toog.
Lijden kunnen zij soms wel
Maar bekwamer, en snel,
Zijn zij in het omzeilen
Van obstakels en loze pijlen.
Het vizier gericht op geneugten
Is waar zij zich op verheugden
In dit warme, kleurrijke land
Van palmen en het gelige zand.
De zon warm, boven op de kop,
Doet zijn slopende werk volop
Deze mannen te breken in stukken
Zal echter ook haar niet gelukken.
De vrouwen zijn mee dit keer
Ook sommigen van hen gaan op en neer
De mannen op de fiets achterna
Taaier, volhardender, zonder weerga.
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De weg kwijt:
Nietsvermoedend gingen wij onbezorgd op weg,

geleid door enthousiasme en een ruk aan het stuur
waardoor, de wind van achter en kop vol vuur,
krachtig en gezwind doortrappend, langs heg noch steg,
in vaart der volkeren van haard werd afgekeerd.
Nietsvermoedend ging het nieuwe kabinet aan de slag,
niet gehinderd door enig reëel besef van welke kant
de economische malaise kwam al in dit land,
en met dagelijkse zwier zoals een bestuurder dat mag,
kwam weer een verdergaand en vuurvol plan.
Na aldus met de kop voorovergebogen, dalend,
als roekelozen jagend op het ultieme voor jaren,
met als enig besef het fluiten van de wind door de haren,
links en rechts werd ingeslagen, alsmaar doormalend,
totdat de lucht - afgeknepen - weer moest worden ingehaald .
Na aldus radeloos te zijn voortgegaan, in volle vaart
als jonge honden die voor het eerst zich kunnen waden,
met als enige moraal het verlaten van platgetreden paden,
en zich te willen meten aan ‘s meesters grijze baard,
werd door omstandigheden - onverwacht - weer even nagedacht.
De route had een dermate hard en grillig karakter gekend,
verkeers- en plaatsnaamborden waren onbesuisd voorbijgegaan,
zodat wij generlei benul hadden waar ons huidige bestaan
en plaats op dat moment juist aan kon worden herkend,
laat staan de weg terug kon worden gevonden.
De route was door oneindig onderhandelen tot stand gekomen,
aan vaste afspraken was in dit belang voorbijgegaan,
waardoor het gaandeweg pas kon worden ondergaan
en pijnlijk ondervonden dat door zo verder te stomen
bij de achterban niet meer kon worden aangesloten.
Met de kaart in de hand en met tactisch vernuft
werd besloten te beëindigen deze onbesuisde klucht
en met alle samengebalde vaardigheden, hoofd in de lucht,
de plaatselijke bevolking aangesproken, die geheel versuft
door het kabaal de weg uiteenzette zonder omhaal.
Met de plannen en met ernstige overwegingen paraat
was de conclusie zo getrokken, dus desperaat
in dubbele spagaat, uiteindelijk met beraad
en daad werden partijen betrokken, die kordaat
en onverschrokken de lijnen samenvoegden.
Helaas aan ieder verhaal komt een eind,
en is niet alles zoals het schijnt.
De fietsers zijn enigszins geloofwaardig
de politici altijd en alleen maar vaardig
in het schijnbaar moeiteloos draaien
en konkelen om elkaar te kunnen paaien.
Ik als leek wil het niet meer horen
en laat het spreken verder aan dovemansoren.
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Economie en emotie:
De leer van het financieel beheren
staat en valt al met begeren.

Zo zal men steeds maar filosoferen
hoe de kansen naar de hand te keren
zonder zich daar bij te bezeren.
Bij de huidige economische tegenslag
roept een ieder wat Wel(link)29 en niet mag.
Langer doorwerken de doorslag
met loonmatiging als gelag30
of wordt meerwerken de nekslag31 ?
Voor de werkzoekende helaas
geen toekomst in dit relaas.
Wachten op een nieuwe baas
een boterham zonder kaas
is verder leven dan niet dwaas ?
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Blèren :
In de Tour de France mag je het niet
(in ieder geval als iemand je ziet).
Want het tonen van pijn of verdriet
is niet manhaftig, is gedrag als van een Miet.
De bestuurlijke Mijnheren overzee
volgden hun leider Blair heel gedwee.
Nu de BBC de drol trekt door de plee
rollen ze over elkaar, weg pais en vree.
Dan de extreme eenmansacties,
de doodseskaders bij attracties.
Zonder veel omhaal roept Poetin praktisch
dit soort terreur aan te pakken, hoe tactisch.
Het is behoorlijk stil in de Verenigde Staten,
maar hou die Bush in de gaten.
Oorlog voeren kan hij namelijk niet laten,
zijn overige politieke agenda vertoont immers hiaten.
Zo is er in de wereld veel kabaal
over wat te doen zonder omhaal.
Het enige wat werkelijk tot ons komt verbaal
is een “never ending story”: géén pracht en praal.

29
30
31

Wellink: President van de Nederlandsche Bank
Kraaijeveld: Voorzitter van de metaalelectro-werkgeversvereniging FME/CWM is voor langer en meer werken
Schraven: werkgeversvoorzitter VNO-NCW pleit voor 40-urige werkweek
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Toekomst :
Alles wijst richting afwachten
economie en reacties thuis,
mijn geest zegt rust te betrachten,
maar mijn hart voelt zich niet pluis.
Een bedrijf te starten lijkt roekeloos,
maar wat is het alternatief ?
Zaken afdwingen niet moeiteloos,
echter wat komt “without belief”?
Eén ding is wel te voorspellen,
zolang instanties zich al niet inspannen,
en ik mezelf met verleden blijf kwellen,
zal ik me geen dag meer ontspannen.
Eén hoop om me daar aan te ontrukken,
is een nieuwe en eenzame start.
Misschien dat dit voor eens kan gelukken,
dan wordt mijn kop wellicht ontward.
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Vakantietijd :
Scholen zijn gesloten
pleinen zijn leeg
kinderen vergroten
de tijd in de steeg.
Organisaties bemerken
parkeerplaatsen niet bezet
werknemers versterken
hun banden thuis met pret.
Toch is er rusteloosheid
besluiteloosheid en sleur
te doen in gelatenheid
eindeloos het gezeur.
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De zee:
De zee, onvoorstelbaar voorspelbaar
EB EN VLOED
een lijn als grens van het zijn
RUST EN SPOED
eindeloos geklots van watermisbaar.
De zee, onnavolgbaar volgbaar
STIL OF SCHUIMEND
een massale beweging tot zijn
VLAK OF TUIMELEND
steeds aanwezig tot in huid en haar.
De zee, onaantastbaar tastbaar
HEEN EN WEER
rusteloze weerspiegeling van het zijn
OP EN NEER
aldoor tot het eind aldaar.
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Begrensd:

Geen kant meer op te kunnen
vastlopend als tegen een muur
dat is de waterlijn als scheiding
een vaststaand feit van de natuur.
Het einder gemarkeerd door duinen
beschermers van het achterliggende land
voorbodes van het bekende, het vaste
dat door ons wordt bemand.
Onheilspellend als de wind de kop opsteekt
zijn golven beukend en onberekenbaar
schuimkoppen om de woestheid te tonen
die gepaard gaan met wild misbaar.
Dat is het beeld dat wij behouden
als in onze gedachten gegroefd
van deze onmetelijke ontembare krachten
die mensen zo vaak hebben bedroefd.
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Meedoen:
Het minuscule gespetter van de menselijke taal,
het natte orakel van oneindig monomaan verbaal,
het van zelfmedelijden doorspekte gekwetter lijkt normaal,
maar het onophoudelijke gedram om mee te doen, dat is waar ik van baai.
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Bij jezelf blijven:
Een doek, haringen en touw;
Zon, regen, wind, warmte en kou;
Binnen en toch buiten, alles om je heen;
Dat is kamperen, door merg en been.
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Stilte :
Suite voor de storm,
het kruipen van een worm,
het geruis van blaadjes aan een boom,
het kind dat snikt al in een droom.
Stilte om je heen te ervaren,
enkel en alleen zonder bezwaren,
de tijd die eindeloos voortduurt,
geen druk, niets dat je doorstuurt.
De stilte slag om als dat blad aan de boom,
het huilen houdt het kind met meer in toom,
de worm als teken van ander weer,
de storm steekt op, keer op keer.
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Tomeloos :
Tomeloos sprong hij in de golven
Het water had hem geheel bedolven
Onverzettelijk en spontaan
Mateloos bleef hij maar doorgaan
Ademloos, vrijheid, ruimte, de zee, het zilt en de wilde baren
Sensatie en spanning raken zo zijn snaren,
Van eeuwigdurend en gelukzalig genot.
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Levenswandel:
Zwermen van jongeren
zwerven over het strand
rondom 22.00 uur verzamelen
rondgaan vanaf elven
tot midden in de nacht.
Het maakt hen niets
het gaat hen om niets
ouderen gaan slapen
oud en met zo fit
zo midden in de nacht.

TV03/407

Kort:
Het leven is zo kort.
Hoe zorg ik dat ik verword
tot een langlevende persoonlijkheid ?
Het leven oh zo kort.
Hoe zorg ik dat ik geniet
dat hele leven, elke minuut ?
Het leven al te kort.
Hoe zorg ik dat al m'n dromen
nog tijdens het leven nit mogen komen ?
Het leven in het kort.
Bol van de kennis en ervaringen
maar op de levenstijd geen besparingen.
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Sympathy for the devil-I:
40 jaren alweer in het vak
bekend als zijnde een lastpak
al springend maakt hij Nederland week
al laat zijn stem hem nu eens in de steek.
It's only Rock and Roll als passie
voor dit 60-jarige Engelse gassie
dat in het voorheen communistische Praag
voor Havel "Satisfaction" speelde maar al te graag.
Als een echte Jumpin' Jack Flash
wordt hij gezien als inleider van de crash
die de val bracht van het Russische regiem
en "Gimme Shelter" aan Gorbatsjov liet zien.
Met z'n maat Keith aan de snaren
en de eens verguisde lange, wilde haren
de tuitende lippen als marketing-tool
Mick's erotische gedans, symbolisch en cool.
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Sympathy for the devil-II:
Verketterd en verguisd
voor muziek en levenswijze
desondanks de grootste prijzen
en kapitalen binnengesluisd.
Schokkerend en meeslepend
nactrukkelijk met de media dwepend
de shows en levensstijl
immer strevend naar het hoogste peil.
Paradoxaal en massaal
zich zo te kmmen uiten
ongegeneerd de lippen te tuiten
als symbool voor zijn kabaal.
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Nietig
Wie de ervaring niet ervaart
Wie de aanvaring niet aanvaard
Wie de aanraking met aanraakt
die is
als een klomp ijs in zakformaat.
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Aanrijding :
Ben huizenhoge golf rolt op me af
opgeslorpt wordt ik door zijn donkerte
dan is er verder niets en
kom ik weer bij in doodse stilte
in het niets, dat is maf.
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Retrospectief :

Niets is wat het lijkt
al is verdraaid in de tijd
bewust of onbewust
gekleurde apposities
namelijk emoties.
Al terugblikkend
is vaak het erge erger
het leuke leuker
en ten lange lest
vergeten de rest.
Dus in dit perspectief
geeft het u mogelijk gerief
dat niet u alleen
weent in het algemeen
maar met u velen.

TV03/413

Waartoe leidt...? :
De boosheid, die
in mij opkomt bij het denken aan werk zoeken
in muj opkomt bij het denken aan aanrijding
in mij opkomt bij het uitreiken van buitensporige honoraria.
De stappen, die
ik neem om dagelijks te solliciteren
ik verzet om me te orienteren op een eigen bedrijf
ik moet doen om mijn recht te halen
ik verzin om honoraria af te romen ten gunste van de ontslagenen uit dat bedrijf
De keuzes, die
gemaakt zijn om mensen aan het werk te helpen
gemaakt zijn om het recht zijn beloop te laten nemen
gemaakt zijn om exorbitante honoraria de kop in te drukken
Juist, het antwoord luidt:
Als vanzelfsprekend tot NlETS.

TV03414

Jong geleerd:
Ik was jong,
toen ik op haar sprong.
Nu eindelijk wijs,
maar voor jong te grijs.
Is oud gedaan:
Rustig , monotoon,
volgens geijkt patroon.
Gedachten weerom,
was ik maar jong.

TV03415

Prinsjesdag
Pracht en praal en schittering,
hoe nu ziet dit een (?) mislukkeling
die zonder werk, volgens de ministerraad,
gelijk gesteld wordt met landverraad.
De gepresenteerde nota een hard gelag,
het lijkt wel op een bijltjesdag,
waar degenen die het meest verdienen
alleen maar malen om duurdere benzine.
Hoe zit het nu met onze behoeftige buur,
die zijn leven wordt extra zuur,
want huur en zorg zijn noodzakelijk
om te kunnen leven, onvoorwaardelijk.
Het Koningshuis zit echter Prinsheerlijk
op het pluche – geheel onontbeerlijk –
met een kasteeltje meer of minder
en van fotograven liever ook geen hinder.
Het is droef gesteld met de huidige ellende,
niet dat het ligt aan Balkenende,
maar ook niet aan het tegendeel:
Europa en euro’s dat kost ons teveel.

TV03/416

Steeds meer:
Hoe langer hoe meer mensen ik spreek
hoe triester de verhalen worden.
Iedereen heeft wel een eigen preek
en wast snel de eigen vuile borden.
De eerste stap is: "Hoe komt het nou ?"
vervolgens, als om het luchtig te houden,
komen de verhalen spreekwoordelijk uit de mouw:
de bekende boom van de niet te onderscheiden wonden.
De mens leeft met zijn eigen meegemaakte story,
meestal geen koek en ei of enige openbaring.
Hele families worden doorgelicht tot in de glorie:
vastgezet, lamgelegd en dat alles zonder verjaring.
Je zult het maar hebben meegemaakt,
een frontale aanrijding is daar niets bij.
In dat licht bezien moet ik concluderen,
lopen er over mijn pad geen 'echte' beren.
En steeds meer
denk ik: ben ik nou achterlijk, of zijn zij het?

TV03/417

Randfiguur :
Volgens `Koenen-1971' bestond er nog geen randfiguur,
maar in de nieuwste 'Van Dale-1996' staat beschreven:
"iemand die met volledig deelneemt aan het leven
van zijn groep of cultuur".
Aldus is er in 25 jaar tijd toch het nodige ontbloot,
zijn er kennelijk mensen buiten de boot gevallen,
of hebben zich onttrokken aan de mallen
die hun groep hen gebood.
Zo voelen zich op dit moment duizenden werklozen,
die versneld de laatste maanden konden vaststellen:
dat Balkenende en de zijnen denken te versnellen
het arbeidsproces van argelozen.
Daarmee is de stabiele cultuur echter volledig hersteld,
een nieuwe, gefrustreerde groep is zodoende spontaan
en getrouw aan de multiculturele traditie ontstaan:
werkzoekend en uitgeteld.
Wat zal hiervan weer het gevolg zijn (of het gelag ?),
want wetmatig is "Van Dale" nu aan het woord,
een "randfiguur" dient op te staan, die aanspoort
tot afwijkend, kenmerkend gedrag.

TV03/418

Zeilen, met een wisse dood:
Wist ze het wel of ook weer met?
Feit is: er ontstaat veel verdriet
bij het opentrekken van de kast,
namelijk een lijk dat ons verrast.
Zou zij "Van de prins geen kwaad weten",
is het wel fris zo: 'het verleden vergeten',
drong 't haar al voor de bruiloftsannonce
door of eerst nadat alle ophef gonsde?
Gruwelijk, hoe een verslaggever een verhaal
integraal, maar ook daarmee pracht en praal
in een wanvertoning weet om te buigen,
en heel Nederland de drek weet in te zuigen.
Zo moeten nu twee jong geliefden,
of ze het nu wel of met beliefden,
getuigen horen en wederhoren
tot het uiteindelijk de Kamer zal bekoren.
Pas dan zal zij moeten en kunnen breken,
want het verleden blijft de kop opsteken,
nu zal ze zélf alle zeilen bij moeten zetten
om haar huwelijk van een wisse dood te redden.

TV03/419

Nagel en (ge)donder :
met forse tikken
hagel en donderslag
dalende temperaturen

eigen vertikken
vaal en destructief
neergaande spiralen

en ook het …
almaar vallend blad
na warme kleuren
groen, rood en geel

en ook het …
alsmaar durend leed
de hartverwarmende
familie en vrienden

geeft kale stammen
TV03/420

Monarchie :
De hedendaagse uitpuilende kranten
spreken van een leugenachtige tante.
Alsof dit de eerste keer is dat een griet
het anders dan de rest van de wereld ziet.
Er is misplaatste lof voor Balkenende
die verantwoordelijk is voor deze bende.
Hij had door actie leed moeten voorkomen
i.p.v. door het naïef met haar mee te dromen.
Ik wil met oordelen goed of fout,
"een leugentje om bestwil" is stout,
maar anders dan te beschermen de monarchie
roept deze zaak meer om `nieuwe' anarchie.
Al jaren is of moet zijn gebleken,
dat waarden en normen zijn bezweken.
Kijk naar alle miljoenen van de Staat
"Ons geld" dat aan armen voorbij gaat.
Zo gemakkelijk blijven Beatrix en zonen
in leven, boven ons, op hun tronen.
Een zoon meer of minder in de rang
deert hen niet, hun Koninklijke leven lang.

TV03/421

Trek :
Laat ik er even nog bij stilstaan
alvorens tijden verder gaan
mijn trek zal er niet door vergaan.
Het eraan trekken zit in je bloed
de Koga die het niet meer doet
en mijn smoel ook al niet meer zoals het moet.
Toch trekt de zucht naar meer
de zorgeloze gedachte aan weleer
en de handen vaak onder het smeer.
Zo moet gezegd, zo wordt gedaan
ik trek het me verder niet meer aan
en zal steeds weer de TREK opgaan.

TV03/422

Race of M'TB
TREK of track
ik zit er met mee, ben op mijn plek.
Tweeling:

geeft kracht te rammen.

Als tweeling ben ik geboren,
het teken van mijn horoscoop
is geen teken van rust of hoop,
meer dén van de balans verstoren.
Als tweeling ben je nooit alleen,
je bent met zwart of wit gestemd,
wel tussen twee gedachten ingeklemd,
en dat voelt op zich heel gemeen.
Steeds wordt je door je eigen besef
doordrongen van twee kanten.
Het eigen belang of dat van klanten
en dat weerhoudt je van echte lef.
De keerzijde ligt ook daarin verscholen,
namelijk in het feit dat je geheel op jezelf
bent aangewezen en reken maar, spuit elf
komt eens terug uit zijn donkere holen.
Dus de spreekwoordelijke, diepe put
is door een tweeling te gebruiken
als tijdelijke afscherming, de luiken,
om zich innerlijk te vechten uit de prut.
Laat een tweeling zijn gang maar gaan,
naar verwoedde strijd kan ik beloven
komt de ware aard naar boven
en kan hij zijn mannetje weer staan.
wel of met?

TV03/423

Affaire Bos:
Affaire sleept na affaire
weerzin klimt boven affectie
als ik Bos van de PvdA zie.
Rood is altijd zijn kop
dwarsliggen zijn moraal
maar het ergste is zijn kabaal.
Holle vaten klinken het hardst
dus daar kan het door komen
dat arbeiders niet meer dromen.
De aanpalende FNV-genoten
moesten hun tanden ontbloten
maar bijten werd hen niet toegestaan.
Zo bijt de linkse hoek geregeld
en met wrange smaak bezegeld
zich stuk op de eigen botten.
En de kritisch volger van alledag
ziet in het nieuws nog geen verslag
dat de partij hun leider het bos instuurt.

TV03/424

Opwarming:
Heeft u ook een gevoel van behagen
als u de term 'Opwarming' hoort vallen?

Is dit niet het dagelijks elkaar verdragen
waar twee persoonlijkheden in bed op knallen?
Nee, er is een ander en groter verband
dat gezocht moet worden achter dit woord:
Te denken valt aan verraderlijke moord,
op voorhand gepleegd door een groot land.
Zelfs de NASA, niet de minste, toont
met gedetailleerde foto's en onderzoek aan:
het ijs op de Noordpool slinkt en gaat, stilaan,
nog 100 jaar mee én uitlaatgassen tegengaan loont.
Maar de domme Bush-fanaten in de top,
van senaat en alles wat voor politiek doorgaat,
zetten zich schrap voor de huidige staat
van economie in plaats van naderende strop.
Zo is de cirkel weer compleet gerond:
Stampt wederom het kortzichtige denken
van deze leider, zijn handelsmerk is krenken,
het moreel en menswaardig bestaan in de grond.
Het wordt tijd om het hoogste Amerikaanse orgaan
met eigen juridische wapenen aan te spreken
en deze onwelwillende, politieke apenstreken
om klinkende munt voor de oren te slaan.
Dan wordt het pas een echte opwarming:
over BROEIKAS-EFFECT gesproken!!
(Senaat VS verwerpt maatregel koolstofdioxide AP) De Amerikaanse senaat heeft donderdag een maatregel
afgewezen die de uitstoot van …

TV03/425

Seks :
Seks heeft als drijfveer zelfbevrediging;
het mag op anderen worden botgevierd.
Het wordt niet op andermans bot gevierd;
er zit gelukkig nog een vel tussen.

TV03/426

Mal’aria :
Malaria ontstaat door penetratie,
de vrouwtjesmug, tropisch insect,
laat immers graag als tegenprestatie
haar sporen na in het benaderde object.
“Voor het zingen de kerk uitgaan"
kan getypeerd worden als een mal'aria;
namelijk onvoltooid, niet voldaan,
de man gevoelsmatig gelijk een paria.
Deze tegenstelling geeft nu aan:
een vrouw kan haar eigen mannetje staan,
een man dient oplettend door het leven te gaan
want vrolijk zingen zal hem snel vergaan.

TV03/427

Wachtkamer:
"Geduld, relax, nog even en dan:
Op uw gezondheid, goede reis !!"
De Edelwachtbare.

TV04/428

Zwaarlijvig/-moedig:
De hedendaagse zwaarlijvigheid bij jongeren
is, volgens allerlei media, toe te schrijven
aan het ongezonde leef- en eetgedrag.
Het ontbreekt ons aan het jong leren
omgaan met sport en bewegen
en aan het verorberen van junkfood.
Ook door de eeuwen heen is aantoonbaar
dat gewichtige problemen veroorzaker
zijn van zwaarmoedigheid en doen eten.
Dus de gewichtsproblemen liggen mede
aan de stress van alle dag ten grondslag:
echter van ouders en niet hun kinderen.

TVO3/429

Werkloos:
Gezien de omstandigheden gat het me redelijk wel, naar ik aanneem,
en gezien de mogelijkheden heb ik behoorlijke kans, zeggen anderen,
gebruik je netwerk, pasje CV aan en probeer jezelf te veranderen,
dan komt de baan vanzelf wellicht onbedoeld aan je voorbij.
Goedkope raad is met duur, maar waar het omgaat is de visie,
de enige echte opening van zaken, waar ik maar met achter kan geraken,
goedbedoeld zijn al die adviezen en menigeen weet me persoonlijk te raken,
maar hun inleven vanuit eigen pluche duwen mij verder in de revisie.

TV031430

Zo moet ik werkloos toezien hoe mijn zoon worstelt als zijn vader,
vroeger geen keuze kunnen maken en zoeken naar vriendschap en plezier,
gemakzucht soms ook op momenten waar andere zaken tellen i.p.v. vertier,
maar wat mij daarin toch vrolijk stemt is zijn vertrouwen in geluk voor later.
Meegaand:

Het riet wuift als ware het een leger
dat gebukt gaat in één en dezelfde richting.
De wolkenluchten, steeds een nieuwe lichting,
jagen eendrachtig en schier integer,
ijlings aan het oog voorbij.
De weinige blaadjes nog aan de bosjes,
lichtgeel en weekgroen van kleur,
geven bij het sporadische zonlicht een keur
aan warme kleuren en het gevoel van losjes
meebewegen op de stromen van de wind.

TV03/431

Van huis uit:
Opvoeding, de normen en waarden ingeprent
en steeds herhaald meegegeven,
is essentieel voor de benadering van het leven.
Dat is de reden, dat aan het onuitputtelijke streven
naar gehele integratie van deze multiculturele natie,
het succes van eenheid niet zal kleven.
Kon iedereen, al was het maar voor even,
genieten van de eenvoud van de natuur,
net als ik, van huis uit, met uitzicht op het spel
van zon en wind, niet overstuur,
maar in alle rust als een stil gegeven.

TV03/432

In bed:
Ik ben een man, jij een vrouw.
Ik heb het graag warm, jij vaak kou.

TV03/433

Nevenbij:
Een naaste buur
is als een met rozen begroeide muur:
binnen handbereik
en prikkelbaar gelijk.

TV03/434

Lid:
Ver weg en toch dichtbij
OEDZIOD, daar: hoor ik bij.

TV03/435

Verschil:
Als joker gebruikt worden,
of je als joker gebruikt voelen.

TV03/436

Wintersport:
Afstanden te gaan
om heel voldaan
de diepte in te razen.
Uren te reizen
je gelukkig te prijzen
en over toppen te verbazen.
Dagen van huis
je hoofd los van gruis
ver weg van werk en bazen.

TV03/437

Onbegrensd:
Weidsheid alom
neergaand in slalom
door het `witte water'
langs bergwand en krater;
Tijdloos, niet denkend aan later.
Eindeloos gewoon
neergaand snel of sloom
door de wisselende vergezichten
nu voor eens geen plichten;
Openheid, je gedachten verlichten.
Opgaan in de natuur
neergaand van een muur
door weer en wind vergezeld
van haar grootsheid versteld
staan, dat is al wat dan telt.

TVO3/438

Mallemolen:
Om aan passend werk te komen
zul je vaak van je af moeten stomen.
De wegen van de zogenaamde selecteur
zijn ondoorgrondelijk, je denkt aan willekeur.
Het voelt als drijfzand onder je voeten,
jezelf geheel mentaal bloot te geven, te boeten,
af te wachten en vervolgens, hoe onaangenaam,
te moeten slikken, zo mogelijk onaangedaan.
Ze hebben vaak geen werkelijke gronden
waarop je selectie werd ontbonden.
Meestentijds kun je het zelf al wel bedenken:
je past met in het team, ze willen je niet krenken.
Hoe sterk blijft je moraal in barre tijden,
je kunt je nergens meer mee verblijden.
Naast droefenis en nijd kost het investeren
meer dan alleen maar tijd en kun je er niets van leren.

TVO4/439

Het ergste dat je kan overkomen is echter,
na het doorlopen van de gehele sollicitatietrechter,
te horen dat je als enig overgebleven kandidaat
toch weer opnieuw de mallemolen ingaat.
Marsmannetje:

Het lijkt me voor onze wereld
een voorstel waar je je jets bij inbeeld.
De eerste mens op Mars te laten landen:
Laat Bush jr. maar gaan en voorgoed daar stranden.

TVO4/44O

Immer alles besser:
Minister Aart Jan de Geus
neemt zichzelf heel serieus
daartoe is hij op reis gegaan
en komt hij terug heel voldaan.
Het zijn sociale zaken waarmee hij is belast
het voelt alsof hij in eigen broekzak wordt getast
vandaar dat hij met uitspraken ons steeds verrast
nu wilt hij dat heel werkloos Nederland verkast.
In navolging van onze Oosterbuur
moet werkloos zijn naar kortere levensduur
'In Deutschland ist noch immer alles besser s
o wir scharfen auch unsere Messer.'
Het is hem echter toevalligerwijs ontgaan
bij uitzendbureaus moetje ook in de wacht staan
ze tillen daar met voor iedere klant
de pen op, laat staan het werk uit de mand.
De sleutel van het maatschappelijk
probleem gevonden!

TV04/441

Vliegende panters:
In gedachten dralend langs de Theemsweg,
de bushokjes leeg en kleurloos als vernis
zo bij de neervallende regen en duisternis,
kon ik met nalaten te denken aan het leed
van al die dames opgedoft en half gekleed
daar aan die verlaten koude teerweg.
Wat me nu vooral tegen de kop stootte
was niet dat zij zich zonder meer ontblootte
voor 's mans plezier en eigen levensonderhoud,
dit beeld was ogenschijnlijk zeer vertrouwd,
maar wat me het meest tegen de borst stuitte
was de moraal van de bestuurlijke besluiten.
Eerst gedogen, zelfs tegen beter weten in
dan misbruiken, voor eigen klaarkomend gewin
en vervolgens het sluiten zonder pardon.
Dat het waarlijk met zonder ophef kon
heeft te maken met één of ander mannelijk wrak
die pas na openlijke bekentenis, de hand in éigen boezem stak.
Hiermee zijn coke en heroïne van de baan,
letterlijk met de meiden ten onder gegaan,
weer een budgetverslindend project
zonder enig tastbaar succes aan de kant gezet,
6f het moet de nekslag zijn voor al die heren
die nu thuis het tij moeten zien te keren.
Als vliegende panter is ook zijn rol uitgespeeld,
de band tussen politici en burgers onbedeeld,
zelfs eerder verzwakt dan versterkt
is wat hij met Clintoniaans gedrag heeft bewerkt.
Daarmee is zijn 'integreren' en de voelsprieten uitsteken,
als politicus "de straat op' hopelijk voorgoed bekeken.
R0 B 0UDKERK
Weth. P v d A
A MST E R D A M

TVO4/442

Meemaken:
Je kunt het met allemaal meemaken.
Je wilt er ook eigenlijk met in geraken,
het zijn tenslotte met jouw zaken,
dus waarom zou je het zoeken met staken
voordat je in de hoek ligt te braken,
omdat men je toch nog wilde kraken,
na al je geschreeuw van de daken,
dat je hun regels toch zou verzaken
en je een eigen lijn zou willen maken,
opdat de wereld weer zou blaken
van vriendelijkheid en gezamenlijke taken.
Dat zou je toch zo graag eens meemaken.

TVO4/443

Ter afscheid:
Het venijn zit hem dan toch in de staart.
lk weet nu helder waar K&B voor staat.
Dat is mijn vrijheid me zeker waard
en ook het betalen van de autoverzekering waar het om gaat.
Dus geen moeite meer aan jullie zijde,
laten we iedere confrontatie in de toekomst vermijden.
Dat zal zeker mij verblijden
en kan ik mijn positiviteit weer verspreiden.
Verwijder al mijn gegevens uit jullie bestanden.
Op de jaarafrekening na verder geen standen
omtrent zaken rond en van K&B.
Je hebt het bereikt: "Geen borrel meer met z'n twee !".

TVO4/444

Feestje:
De actrice Daphne Bunskoek zei:
"bij 40 graden onder Anthonie Kammerlingh's oksels
is het geen feestje een eerste scene te moeten spelen".
De al wat langer meelopende eersteling zei:
"bij het 50-jarig trouwen onder dit gezinsgesternte
is het geen feestje een aanzet en actie te moeten inzetten".
Daphne Bunskoek in Feestje

TVO4/445

Sprakeloos:
Als initiatiefnemer buiten spel gezet,
hieruit blijkt de democratie ten top
en krijg ik weer een gevoel van Fortuijn:
veel geschreeuw en vooral veel puin.
Een feest wordt weer eens op het spel gezet,
familietradities gaan niet op z'n kop
en krijg ik wederom een gevoel van braakneigingen over zo weinig fatsoenlijke smaak.

TVO4/446

Moederliefde:
De Nederlandse schaatswereld op z'n kop
De dominantie van de heren in het slop
Daarentegen staan andere resultaten
Sprint en dames allround zijn nu de maten.
Opvallend was het optreden van de USA-mannen
Op alle afstanden konden zij vlammen
Maar waar het meest over werd gesproken
Was dat don van hen, een `zwarte', was doorgebroken.
Het ontbrak er nog net aan dat hij eerste werd
Maar de schreden internationaal zijn gezet
Ook zijn moeder liet zich met onbetuigd
En sprak met warmte en overtuigd:
“De krachtigste man die ik ooit heb gekend
niemand minder dan Shani Davis”.

TVO4/447

Vergrijzing:

Al sinds mijn middelbare opleiding
hoor ik over de komende vergrijzing.
Nooit echter was een Eminence Gris
over een in te nemen standpunt zo precies.
Met een economisch georiënteerde minister,
zelf de pensioengerechtigde leeftijd
al enige jaren gepasseerd tot zijn spijt,
wordt nu de discussie concreter, hoe sinister.
Als dit al met lijkt op het gebruiken van
een misplaatste inzet van denkkracht,
dan is we! heel Nederland van stuk gebracht
door deze "werkloze" plaats ‘innemende man'.
Het toont eveneens aan dat met het klimmen
der jaren, de grote hersenen eveneens toenemen
en daarmee met scherp meer kunnen waarnemen,
want kleuren veranderen in grijze schimmen.
Economisch kan gezegd, de jongeren worden
met als vroeger in de watten gelegd,
maar moeten gaan worstelen onterecht
tegen conservatisme van die oude horden.
Studeren heeft geen enkele waarde meer,
roept hij dan tegen zijn ouwe heer.
1k was nog liever borden bij de Mac,
dan te kruipen voor een kromme gek.
Om werkelijk concreet te zijn: de heer Brinkhorst
heeft teveel over z'n bordje gemorst
en meet daarvoor snel het veld gaan ruimen
voor iemand die om een baan zit te duimen.

TVO4/448

Geloof:
Geloof in betere tijden
of een betere wereld
is als het geloof zelf.

TVO4/449

Geloofd:
De God die als eerste zorgt
voor wapenstilstand
en een wereldwijd bestand
dat de vrede waarborgt,
DIE ZIJ GELOOFD.

TVO4/450

Wat maal ik erom:
Twee hoge heren, die zaten op wc-potten (2x)
En kom, kom wat maal ik erom
Die zaten daar die zotten, rom-bom
Eén van die twee, moest toen wel snel oprotten (2x) E
n kom, kom wat maal ik erom
Moest zelf dan maar wegrotten, rom-bom
Zeg nu De Geus, hoe kan dit nou verkeren? (2x)
En kom, kom wat maal ik erom
Zeg nu wat is het verkeerde, rom-bom
Nou Nederland, dat moet je mij niet vragen (2x)
En kom, kom wat maal ik erom
Zeg landgenoten, mag hij nu naar de kloten ? (2x)
En kom, kom wat maal ik erom
Heeft het hem verdroten? rom-bom
Ex-UWV-er, je behoudt nu toch je rijkdom (2x)
En kom, kom wat maal ik erom
Zeg mij wat is je rijkdom, rom-bom
Mijn rijkdom is, dant- kan ik niet om jokken,
mijn rijkdom is, werldozen met de brokken
En kom, kom wat maal ik erom
ik adviseer je en blijf jokken, rom-bom
Prima, heer Jouwstra, volgend jaar weer beter (2x)
En kom, kom wat man' ik erom
geen pas op de plaatst of stapje terug, rom-bom
Zeg heer De Geus, ben je met nog wat vergeten (2x)
En kom, kom wat maal ik erom
Je bent nog wat vergeten, rom-bom
M'n eigen ego is nu wel beschadigd (2x)
En kom, kom wat maal ik erom
Mijn ego is niet meer stralend, rom-bom
Daar, geachte heer, moet je om protesteren (2x)
En kom, kom wat maal ik erom
Vooruit zien is regeren, rom-bom
Nee maar, goed om te horen Aart-Jan (2x)
En de hele wereld lijkt me dom
ga nu echt wel procederen, rom-bom

verwijst naar: Drie Schuitamboers
Drie Schuitamboers, die kwamen uit het Oosten (2x)
Van je rom-bom-wat maal ik er om
Die kwamen uit het Oosten rom-bom
Een van de drie, zag daar een aardig meisje (2x)
Van je rom-bom-wat maal ik erom
Zag daar een aardig meisje rom-bom
Zeg meisjelief, wit jij met mij verkeren? (2x)
Van je rom-bom-wat maal ik erom
Wit jij met mij verkeren rom-bom
Nou jongeman, dat moet je mijn vader vragen (2x)
Van je rom-bom-wat maal ik erom
Zeg ouweheer, mag ik je dochter trouwen? (2x)
Van je rom-bom-wat mai ik erom
Mag ik je dochter trouwen rom-bom
Nou jongeman, zeg mi j wat is je rijkdom (2x)
Van rom-bom-wat maal ik erom
Zeg mij wat is je rijkdom rom-bom
Mijn rijkdom is, daar wit ik niet om jokken,
mijn rijkdom is, een trommel met twee stokken
Van rom-bom-wat maal ik erom
Een trommel met twee stokken rom-bom
Nou jongeman, dan kun je haar niet krijgen (2x)
Van rom-bom-wat maal ik erom
Dan kun je haar niet krijgen rom-bom
Zeg ouweheer, ik ben nog wat vergeten (2x)
Van rom-bom-wat maal ik erom
lk ben nog wat vergeten rom-bom
Mijn vader is Groot Hertog van Castille
Van rom-bom-wat maal ik erom
Groot Hertog van Castille rom-bom
Dan jongeman, mag jij mijn dochter trouwen (2x)
Van je rom-bom-wat maal ik erom
Jij mag mijn dochter trouwen rom-bom
Nee ouweheer, je mag je dochter houwen (2x)
Van je rom-bom-wat maal ik erom
Nee ouweheer, je mag je dochter houwen rom-bom

TVO4/451

Over and out:
jammer genoeg
die eens de vaandel droeg
wordt gezien als stout
nu is het “OVER and OUT”.
De democratie ten top
en de wereld op z’n kop
stemmen laten gelden
alléén, de aanwezigen tellen.’
Eén voor allen, allen voor één
gelijkheid in het algemeen
wordt terzijde geschoven
een wig daartussen gekloven.
Heerlijk zo’n gevoel van macht
wie had dat ook ooit gedacht
Napoleon, Hitler, Saddam of staan
zou hier zeker niet misstaan.
De opgelegde radiostilte indachtig
vind ik het eigenlijk prachtig
benieuwd hoe dit zal verlopen
feest of niet: ik ben …..zopen.
(….: ver- of be-)

TVO4/452

Vrijheid:
Het proces van minstens 4 miljoen
Marc Dutroux;
Vrijkomen of rechtspraak overdoen:
Pas du tout !

TV04/453

Eindig:
Romme-de-bomme-de-bom
Wat recht is, is niet krom.
Romme-de-bomme-de-bom
Broek op, trui aan
Romme-de-bomme-de-bom
Panty omhoog, rok recht
Romme-de-bomme-de-bom
Rennen, vallen en opstaan
Romme-de-bomme-de-bom
Romme-de-bomme-de-bom
Romme-de-bomme-de-bom

TVO4/454

Piep:
Het begin van alle leven is piepjong
nu pas weet men dit meer te waarderen
zelf baren zonder hulp met meer te pareren
door IVF als nieuwe geboorte-oorsprong.
De nieuwste gen-theorieën beloven nog meer
geen foute weef-structuren in het DNA
e ideale mens - nu ik er even bij stilsta –
zal langer leven, het lichaam minder teer.
Dus mogen we met langer meer KLEINEREN
de wetenschappelijke methode van na-apen
zeker nu "Herman" net is ingeslapen
wordt met het KLONEREN al het kleine te eren.

TVO4/455

Survival of the fittest:
Nieuwe banen
gaan als bananen
je werkt je krorn
en waakt voor uitglijding
je voelt je stom
en doet aan kastijding
je wroet en spit
en aait en zift
hebt nog alle pit
en raakt meer op drift
mar uiteindelijk blijft
degene die met verstijft
recht is recht
en krom is krom e
en zwarte banaan
doet er niet meer om

TVO4/456

Zeven reetjes en een staartje:
Ten little niggers was een succes
ze gingen allen op de fles.
Maar op de Posbank in het weiland
ging zeven stel reetjes hand aan hand.
Niet dat het letterlijk zo was,
dat bleek natuurlijk alras
toen een oldsmobile passeerde
waar een staartje in flaneerde.
Waar eens de scheerkwast werd geprezen
werd nu zonder omhaal bewezen,
dat één zulks schaars artikel
moppen waard was op het vehikel.
De moraal laat zich nu snel raden
degene die afwilden van paden
zijn gestraft voor hun gedachten
en bleven thuis terwijl de anderen lachten.

TVO4/457

't Zit weer mee:
1
9
9
8
Ach en wee,
K&B
en
H+B
weg ermee.
Nu we! tevree.
2
0
0
4

TV05/458

Inzet:
Onverstoorbaar en adequaat,
de secretaresse die alsmaar doorgaat.
Sorteren, regelen en coördineren,
daarbij al het ongemak blijven negeren
en dat alom met een gulle lach.
Je kunt wel zien wie haar mannetje staat:
de secretaresse die zich erdoor slaat.
Agendabeheer en e-mail verkeer
prioriteiten stellen aldoor maar weer
en dat herhaalt zich iedere dag.
Daar kan geen manager tegenaan,
de secretaresse als een echte kompaan.
De zaken stroomlijnen en aangeven
op een wijze dat hij niet gaat zweven
en dat immer ruimhartig en met kortaf.
Vaak is alleen zij bereikbaar, zonder kloppen,
de secretaresse kan zich met verstoppen.
Nog even typen, printen en faxen
zonder een moment te kunnen relaxen
en dat steeds spontaan en in een draf.
Slechts op momenten laat zij zich kennen,
de secretaresse laat zich namelijk met mennen.
Het vastleggen van afspraken én de baas
is een dagelijks repeterend relaas
en dat weet zij tot kunst te verheffen.

TV05/459

Vakantie:
Geen druk, geen tijdsbesef,
geen gehaast, niets te vergeten,
doen wat je wilt, en wanneer,
uitslapen, maar ook, na het eten
niet al te vroeg naar bed, da’s pas leven.

TV05/460

Grondwet:
Eindelijk Balkenende en pret
is dit het einde van de grondwet
een denkpauze als gewin
geven de burgers weer zin
om een volgende stemming
nogmaals zonder remming
hun mening door te drukken.
Maar feitelijk is het geen pret
duidelijk is dat dit kabinet
een mening zeer misbruikt
daarmee de kans ruikt
om het vege lijf te redden
en en passant te wedden
op het financiële debat.
Dit laatste lijkt ook wel te slagen
en hopelijk zal het in de EU dagen
dat op de kleintjes moet worden gelet
de begroting moet worden ingebed
in de juiste plannen en contouren
waarbij ondernemers en boeren
zich allen en samen één voelen.

TV05/461

Donner:
Wederom beloften en toezeggingen
en een raadsman die niet hoefde af te treden.
Hoe kan nu eens worden vermeden
dat een diender die eerst hard roept
en dan, als op hem wordt gepoept,
zijn oordeel snel kan bijstellen
en zo door de regeringspartijen
wordt beschermd tegen de algemene mening?
Wanneer kan een volksbelang eens tellen
zonder dat rellen in de Tweede Kamer slap
en vooraf worden afgevangen door handjeklap
en andere interne belangen, zoals een crisis
waaraan parlementair op zich niets mis is,
en wij als Nederlander beoordelen onze regering?
Niet het uitsluiten van risico’s door TBS’ers,
maar het uitsluiten van herhaling op ministeries
moet maar eens als maatstok worden gebruikt.

TV05/462

Afscheid:

Het nemen van afscheid
is wat in ons leven
geen vast plaatsje heeft gekregen.
Nu dit noodgedwongen moet
onverwacht moest dit plaatsvinden
doet ons dat allen enorme pijn.
Hij kan niet meer bij haar zijn
en ons, die hij wist te binden,
vergaat bijna de moed.
Zussen en broers zwegen
ieder met een eigen beleven
uit eerbied voor zijn strijd.

TV05/463

Zorg om zorg:
Waarachtig en niet te geloven
alle zegen komt van boven
almachtig en goed bij kas
maar de zorg loopt niet in de pas.
Ze doen hun stinkende best
maar de hoge heren lachen het lest
bankrekeningen van hier tot ginder
geld in de knip is voor hun geen hinder.
Klanten zijn eveneens monddood
voor hen honderd anderen in de goot
het zorgstelsel is aan vernieuwing toe
verteld Balkenende als een ouwe moe.
De zorgverzekeraars blijven buiten schot
ze doen de deuren automatisch in het slot
dat kan met al die dure gebouwen
waarin ze het zorggeld hebben achtergehouden.
Desondanks moeten Zorgkantoor en CIZ
controleren bij de zorg nauwgezet
wordt het geld wel goed besteed
is de kwaliteit administratief op tijd gereed.
Daarbij komt geen cliënt aan het woord
het lijkt wel of zijn stem wordt gesmoord
door alle bureaucratie ten top
raakt de zorg pas echt in het slop.

TV05/464

Sandra:
Wie is in staat
tussen al het geblaat
zichzelf te blijven?
Wie is in staat
om als het erom gaat
de lijn te houden?
Wie is in staat
principieel en kordaat
te zeggen waar het op staat?
Wie is in staat
en staat steeds paraat
als het werkelijk om iets gaat?
Wie is in staat
of het nu vroeg is of laat
vrolijkheid en humor te brengen?
Wie is in staat
als het om moeilijkheden gaat
eenvoudig te relativeren?
Wie is inderdaad
degene op wie dit slaat
ontegenzeggelijk:

Sandra Breevaart.
TV06/465

Medici en politiek:
Raar is het wel gesteld
mensen worden vaak hersteld
door vakmensen op en top
die de natuur zetten op z’n kop.
Vaak zijn degenen die zijn welgesteld
degenen die onderzoek hebben ingesteld
naar mogelijkheden voor langer leven
zonder complicaties, angst en beven.
De kansen zijn echter verdeeld
want ben je in deze wereld meer bedeeld
dan zijn er legio kansen in te kopen
terwijl arme mensen maar moeten hopen.
Zorgverzekeraars en regering gelijkgestemd
deze ongelijkheid groeit ongeremd
de kans om te overleven voor intimi
daarbij behoren regeringsleiders en medici.
De Balkenendes van deze aardbol
draaien en snaaien met hun zakken vol
de dagelijkse realiteit ten spijt
groeit daardoor ook haat en nijd.

TV06/466

Time:

There is a time to work and no time to sleep.

TV06/467

Zoen:
Een Judaskus voor een negerzoen.

TV06/468

TBT:
Pinksteren, dag van verlichting
Dag van bezinning
en waar kan dat beter
dan vechtend voor elke meter
door het schone Ardennense land.

Vroeg, 5 uur, uit de veren
en hop, in de kleren
want je vrijheid
geeft ook weer blijheid
ik kan mijn eigen gang gaan.

Vogels fluiten me uit,
in de stilte is de start luid,
maar al gaande komt het gevoel
fietsen is leuk met een doel
en een klassieker geeft me een superkick.

Toch kom ik mezelf behoorlijk tegen
al was er gelukkig geen spatje regen
de eerste heuvelen laat ik me niet kennen
ook op het vlakken ga ik toch niet afremmen
alleen komen de laatste loodjes bij de zwaarste klimmen.

Eind goed, al goed,
kramp al voor La Redoute
dus extra, de ravitaillering was net geweest, masseren
tijdens het aanschouwen van de dames en heren
moest en zou het in één ruk naar boven en naar Tilff.

TV06/469

FIETS:
F ucking
I s
E asy
T o
S top

TV06/470

Brand:
Jaar gelee

Gentlemen

Veel onvree
Rampzalig
Kleinschalig
Twee aftreders
Meer betweters

Donner & Dekker
Politiek steeds gekker

Brand van schiphol
Rapport te vol

TV06/471

Dementie:
Ik weet het niet;
Dat klopt niet;
Lichte Dementie.
Vergeten, nee hoor;
Ik kan alles zelf hoor;
Zwaardere Dementie.
Daar wordt ik kwaad om;
Die liegt er alles om;
Lichte Altzheimer.
Ik vind je fout zo;
Ik gooi je voor de auto;
Zwaardere Altzheimer.
De weg kwijt !!
Dementie van kwaad tot erger
Inzichten bezijden de waarheid
Voor de eigen zelfstandigheid.

TV06/472

Afhankelijk:
Och was ik maar
Bij moeder thuis gebleven
Och was ik maar
Bij haar niet weggegaan
Och was ik maar
Een kleine jongen gebleven
Dan was de wereld
Ook stil blijven staan
Maar als zo vaak
Hebben wij het niet voor het zeggen
Maar als zo vaak
Is de werkelijkheid erg naar
Maar als zo vaak
Moeten we het uiteindelijk afleggen
En is de waarheid
We zijn er met en voor elkaar.
24-10-2006

TV06/473

Blik 1:
Blik op de weg, weg blik.

TV06/474

Blik 2:
Het blik op de weg is als het blad dat van de bomen valt
25-10-2006

TV06/475

Verkiezingen:
De Telegraaf
al even braaf
als Bos, Balkenden en Rutte
en tien pond grutten.
2 bladzijden per trekker
het kan niet gekker
een boodschap verpakt
als een pond gehakt.
Wordt het link(s)er
of gaat het gewoon door
op het pad van CDA, VVD
ik heb géén idee.
Feit blijft
dat in alle nederigheid
deze heren
zich tegen het volk inkeren.
29-10-2006

TV06/476

Veel-eren:
SP

GROEN LINKS

VVD

PvdA

CDA

Manipuleren
Anticiperen
Reageren
Interpreteren
Jongleren
Nivelleren
Interveniëren
Speculeren
Saboteren
Evalueren
Nivelleren

Hallucineren
Ageren
Leren
Selecteren
Eroderen
Mandateren
Acteren

Redigeren
Utiliseren
Temporiseren
Terroriseren
Evolueren

Beheren
Oreren
Sommeren

Beredeneren
Afleren
Larderen
Keren
Emigreren
Negeren
Egocentreren
Navigeren
Demonstreren
Emanciperen

Of veel leren,
die dame en heren.
19-11-2006

TV07/477

Gekozen:
De kiezer heeft gekozen
massaal naar extreem bewogen
CDA nog goed op koers,
maar PvdA nogal boers
door SP aan de kant geschoven.
De kiezer heeft partij gekozen
massaal de VVD weg gewoven
naast de twee “groten”, rood en groen,
gaat als bindmiddel de CU het nu doen
waardoor ze meer waarden beloven.
De kiezer heeft toch gekozen
niet de SP, noch de PVV mogen
ondanks gigantische winsten
en als spraakmakers niet de minsten
in de regering zich verloven.
De kiezer heeft tenslotte gekozen
voor democratie en geen woorden (loze)
dus nu we de drie moeten geloven
als ze paraderen op het bordes daarboven
gaat niets de intellectueel te boven.

Wijffels:
Informatie goed/
snel voor elkaar;
Geen lekken;
Formateur als verwacht;
Plannen door drie
fracties gesteund

Balkenende IV:
Nog nooit zoveel
hoogleraren als
in dit kabinet:
Intellectueel;
Jonger dan ooit;
Slechts 5 vrouwen.

Voor het Nederlandse Volk !

De kiezer koos
Jan en Geert boos
Femke gaat niet loos
Rutte nog steeds broos
en Rita in de doos.
21-02-2007

TV07/478

Onverwacht:
Eindelijk een functioneringsgesprek
ik ben toch niet gek
en wordt op waarde geschat
maar als donder bij bliksemslag
komt nu toch het werkelijke gelag
en wordt 1=1 toch drie
Het is natuurlijk een eer
iets op te zetten wat was neer
maar voor de locatie is 1=1 niet hetzelfde
Aldus geschiedde afgelopen week
Toine naar particulier en PGB
Driebergen per direct een «oude» ZM
Wat het zal worden is onvoorspelbaar
wel is de gedachte dat het is haalbaar
maar stichting of BV, ik sta wel alleen.
maart-2007

TV07/479

Ajuin, Ayaan:
Niets is wat het lijkt,
het ene moment is om te janken,
het volgende is zonneschijn.
Steek het niet onderstoelen en banken
en zie dan hoe je een vlag weer strijkt.
Vluchten kan niet meer,
zwart en wit, verzet het baken,
alleen een terugkeer houdt schone schijn.
Roep het wederom van de daken
en hoop doet leven telkens weer.
Machteloosheid, boosheid,
het is om het even,
met stilte valt niets te beleven.
Afrika, Europa en Amerika,
geen brug te ver, maar geen bewaking,
over de ruggen van anderen in Nederland in staking.
03-10-2007

TV07/481

Classic:
Niet iedere classic is klassiek,
al doet de naam het wel vermoeden.
De “Joop Zoetemelk” is uniek,
het hart gaat er figuurlijk van bloeden.
De naam is zo oud als het jargon,
alleen een route nog niet vernoemd.
De man reed al toen het eigenlijk begon,
en werd al lange tijd in zijn streek geroemd.
Nu is er herkenbaar de start van het seizoen
voor iedere recreatieve duur-cyclist.
Nederland heeft een hart zo groen,
dat in dit metier al jaren werd gemist.
Met een bekende regionaal trekker
is in 2008 een traditie tot stand gekomen.
Jaarlijks staat voor mij vroeg de wekker
voor deze tocht met nog kale bomen.
Daags nadien is dan het professionele festijn,
die waaiert meer door het polderlandschap,
tussen Rotte en Amstel ,langs het kanaal naar de Rijn,
het “Groene Hart” en “Joop” zijn klassiek gezelschap.
24-03-2008

TV07/480

Raar geval:
Hij weet van gekkigheid nog niet,
waar hij zijn pijlen weer op schiet.
En als de dag ten einde loopt,
zit hij nog net niet in de goot.
En die Ad krabt op z’n kop.
Wat heb ik toch ‘ne strop
Auwwauw Auwwauw Auwauwwauwwauw
Wat een raar geval is Ad.
En Ad geeft onomwonden te pas,
maar vaker echter te onpas,
een ander de schuld van zijn misère,
het neigt al gauw naar blèren.
En Ad geeft het in het geheel niet op.
Zijn ex krijgt van alles op haar kop.
Onfatsoenlijk, a moraal en irreëel,
dat wordt zijn omgeving toch teveel.
En Ad die zijn mening kwijt wou zijn,
bracht het iedere keer op hetzelfde refrein.
Geen gesprek normaal of het werd ontwricht
en weg was daarmee ieders blij gezicht.
En Ad keek iedere keer weer raar,
wat zijn jullie allemaal naar.
Hij snapt nog immer maar weer niet,
dat hij zichzelf aandoet dit verdriet.
En alle dagen weer opnieuw vindt Ad,
dat hij gegrepen wordt apart.
Zijn dochters zijn van hem ontnomen,
roept hij rond zonder schromen.
En daar grijpt hij weer zijn kop
En hij gruwde van z’n strop
Auwwauw Auwwauw Auwauwwauwwauw
Wat een raar geval is Ad.

De taaie onbeheerde kat
Bij Jansen driehoog op het plat,
daar zat een onbeheerde kat.
En wanneer Jansen naar bed wou gaan,
Hief die kat opeens een hymne aan.
En de kat zat op het plat
En muziseerde wat.
Miauw miauw miauwwauwwauw,
Wat een taaie kat was dat.
Een Jansen nam de slang van het gas.
Zijn vrouw in bed bedwelmde al ras.
Maar toen hij richtte op de kat zijn kop,
Was het muntje in de meter op.
En Jansen nam zijn jachtgeweer
En schoot daarmee wel zeven keer.
De kogels naar de kat zijn kop.
Maar de kat vrat alle kogels op.
En Jansen die de kat kwijt wou zijn,
Hij smeet hem voor de dieseltrein.
De dieseltrein werd zwaar ontwricht,
Maar de kat kwam thuis met een blij gezicht.
En Jansen belde het abattoir
En huurde zeven slagers daar.
Die stonden weldra voor de deur
met een gastank en een mitrailleur.
De volgende dag zei Jansen: Zeg,
Die onbeheerde kat is weg.
Maar op het plat daar lag een worst
En die miauwde nog uit volle borst.
En de worst lag op het plat
En muziseerde wat.
Miauw miauw miauwwauwwauw,
Wat een taaie kat was dat.

08-11-2007

TV08/482

Goudse Hout:
Het is niet zo fout
als u van de Goudse Hout
bekoort wordt vermits
het maar niet zo is
dat de Goudse u mist
want dat snijd geen hout.
11092008

TV08/483

Verandert:
De wereld verandert
en daarmee ook de cultuur.
Dat, op zich, is zuur,
al klinkt het standaard.
Ach de wereld draait door
en wij ook.
11092008

TV08/484

Solitair & solidair:
Gedreven voorvechter
van samenwerking
en consensus.
Toch een eenling
bij het behalen
van resultaten.
Regelend vooruit
recht door zee
en doelgericht.
Midden in de groep
gelijkwaardig
en onopvallend.
Als op een ijsschots
met stromen mee,
en toch zelfstuurbaar.
Én kwetsbaar
manoeuvrerend
langs massale valkuilen.
Een soort d’Artagnan32
niet te stoppen
onstuimig en jachtig.
Steeds nieuwe doelen
andere horizonten
en verschillende omgevingen.
17102008

32

De 4e Driemuskettier

TV08/485

Balanceren:
Marktwerking
keuzes
gebakken lucht
onbalans.
Burgemeesters
keuzes
CDA vs PvdA
uit balans.
Sinds 2002
keuzes
land vs stad
disbalans.
Financieel beheer
keuzes
markt vs staat
schijnbalans.
17102008

TV08/486

Leven:
In de Menenpoort
leven namen voort.
Al sinds 1918
wordt het eind van WO I
“The Last Post” door menigeen
gehoord en gezien.
Hoort, zegt het voort:
oorlog is moord.
21112008

TV08/487

Crisis? What Crisis?
Al maanden duurt het al voort
het is waar en ongehoord
media staan er bol van, dat is niet mis,
van de financiële wereldcrisis.
Hoogmoed komt voor de val
is wat iedere bankier nu leren zal
van de huidige tekorten-malaise:
Dansen naar Bos z’n pijpen, in polonaise!!
Eén voor een aan te schuiven
niet meer de neus te hoeven snuiven
voor het ophouden van eigen hand
maar weer werken voor het volk in het land.
Toch is dit slechts een moment
en wordt ondanks de code Tabaksblad
een bankier voor gepruts verwend
én heeft alleen Zalm Bos toch weer mat.
08:32 Verwilst moet het met 4 miljoen minder doen
28112008

TV08/488

Sinterklaas:

Al is de mond nog zo gevuld,
met onweerstaanbare woordstromen,
die in het geheel onverhuld,
de spiegel is van eigen (boze) dromen.
De Sint en zijn uitvoerende knecht,
willen bij deze oprecht
allen aansporen tot vriendelijkheid
in ieder geval tot het niet uiten van boosheid.
Bijna een jaar is het nu geleden,
dat in ieder geval op één avond
deze aanvallen werden vermeden
dus doe dat vanaf heden en terstond.
Sinterklaas heeft nog iets in zijn zak,
dat niet naar de overheid toe mag.
Alhoewel een koekje van eigen deeg
de successiebak van Wouter blijft zo leeg.
Sint houdt niet van bedankjes,
die komen niet over maar aan,
laat dus die goede wensen ook staan
in eigen huis en geniet ervan bij Sinterklaasklankjes.
Sint heeft echter één verzoek
en komt hier terug op een oproep
deze week per mail tussen veel andere troep
aan allen die het aangaat: ik wil ’s avonds bezoek.
28112008

TV09/489

Kredietcrisis:
Een papieren kaartenhuis
waar onverantwoordelijke pokeraars
fatsoensregels lappen aan hun laars
al is de leugen nog zo snel
de tijd achterhaald de waarheid wel
deze mensen horen in het gevang thuis.

18012009

TV09/490

Obama:
Inauguratie
als een dag des oordeels
spreken de woorden
over de status van een volk
Inauguratie
als een dag van hoop
spreken de woorden
over de status van de 44e president
Inauguratie
als een dag van saamhorigheid
spreken de woorden
over de status van de wereld
Over de status van Obama zelf
spreken niet alleen de woorden
als een dag van eensgezindheid
waren daar voormalige presidenten….
en zijn eigen vrouw.
21012009

TV09/491

Eluana:
Het is ervan gekomen
tijdens het langen bomen
van al die Italiaanse omen
verstilde bij haar de dromen.

A

Niet dat ze ervan heeft geweten
na 17 jaar coma blijft het vreten
en knagen aan al die nog weten
dat zij Eluana heette.
Hele volksstammen ten strijde
de ene om het te vermijden
de andere omwille van nieuwe tijden
opdat Berlusconi niet vrij mag leiden.
Hooggerechtshof, familie en eigen wil
van haar zelf tegen de pauselijke kil
en mensonwaardige starheid en dan stil,
op het juiste moment, geeft ook u dat geen ruggeril?

Uw dienaar?

Udine !
17 jaar

B
09022009

TV09/492

Fietsen:
Passie,
genieten van ‘t weer,
natuur en elke keer:
van de snelheid,
hoogten en dalen
en wielerverhalen.
Grenzeloos,
binnen- en buitenland,
race- of MTB-band:
kracht en souplesse
afwisselend ingezet
met een optimaal verzet.
Techniek,
mechanisch het een,
‘t ander hoofd en been:
vlot te schakelen,
terreininzicht en visie
inschatting van je conditie.
Gevoel,
vrijheid en macht
en natuurlijke pracht.
Stoempen en vliegen,
strijd met elementen,
jezelf en ridiculementen.
12042009

TV09/493

Moorddaad:
Koningshuis in vol ornaat
feestelijk en enthousiast
ieder jaar weer gepast
in een andere stad als gast
van het Koninginnedag ritueel.
Mooi weer als ingrediënt
drukte en gedrang
maar ook muziek en zang
voor Koningin, zij leve lang,
tijdens ons nationaal ritueel.
Helaas een man als Karst T.
heeft daar geen boodschap aan
dwars door hekken en publiek te gaan
tegen de Naald te komen stilstaan

17 slachtoffers, waarvan 6 doden, teveel.
03052009

TV09/494

Onbehagen:
Dagelijks in het gareel
vroeg het bed uit
wordt teveel
Iedere ochtend de sleur
van de reis in de file
en het werkterreur
Steeds weer dezelfde muren
naar zeggen uitdagingen
niet om te sturen
Dan na een dag zwoegen
weer terug in de file
in het gedrang voegen
Uiteindelijk de vrije tijd
wederom vol
allemaal nuttig en jolijt.
Te laat in bed beland
het gevoel onbetekend
en in de massa te zijn geland.
11052009

TV09/495

Menco:
Fervent levensgenieter
op en rond de fiets
zorgen om niets
en veel gesodemieter.
Leven als een kaars
rechtop en brandend
stijgend en landend
met geplas rond de laars.
Teamplayer en leider
vol grappen en grollen
en mensen om te dollen
met sport als bliksemafleider.
Intens en betrokken man
heeft alles in de smiezen
en baalt van verliezen
zoals alleen hij dat kan.
Zijn dromen een weg
zijn organisatie fabuleus
vol, veel en miraculeus
door ons bewandeld.
03062009

TV09/496

Een kat in het nauw:
Wie is die vrouw
die zonder blikken of blozen
en zonder tussenpozen
de vinger wijst naar jou?
Wie is die vrouw
ie meedogenloos en direct
zorgt dat een gehele laag vertrekt
zonder enig berouw?
Wie is die vrouw
die kennelijk ongeschonden
de spiegel voor zich heeft gebonden
en zegt: ik blijf mezelf trouw?
Wie is die vrouw,
die zonder pardon
een organisatie omkieperen kon,
met OR en Bonden, zonder rouw.
Wie is die vrouw
die met heel veel verwijten
op de boel kan blijven schijten
en dan nog met vakantie wou?
Wie is toch die vrouw,
die met het maatschappelijk geld
zich gedraagt als een held
en straks met bonus vertrekt.
23082009

TV09/497

Degradatie:
Hoe vernederend kan een gesprek zijn
niet gehoord worden en wel beoordeeld
niet gezien worden en toch veroordeeld
het riekt naar “het plaatsen en van problemen af zijn”.
Hoe frustrerend om te merken
dat zaken op je schouders worden gedrukt
dat je feitelijk wordt onderdrukt
en je je ongewild moet laten oormerken.
Hoe makkelijk is het om met een smile op je gezicht
zonder in het verleden te hoeven duiken
en met de opdracht tot het laten ‘barsten van kruiken’
anderen zonder pardon een beentje licht.
Alleen met een aanval op het verleden
was de confrontatie ook wel leuk te noemen
want het begon in een rood hoofd te zoemen
dat een teruggang ook als een degradatie werd beleden.
10092009

TV09/498

Bonussen:
Geen bonussen voor graaiers,
maar bolussen aan die snaaiers,
als stank voor dank
voor de toppers van de bank.
20092009

TV09/499

DSB:
Natuurlijk werd er gefraudeerd!
De bank binnenste buiten gekeerd!
Dat zovelen zijn bezeerd,
wie heeft daar nu van geleerd?
Blijft alleen Bos ongedeerd?
What’s in the name?
Who plays the game?
Who is to blame
for such a shame?
Lakeman has no pain!
en Dirk blijft de held
Heel Nederland spuugt zijn gal.
Heel Wognum staat pal.
Verliezers zijn er tal
en verdwijnen zal bovenal:
sport, museum en DS’s gebral.
16102009

TV09/500

Rijmen:
Rijmen is het net niet
gebruiken van dezelfde
woorden, wel van klanken.
Rijmen is het dichten
van een boodschap
soms ook om te bedanken
Rijmen is verstrengelen
van gedachten en zinnen
als het groeien van ranken
Rijmen is als lijmen
plakken, knippen, ordenen
en een blad ontblanken.
Maar verstrengelen en verdraaien
met het zwart op wit te graaien
dat valt niet te rijmen.
10112009

TV09/501

Herhaling:
Herhaling van zetten
is bij schaken uit den boze.
In het dagelijks leven
daarentegen
komt het in tussenpozen
ontegenzeglijk en hinderlijk,
ongelegen.
“Al herhaald de geschiedenis
zich niet
zij heeft wel de neiging
te rijmen”33
voor de één een valkuil
voor de ander
een moeras.
10112009

TV09/502

Een klein hoekje :
Het komt nooit alleen
en nooit komt het aangekondigd
Wel staat het op zichzelf
en ook staat het nadien vast
Dat een ongeluk is geschiedt
en dat het in een klein hoekje zit
Marianne zit ermee op bank
liever zou ze op de blaren zitten
Arsenal voelt zich bestolen
nadat Robin neergehaald is onverholen
Wat niet weet, ook niet deert
daarom voel ik me niet bezeerd
16112009

33

Uitspraak Mark Twain

TV09/503

Doordraaien die aandachtsjunk:
Ik word er gek van zei Adam Curry;
het is net of ik geen vrouw maar een lap aai.
Na zoveel ingrepen besloot hij in een hurry
zijn liefde niet meer te schenken aan La Paay,
maar aan zijn nieuwe playmate Micky.
Is er nu wel of niet ingegrepen
in de natuur van die “oude dame”
of heeft ze het nog steeds niet begrepen
dat ouder worden en wijsheid samen
horen, het stuit tegen de borst zo’n Playboy.
Zo kwam zij zichzelf, heel natuurlijk,
presenteren in DWDD (De Wereld Draait Door)
maar haar droom werd verstoord, figuurlijk;
Theo Maassen gaf zijn visie aan het gehoor
waardoor zij nog meer geleek op een zuur lijk.
Openlijk geeft zij een dag later ook toe
geen erectie van zo’n man te kunnen krijgen.
Dit geeft eens te meer aan, en hoe,
dat zij niet in onze achting zal stijgen
want: hoe blond moet je zijn en waartoe?
Dus, Patricia, voor eens en altijd
Oma Rock ('JE BENT NIET HIP' ) en puberaal gedrag in één
werkt averechts, al zegt één dichter geheid
dat hij zich net als 30 jaar voorheen
zijn broek niet ophoudt, Nico Dijkshoorn verstijfd.
Toch kan ze positief terugkijken, of dit opbeurt?
Met haar vooruitziende blik toonde ze talent
en gaf ze met “WHO'S THAT LADY WITH MY MAN?”
in 1977 wel aan verstand en inzicht te hebben gekend,
Wat is gedurende de ingegrepen werkelijk gebeurd?
10122009

TV10/504

Sneeuw en ijs:
Winterweer, het is de tijd van het jaar
waar ik graag naar uitkijk, is dat raar?
Niet dat ik hou van het vriezen
en ook voor aldoor sneeuwen zal ik niet kiezen.
Voor het sporten daarentegen
is dit weer leuker dan de Hollandse regen.
Met de Kerst in het buitenland,
op de piste ben ik vaak minder aangebrand.
En op de eindeloze wateren en meertjes
ga ik schaatsend heen en weer heel wat keertjes.
De lol van het bezig zijn buiten
in plaats van binnen te hangen achter de ruiten.
Daar wil ik wel op uitglijden
en tegelijkertijd vergeten de minder leuke tijden.
Ja sneeuwpret in de bergen, soms thuis,
en ijsvertier alhier en dan een warme choco thuis.
05012010

TV10/505

Regeren of Negeren:
Het begin van het jaar in het teken van
vernieuwing, beloftes en wensen.
Het beste voor alle mensen
en alle rottigheid in de ban.
Zo gaat ook de politiek ieder keer weer
van start met mooie beloften. Wat is het waard:
al na dag één blijkt dat het gaat om des keizers baard
en gaan de kopstukken persoonlijk tegen elkaar te keer.
Nu laat het zich aanzien dat met politieke reden,
zowel op landelijk als op stedelijk niveau,
de lijn tussen “mijn” en “dijn” evenzo
fijn is en – onbewust (?) - wordt overschreden.
In Maastricht is de burgemeester hardLEERS
en raakte hij verstrikt in eigen wetten.
In Den Haag ligt de minister president
onder vuur, hij is toch niet zo’n keurige vent.
Op kleine schaal wordt er zwaar gewogen,
Leers heeft niet de kiezers bedrogen.
Op topzaken wordt er anders gemeten,
Balkenende wordt alleen een crisis verweten.
Oorzaak:

Atlantische verdragen ten spijt,
de keuze voor oorlog in Irak wordt wereldwijd
steeds meer een spel van macht,
door de Amerikaanse president Bush
voor eigen gewin uitgedacht.
14012010

TV10/506

Koningin van Nagano:

Olympische dromen
wreed verstoord
zowel op de 500
als nu ook op de 1000
door haarzelf verwoord
was de OKT 2 te vroeg gekomen.
Op zich al een ervaring
dat deze sportvrouw
na een zware blessure
met veel energie en allure
haar sponsor trouw
de strijd alsnog aanging.
Na 4 jaar te moeten buigen
na een goed voorseizoen
en niet alleen door leeftijd
zoals de jeugd soepeler rijdt
alles nog eens over te doen
moeten we alsnog voor juichen.
Dit tekent een ware kampioen
een titel zeker waardig
een afscheid gepast
zal haar ten deel vallen, verrast?
Niet in het minst, want vaardig
en statig zal zij het feest aandoen.
25012010

TV10/507

Gedreven:
Gedreven door eerzucht
gedreven door ambiance
in sport als voorbeeld “Lance”.
Gedreven door behoefte
gedreven door kracht
is wat sport voortbracht.
Gedreven als sterkte
gedreven als presentatie
is gewenst als prestatie.
Menigeen wordt figuurlijk,
als een OS-rodelaar bij leven,
daarmee de dood in gedreven.
12-02-2010: net voor de opening
van de OS te Vancouver, Canada.
13022010

TV10/508

Change:
Change is not strange
It’s a way of life
My life
Not to change is strange
It’s out of life
No life.
17022010

TV10/509

Essentie:

In essentie is daar existentie
Het bestaan
Hierna volgt onvermijdelijk
Het vergaan
Voor de één een kabbelende beek
Rimpelloos
Voor de ander een buiten de oevers tredende stroom
Zonder eind
Wat heeft u ermee gedaan?
17022010

TV10/510

Gedreven én bedreven:
Om topsport te bedrijven
gaat het om en met lijven
en wat van trainingen blijft beklijven.
Om dit te bereiken
moet het hoofd zich verrijken
en zal het lichaam krachtig moeten blijken.
De geest gewend en gedreven
het lijf getraind en bedreven
en samen tot één geheel verweven.
Is één van die feiten niet gereed
tijd en moeite niet besteed
aan de ultieme prestatie aan de meet.
Zelfs als dit 100 % op orde is
dan nog is geen garantie gewis
en gaat er mogelijk toch iets mis.
Nicolien Sauerbreij heeft gescoord,
haar eigenzinnige weg is vaak verwoord,
nu wordt ze niet in de pers vermoord
Sven, geestelijk competent en present,
had zich het droomscenario ingeprent
maar had buiten de “waard” gerekend.
Zowel bij de achtervolging, gedrieën,
als eerder met zijn coach op de 10
waren er communicatiefouten, onvoorzien.
Wüst, Gerrissen en Van Riessen onverwacht
genieten na van hun explosieve kracht
die in de schaduw tot stand werd gebracht.
Tuitert, op de 1500 meter gefocussed
heeft ook het bevochten goud gekust,
maar was in de ploeg als in slaap gesust.
Bob, eigenwijs en waarlijk ongeremd,
een bronzen plak dank zij Sven in z’n hemd,
maar dat gaf hij ook toe als een echte vent.
Dan als laatste in de rij der gladiatoren
de eigen coaches, zij presteerden als tevoren,
maar hun discussie kon niemand bekoren.
Slechts één joker is niet genoemd
Wopke de Vegt als oppercoach benoemd
keek erna, zijn succes (?) zal niet worden geroemd.
Hij mag op zoek naar een “buitenbaan”.
28022010

TV10/511

Bepaaijd:
Hoe ver kun je gaan
hoe ver kun je zakken
Onze (?) La Paaij verwacht,
als geen ander met een neusje
van de zalm, verzint een leusje:
alles voor de ultieme aandacht.
Ger Lammers in een andere rol
niet als achtervolger van de belaagde
maar nu eens als opgejaagde,
een smeer op z’n hersenpan als een drol.
Een modeshow van Paul Schutten,
een eerbetoon aan “meester Edgar Vos,
werd daarvan uiteindelijk de klos
zij wist wederom zendtijd te benutten.
RTL-Boulevard vond het om te smullen
Patty Brard, al jaren niet meer om aan te zien
en speciaal in oranje gewaad om haar tiet’n,
moest kirrend en giechelend dit “nieuws” onthullen.
Nederlanders laat je niet pakken
Nederlanders laat je niet in hun hemd staan.
03032010

TV10/512

Zoektocht:
In mijn zoektocht naar een nieuwe baan,
blijk ik ook bij de mens stil te staan,
zo is het een emotionele racebaan,
tussen blijven leven en het doodgaan.
In mijn zoektocht door dit leven,
is de rol tussen nemen en geven
van aandacht eenzijdig gebleven
en zo blijft het (over-)leven na te streven.
In mijn zoektocht naar mijn (eigen-)waarde
geen licht in mijn CV dat zich ontwaarde
waarbij opdrachtgevers mij niet spaarden
en dit mij nog meer zorgen baarde.
In mijn zoektocht heb ik wel gemerkt,
dat mijn veelzijdigheid deels versterkt
door verdieping in de materie verwerkt
maar dat het ook tegen mij werkt.
In deze zoektocht loop ik langs pieken en dalen
wankelend tussen gevoelens van hoop en balen
overtuigd ben ik wel dat ik, niet met dralen
maar juist vol gas doorgaan, het doel zal behalen.
24032010

TV10/513

Verkiezingsstrijd:
holderdebolder
er is gedonder op zolder
en in de kerk
zo is in de politiek
een nieuwe retoriek
beter thuis, dan in de kamer
stratego als spel
doet het in Den Haag wel
schuivende panelen voor velen
op andere fronten wordt
vuile was buiten gestort
en is ons de keuze voor hard of zacht.
naast de zogenaamde kleur
is tegenwoordig ook de geur
van de politieke shit belangrijk.
rottende woorden
die enkelen bekoorden
zullen ons lot bepalen.
de oude meute vertrekt
de rug kan niet worden gestrekt
tegen dit communicatiegedreun.
nieuwkomers in het voetlicht
voor eigen idealen gezwicht
omwille van de mediaaandacht.
de lappendeken van partijen
die vooraf al met elkaar vrijen
en na de daad elkaar het bed uitvechten.
het wordt er allemaal
ondanks het voorspiegelend kabaal
moreel en economisch niet beter op.
08042010

TV10/514

Mis gaan:
De afgelopen maanden veel nieuws:
42 sollicitaties de deur uit;
15 keer op gesprek,
waarvan 5 keer een 2e of meer,
allemaal afgewezen,
maar eens zal het een keer mis gaan.
Claims uit Nederland, Duitsland,
de rest van Europa, uiteindelijk ook Italië,
steeds meer ontslagen geestelijken,
allemaal emotioneel gestoord,
het moest een keer mis gaan.
Ik zal nu maar even niet meer naar de MIS gaan.
19042010

TV10/515

IJsland:
Het land dat eens gemeden werd,
herontdekt werd door vakantiegangers
en door speculatieve praktijken.
Het land dat nooit nieuws was,
vergroot uitgelicht werd door de kredietcrisis
en nu ook door een vulkaanuitbarsting.
Het land van natuurpracht, maar koud,
het land van zwarte wolken,
door faillissement en uitgespuwde as.
Het land dat opnieuw moet investeren,
offers moet brengen om te overleven,
en hoopt dat het niet wordt gemeden.
Laat dit land politiek niet barsten
ook al hebben wij daarvan nu vele lasten:
economisch van krediet en vliegverbod.
Maak van IJsland weer een PRIJSland,
dat past in onze westers wereldideologie
met een eigen cultuur, dat te prijzen valt.
19042010

TV10/516

Bindingsdag:
Jaar na jaar spontaan gefeest
afgelopen jaar een diepte’punt’ geweest
dit jaar passend en bedeesd.
Koninginnedag een must
glimlachend gezichten een lust
voor het oog en dat aan de Zeeuwse kust.
Hollandse taferelen en spelen
zang door groepen en uit vele kelen
en ook de koninklijke familie kon erin delen.
Geleerd - dus beveiligd - was er uiteraard
rijen met hekken waarachter het volk bedaard
handreikend op het “Lang zal ze leven” doorvaart.
Alom werd de strakke organisatie geprezen
Koninginnedag was daarmee herrezen
al wordt het nooit meer als het was zo moeten we vrezen.
Gewonnen is er wel luidt de conclusie
de monarchie boven electorale ruzie
al kost ons deze “bindingsdag” financieel een zwaar gelag.
02052010

TV10/517

Dood:
De laatste daad in het leven
de vrijheid aan je kinderen geven
je weet dat je hen was tot last
maar nu heb je hen dan toch verrast
je had het alleen zelf nog willen beleven.
04052010

TV10/518

Eindig:
Een mensenleven lang
reddeloos en bang
om te sterven
en om de erven
dat ze vechten
en elkaar knechten
om het materiële.
Je hebt wat afgeleën
je hebt vergeten
en bent versleten
opgebrand en alleen
nu ga je heen
geen rancune, reinig,
dit is het dus, eindig.
04052010

TV10/518

Vader:
Je was en zag en schreidde,
inwendig alleen, de glimlach
bleef als plooi op je gezicht.
Voor de rest ben je gezwicht
onder de last van iedere dag
en van het geluk dat van je scheidde.
Eerst verbleekte het werk
en stortte je je op de kerk.
Daarna vertrokken kinderen
om anderen te gaan hinderen.
En tenslotte was je vrouw
niet meer dan degene van je trouw.
Dit laatste werd uiteindelijk teveel
en na een laatste poging in huis
kon je geest en lichaam het niet meer aan.
Je wist dat het tijd was om te gaan
stilaan, een laatste groet, zonder ruis
was je laatste wens, niets teveel.

Je laatste, verstaanbare woorden:
Ik hou van je.
En ik schreidde inwendig.
04052010

TV10/519

Snoeien:
Snoeien,
om later weer te bloeien,
niet alleen de bomen
maar ook aan jezelf toekomen,
’t blijft stoeien.
Bloeien,
een tijd na het snoeien,
zal blijken wat er voor pracht
er komt uit de opgedane kracht,
’t blijft boeien.
14072010

TV10/520

Zoals het gaat:
Weet je waar het heengaat?
Waar dit leven op slaat?
Waar je je feitelijk druk om maakt?
Een leven lang jakkeren en jagen,
te druk om te genieten van de dagen
en blijven zitten met allerlei vragen.
Dan na jaren eindelijk rust,
langzaam aan in slaap gesust,
zelfs geen partner meer die je kust.
Een einde als een kasplant,
dromen zijn gestrand en schepen verbrand,
het lange wachten tot je bent opgebrand.
Niet meer weten waar je je druk om hebt gemaakt,
geen idee meer waar een gesprek over gaat
of het er toe doet of ergens op slaat.
Het komt zoals het komt;
Het gaat zoals het gaat;
Lang kan het toch niet meer duren?
22072010

TV10/521

WK:
WK voetbal, op mijn oude voetbalschoen,
nog even snel Barcelona doen
alvorens weer aan het werk te slaan
en dan aldaar uit het dak te gaan
voor hetzij Nederland, danwel voor Spanje.
Geen droomfinale tegen Duitsland,
de ultieme revanche voor ’74, tand om tand,
maar tegen het team dat als een sluipmoordenaar
muren slecht en binnendoor tikkend alsmaar
totdat een gaatje wordt gevonden aan de defensiekant.
Niet slecht, want dat spel ligt ons beter,
bij de Duitersers liep het echter voor geen meter,
onduits was al het gehele toernooi hun spel
waar Nederland met wel de intentie en zonder rel
afstevend om zakelijk met iedere opponent af te rekenen.
Voor mij eveneeens een les te trekken
geen franje, geen frivoliteit, blijven dekken
vanuit zekerheden, maar wel opportunistisch zoeken
naar kansen en tijdig uitdelen die hoeken
waardoor het doel, zonder wanklank, kan worden behaald.
08072010

TV10/522

Opnieuw:
De kracht van een nieuwe start
ligt in het hervinden van
jezelf als jongmens en apart
daarvan het achterlaten van
gebaande paden en daden.
Ineens komt na het zwarte gat
de zon weer tevoorschijn en lacht
alles je weer toe en spat
energie je lijf uit en geeft dat macht
tot het extreme en meer dan dat.
Het schreeuwen van de daken,
het zweten tussen het laken,
getuigt van innerlijke bevrijding
na de autopsie van een scheiding
en het faitisme van ellenlang nachtbraken.
Zo is liefde zalvend en helend
voor de brein en zorgt het voor
herordening van ritme, al strelend
verdwijnt de pijn en het laatste spoor
van verlies is niet meer zo vervelend.
10082010

TV10/523

De gloeilamp:
Nederland en haar verleden
de weg van het heden
nieuwe paden te betreden
en onkruid wordt bestreden.
Wat heeft het ons allen gebracht
Balkenende, Kok, Lubbers en Van Agt,
bankiers niet in de wacht
als sluipmoordenaars in de nacht.
Uitvindingen en economieën beletten,
vergrootglas, buskruit en gloeilamp uitzetten,
en als andere besluiten van kabinetten
vergeten, verguisd en bij het afval te zetten.
VVD, CDA en gedoogd PVV
onderhandelaars reageren tevree
maar o wee, Van Agt en Lubbers getwee,
gedragen zich niet zo gedwee.
Over een week of twee zullen we weten
of het hagelslag of droog brood eten
zal worden, maar zal de hond gebeten
worden ondanks het realistisch geweten.
1808/29082010

TV10/524

De uitnodiging:
Een mooi kleurenpallet aan wolken
schieten aan mijn raam voorbij
wit, grijs in vele varianten, gelardeerd met
het blauw van de nog zomerse avonden.
De wind heeft zijn aandeel ruimschoots
genomen en tak met blad gestrooid
als ware het al herfst in den lande
maar het licht is nog tot 21:00 uur daar.
Dus maak klaar die fiets, pak ook
wat warmere kleren en een regenjack,
want de buienradar spreekt vooraf
dat het op het randje droog kan zijn.
.b.v. WMS 13+ 23082010

TV10/525

De ervaring:
Gezwind en goed gezind
togen de 6 tegen de wind
‘Coenecoop’ richting Zoetermeer
daarboven toonde ons het weer
haar donkere kanten.
Dreigende wolken uit het westen
wilden de fietsers graag pesten
zij rukten steeds verder op
met af en toe spetters op de …helm
terug naar het ‘lichte’ Gouda.
Zo kwamen de 6 van “WMS 13+”
na een kloksgewijs gereden lus,
waarin de wind slechts even
haar woestheid liet beleven,
met een voldaan gevoel thuis.
t.b.v. WMS 13+ 27082010

TV10/526

Afscheid FO:
Als manager binnen Vitras/CMD
bleef ook ik niet altijd gedwee
de geijkte paden lopen.
Zo werd ik eerst zorgmanager te Driebergen
met als extra taken, de groter projecten
en beleefde daar al de eerste grote gekten
binnen het werkgebied van Vitras.
Juist ook dit was een eerste fase
waar ik leerde en me verbaasde
over de beslissingen in de top
met de was voor ogen en spinsels in hun kop.
(hier mag ik het zeggen)
Daarna een opdracht op te zetten
een PGB-bureau zonder op de markt te letten
en wat schetst hier weer de verbazing
als het loopt een keuze van verdwazing.
(ook stoppen die tent)
Nog zonder enig besef van realiteit
volgde een fusie met aan het hoofd een meid
zonder visie met als feit geen keuze
voor een koers maar een van tweespalt als leuze.
Het FO werd toen mijn taak op te zetten
naar zowel Vitras als CMD wetten
maar wel met oog op het klip en klaar neer te zetten
en richting te geven aan VWS, Zorgkantoor en CIZ wetten.
Deels was daar al een slag geslagen
bij het CMD werd dit al door 4 vrouwen gedragen
Sietje, Yvonne, Marion bleven het dragen
Zij wisten al van wanten en dit kon slagen.
Echter regels zijn om te integreren
maar een ivoren toren bevat veel misperen

dus zonder slag of stoot te gaan regeren
is als boksen en de vuist van de ander negeren.
Dus uitbreiden was het motto, mes favorita,
en met Corrie, Carine, Tiny, Clazien-Ann en Anita
was daar het frontoffice in staat te dualleren,
om teams te begeleiden en CIZ te manipuleren.
Na een jaar vol ups en downs in dit gevecht
werd de strijd uiteindelijk beslecht
niet door het slangachtig monster van het back-office
maar door de feeks
in de torenhoge reeks
van miskleunen en geldverspillen.
Niet met open vizier werd hier gestreden
de bal werd gekaatst, maar de wet met voeten getreden,
de kiem was al gezaaid en beleden
het FO sluiten, wij moegestreden.
Vandaag, hier op het feest van Corrie,
trekken wij de stekker uit dit project, verdorie.
Wij kijken terug op een gezellige, moeilijke geheid,
maar ook boeiende en bloeiende tijd,
waarin wij meenden en wisten dat er kwaliteit,
zuinigheid met vlijt
en strakke, maximale zorg voor cliënten
en voor de organisatie een maximum aan centen
door ons verworven en verdiend was.
Dames, het was me een hele eer
met jullie te werken als enige heer
en de steun te vinden elke keer.
Ik dank jullie en zeg maar weer
Het gaat jullie goed, tot een volgende keer.
17092010

TV11/527

Sport:
Anja’s port
of
Anja sport?
06032011

TV11/528

Men:
Menswear
or
Men swear
18032011

TV11/529

Houden van:
Vrouwen houden
niet van bankzitters
Vrouwen houden
van mannen met ballen
Mannen houden
niet van perkamente vellen
Mannen houden
van bankliggers.
21032011

TV11/530

Zover:
Het is zover
het is weer over
nu niet om een baas
maar om een dwaas
Het is over
het is weer zover
zoektocht naar een baan
kan ik dat nog wel aan
Zo ver gekomen
mooie dromen
dicht bij huis
en toch niet pluis
We gaan door
is de conclusie
geen gezeur/geruzie
tot zover
11052011

TV11/531

Werkelijkheid?:
Perceptie is een individuelewaargenomen beleving van de werkelijkheid op dat moment.
Waarneming is een subjectieve vertaling dat als objectief wordt neergezet.
16052011

TV11/532

the fact or defect:
The facts of life
or the
defects of life.
One of the facts can be a defect;
when there is defect we see it as a constated fact.
24052011

TV11/533

Vuurvliegjes:
Feeëriek het begin van de nacht
de vuurvliegjes dansen zacht
rond tent en koffieplaats
verwend en ongehaast
genieten wij van deze pracht.
Omlijst door de vele bliksemflitsen
die verderop de lucht doorklieven
deren ons niet, zorgen voor geen mitsen
en maren, ver weg, geen ongerieven,
deze dag voorbij, de tent gaan we dichtritsen.
08072011

TV11/534

Gedreven:
Als werknemer loyaal
inzet integraal
resultaten maximaal
bazen theatraal
werkloos, ik baal.
Inleven
meeleven
beleven
meegeven
alles gedreven.
Tegen lamstraal
anti machtstaal
groot arsenaal
aan kennis en viraal
Life sucks, massaal.
Mijn drive: (nog) niet voldaan.
15082011

TV11/535

Avondrit:
De laatste avondrit van 2011
met een droge tocht in het vizier,
fietsen met z’n allen
geeft in het algemeen plezier.
Hoe vrij volet buiten
frisse lucht, schone longen
dan hangend achterover
voor buis of in fitnessspelonken.
Het gaan in bekende of
juist minder vaak bereden
gebieden, paadjes, afgesloten wegen,
ontdekkend je tijd besteden.
Gisteren bleken bij vertrek,
afmeldingen door werk, fysiek
en andere keuzes voor het verstek
laten gaan, slechts 2 WMS-ers kwiek.
Keuevelend tijdens het pedaleren
niet de mooiste rit om de A20 kerend
maar met klarende lucht
en vallende duisternis toch inspirerend.
Volgenoten, begrip meegekregen
dat is voor mij een meerwaarde
naast het prachtige bewegen
met beide benen op de fiets en op aarde.
31082011

TV11/536

Vrouwen van:
De krant stond er bol van
het is allemaal nogal onaangenaam
voor slachtoffers en voor hun goede naam,
de vrouwen van.
Over straat te gaan,
te weten en niet los
te kunnen laten het leven
dat een zekerheid is in het bestaan.
Het besef dat ongezond
ziek in het hoofd
de liefde uitgedoofd
is in hun ogen ongegrond.
Misselijk makend om weerloos
de handen los te laten
op nog vrij in het leven staande
kinderen, ze zijn zo broos
Neen, de vrouwen van
zijn zelf als volwassenen nog kind
hun pedofiele man afstoten kan,
dan is er aan beiden geen kind meer aan.

TV11/537

Onze weg:

Volmaakt, dat is zij zeker niet
maar wat ons leven wel vol maakt
Werk, met alle ups- en downs in tijden,
zoals het zorg dragen voor projecten
die te duur uitvallen of de termijn overschrijden
door politieke besluitvaardigheden en gekten.
Werk maakt zo ons hoofd vol.
Sport, ook met downs en ups
en met stokken op de rollen
over de weg langs baasjes met hun pups
maar liever op de latten of door bossen te hollen.
Sport maakt de benen en het hart vol.
Vakanties, regelmatig met vrienden
op wintersport, een weekje tussendoor
of in de zomer in Italië of aan de Franse kusten
dat actieve vinden we beiden fijn hoor.
Vakanties maken het gevoel vol.
Feesten en maaltijden niet te vergeten
zijn dagelijkse kost van zorg en genot
wanneer en wat moeten we eten
niet teveel, anders voelt het rot.
Eten maakt de buik vol.
Zorg voor zoon, man en (schoon-)ouders
bij tijden lijkt dit emotioneel bergop
toch steeds weer eronder de schouders
steungevend, ondanks de figuurlijke klap voor de kop
Zorg maakt de vrije tijd vol.
Maar als dit alles is vol gemaakt,
dan is daar nog haar liefde, dat is toch volmaakt.
02092011

TV11/538

Anja:
De eerste kennismaking
was een toevallige treffer
een sportopleiding
één stoel vrij, kan het kleffer?
Vaak op reis met het langlauf team
bleef de prikkeling kwetsbaar, maar intiem.
briefwisseling, nieuw werk
en verhuizing maakte ons sterk.
Eenmaal echt saam
kan het toen snel gaan.
Beiden tegenover elkaar
aan de studie, alles voor mekaar.
Met geluk een echt eigen huis
in Bilthoven waren we direct thuis
dus ook de volgende stap
was er niet voor de grap.
De ambtenaar te De Bilt gevonden
heeft ons in de echt verbonden
voor familie en vriend in een prachtige zaal
en een inlevend mooi verhaal.
Na het behalen van diploma’s
werd het eindelijk voor Thomas
onze zoon werd geboren
wat ons tot op heden heeft kunnen bekoren.
25 jaar al weer in de echt
ging ook niet altijd even recht
maar met gezamenlijke krachten
wel gevochten, gevreeën en gelachen.
Nu in aanschouw van elkaar
met wederom onze vriendenschaar
kan ik stellen dat we niet overdrijven
als het treffen dagelijks zal beklijven.
De eerst mijlpaal gezet
laat het onverlet
om in liefde door te gaan
en voor elkaar klaar te staan.
Ik hou van je.
12092011

TV11/539

Campagne en Mannentaal:
zonder hoesje
niet in jouw poesje

ook
doelgroep
jargon
doe ’s normaal man
denk aan de moraal dan
doe zelf normaal
en niet zo banaal.
26092011

TV11/540

Warmhoudplaatje:
“Opzij”, een vooraanstaand vrouwenblad
laat geen vrouwen onbesproken
de vrouwelijke emancipatie ontloken
zwart-op-wit mannen besmeurd of bespat.
Zo mag Tori Amos, zangeres,
over haar positie als artiest
haar mening vertellen, hoe triest,
weergegeven als onvoorwaardelijke les.
Volgens haar lijken vrouwen te denken,
de gedachte op zich al opzienbarend,
dat ze hun dromen op een, verslavend?,
warmhoudplaatje moeten zetten.
Deze dame en daarmee “Opzij”
hebben duidelijk een slag gemist.
Nog steeds blijven steken, onverfrist,
op 60-er jaren mentaliteit, wat warm houden, ook zij.
26092011

TV11/541

Feestje:
jaren zijn voorbij gegaan
redenen aan ons voorbij gegaan
vrienden gekomen en aan ons voorbij gegaan.
het moest er eens van komen
feesten om eens bij te komen
gezelligheid, om allen bij ons te komen.
25 jaar samen te vieren
korthouden of juist laten vieren
nu met een groot aantal i.p.v. met z’n vieren.
feestje goed geslaagd én … tevreden
keken we terug op het verleden
op weg naar een toekomst vanaf heden
Benieuwd naar de volgende party.
08102011

TV11/542

Hugo en Ria:
Samen en een paar
apart, al 40 jaar.
Wij kennen hen ook al een hele –
vooral van de vrije – tijd.
Vanuit het buiten spelen
fietsen in de heuvels rond Epe verspreid
tot de klimmen bij St. Remy te delen
liggen al weer heel wat jaren met gekheid.
Het langlaufen en het slijpen der schaatsen,
is niet zo aan Hugo besteed,
maar Ria is daar voor haar naasten
een trekker en tot boegbeeld gesmeed.
De laatste jaren een derde sport,
kan ook in golvend terrein,
waarop in tijd niet wordt gekort
en waar ze ook samen kunnen zijn.
Nee, ook hier niet zomaar een suf
spelletje, maar serieus met het vizier
op de hole, met handicap en club
op slag naar werkelijk plezier.
Gezondheid een belangrijk facet
zowel lichamelijk als soms in de geest
heeft hen nooit belet
door te gaan op hun leest.
Anderen betrekken
zelf door de achterdeur vertrekken.
Maar nu danals hoogtepunt
feest met hen in het middelpunt.
Nog vele, gelukkige jaren
samen en met ons allen.
29102011

TV11/543

Mes in de rug:
Het gevoel alleen al is koud
en de gedachte te boud
om de meester van de uitspraken
van achter in het hart te raken.
Het gekartelde ems van staal
gehanteerd door Van Gaal
is op z’n Cruijffiaans gezegd
‘van God los’ in zijn hand gelegd.
Ajax, held uit de Griekse mythologie,
in Nederland voorbeeld van catastrofe,
toont aan dat wat komt voor de val
“hoogmoed”, is Ajakkes vooral.
17112011

TV12/544

Blue Monday:

De zwaarmoedigste dag van het jaar
normaal gesproken
wegens depresief makend weer, maar
meer nog door financiën ontbroken
na een dure decembermaand.
Blue Monday was mij niet bekend
en zou me ook niet zijn bijgebleven
als niet de media fervent
gewag hebben gemaakt van dit verweven
fenomeen met de economisch malaise.
Eens zongen de Mama’s en Papa’s
al over het trieste van de maandag
voorbeeldig als echte ouders, gepast
huilen altijd, de gehele dag
niet alleen blue, maar gegarandeerd.
Het huilen heeft net zoveel zin
als dit te doen met de wolven
eenmaal een aarzelend begin
wordt je volledig bedolven
onder weemoed en destructie.
18-01-2012

TV12/545

Moeder:
Mijn hart schreeuwt van de pijn
als ik je weer alleen laat zijn.
Wel tussen de mensen,
maar geen die je kent
of die jou ooit heeft gekend.
De glimlach die komt
zodra je een van je kinderen ziet
maar altijd bij het verlaten, verdomd,
het afscheid dat je verdriet.
Eigenlijk is dit al langer het geval,
de tia van pa was alleen het moment
dat de waarheid niet meer kon verheulen,
hij kon het niet langer met zich zeulen,
zij was niet meer degene die hij had gekend.
Daarmee werd ook de last en irritatie
doorgeschoven naar de “volgende generatie”,
de zorg en het welzijn voor elkaar
overgedragen als laatste gebaar.
Zijn dood kon je niet verkroppen
je moest tegen de eenzaamheid aanschoppen
tot je ook dat niet meer kon.
Nu zit je stil te zijn bij andere geestelijk manken,
leeg de dag uit te zitten, ik kan wel janken.
21-01-2012

TV12/546

Bergsport:
Waar over bergen eens gedreven

olifanten en grote legers,
wordt nu vaak (top-)sport bedreven
door (groepen) individuele bewegers.
Waar in menig tijdloze, barre tocht
heroïsche strijd om victorie
werd verkwanseld of verkocht,
zijn er nu de ‘snelle tijden’ van euforie.
Over bergen en door dalen
wordt gejakkerd en gejaagd,
- met GPS valt niet meer te verdwalen een vijand wordt daar niet meer belaagd.
Even goed wordt daar wel gewonnen
dan wel hartvochtig verloren, herhaald
in klim of afdaling het bloed geronnen
na val of onder de nagels vandaan gehaald.
Zo zijn tijden wel veranderd, heeft
de menselijke maat zijn intrede gedaan;
toch blijft “tot de dood erop volgt”, beleefd
maar onverbiddelijk ieder de sport begaan.
23-01-2012

TV12/547

Zitten:
Joran laat het er niet bij zitten
zo bromt hij
28 jaar moet hij nog vitten
het plezier voorgoed voorbij.
In hoger beroep tegen de uitspraak,
die pijnlijk en onverwacht
hem minder opleverde, als zo vaak,
van de wereld die hij veracht.
Hoe naïef kun je zijn, totaal onbeleven
als rijkeluis kind om te denken
dat moord, wellicht dubbel, toegeven
je gratie zou kunnen schenken.
Gelukkig werd daar niet ingetrapt
gerechtigheid na bewijzen
respect al jaren aan de laars gelapt;
nadenken over leugens en bedrog: “zitten”.
30-01-2012

TV12/548

Genot:
Zaterdags alle rust op de weg
behalve de beginnende zondagrijders
die met blik op oneindig, heg noch steg
kennende, achteloos jagen op kuitenbijters.
Door de week weet je als eenzame racer,
(hoe sterk is die man tegen de wind)
dat je hart vaak overslaat, richting pacemaker,
omdat de autopiloot zich de beste vindt.
En dan uiteindelijk op zondag, liefst vroeg,
als het overige gepeupel zich andermaal
uitgebreid onder de dekens woelt, laat uit de kroeg
of anderszins luiaardig, kun je rammen op je ros van ‘staal’.
In alle gevallen blijft onomwonden staan,
dat het op eigen kracht en in de vrije natuur,
je prestatief of recreatief in de hemel waant
en tril je van genot nog lange na van menig fietsuur.
‘staal’: bij wijze van spreken, het kan natuurlijk ook aluminium, carbon of titanium zijn.
01-02-2012

TV12/549

Koorts:
Een veelgehoorde vraag bij ziekte is:
“Heb je koorts?”
Bedoeld wordt een temperatuurverhoging
waarbij zweten en je belabberd voelen
graadmeters zijn of als excuus worden aangevoerd.
Het is typisch ook een winterse aangelegenheid
die met name in het begin van het jaar
met regelmaat de kop opsteekt
en dan het hele land
op z’n kop zet en verlamd.
Zo zijn de spoorwegen een niet te ontlopen
gespreksonderwerp met betrekking
tot vertraging en erger nog het vastlopen
te Amsterdam, Utrecht of elders
reporters zijn er steeds wer als de kippen bij.
Koorts is ook uit te leggen als een drang naar,
een langzamerhand aanwakkerend gevoel
van een ononderdrukbare wellustigheid
bij de individuele belevenis
en na te streven activiteit van een mens.
Alleen bij vriesweer ontstaat er een andersoortige,
haast onverantwoordde vorm
en alleen Neerlandelijk fenomeen,
een massale ziekte en mediagekte
omtrent de Elfstedenkoorts.
(Alvestêdetocht:) “ It Giet oan” als enige medicijn,
of het moet de doorzettende dooi zijn.
07-02-2012

TV12/550

Triest:

“Hoge bomen vangen veel wind”
in zaken niet altijd je beste vrind
maar in privé mag je hopen
dat het je niet zal slopen.
Breed uitgemeten in NRC
en door zogenaamde deskundigen op TV
het ongeluk van prins Friso in Lech,
onmenselijk bij zoveel pech.
Media op de eerste rij
nieuwsgierig, ook dat zijn wij,
maar hier werd op de man gespeeld
en geen echt medeleven gedeeld.
Het Koningshuis moest delen
niet het zware leed met velen
maar de privacy in beeld
en speculaties onverdeeld.
Het trieste lot na een ongeval
is niet te verdragen en zal
nog lang nadreunen
wij kunnen alleen maar ‘stil’ steunen.
Alle wijsheid en sterkte gewenst.
27-02-2012

TV12/551

Friso:
Van de Prins geen kwaad spreken,
lijkt me wel zo fris zo.

TV12/552

Oprutten:
Zoals Trouw in de kop toedicht:
“De naam Rutten blijft
altijd verbonden aan de peilloze val PSV.”
Hiermee wordt weer aangetoond
hoe het werkelijk is met ons mediabestel,
namelijk een werkelijk kankergezwel.
Eerst de hemel - voor een wedstrijd of 2 in prijzen, dan de stemmingmakerij
en vervolgens nog een trap na erbij.
Speel niet op de bal maar op de man,
pijlen worden niet loos gericht
alsof het niet meer zonder kan.
Directies zonder ruggegraad
volgen deze raad om niet de smaad
en leegloop van supporters te krijgen.

'Hired to be fired'

Want het gaat niet om het voetbal
maar om het grote getal
van geld en macht: Fred (op-)Rutten.
13-03-2012

TV12/553

Kracht:

Witte rook, de kogel is door de kerk,
na weken van stemmingmakerij,
kletskoek en andere balkenbrij,
is de PvdA weer eensgezind en sterk.
Na de tweejaarlijkse flop van Cohen
en de aanstellerij van Spekman
als partijvoorzitter nu een andere voorman
die de fractie een ietsje pietsje kan leiden.
Samson, een naam van allure,
krachtig en met testamentiële fundament,
maakte een pleidooi met temperament
waarmee hij de andere vier kon wegsturen.
Na een merakelse nietzeggendheid
nu weer een strijder met principes
zoals al eerder een eigentijdse disciple
letterlijk het ”Enge Bos” werd ingeleid.
Ja, niets is deze partij te dol,
nu de leden hebben gekozen
worden pijlen gericht op het boze
de regering zal luisteren klinkt het hol.
Niet Wilders als het aangeschoten wild,
“de partij moet weer groot en oppositie voeren
is het hosanna die hij door de partij laat koeren”,
nee, de premier zelf, Rutte, moet worden gevilt.
Er is dus veel geleerd vanuit het verleden,
Fortuyn, de idealist, versus de PvdA van Melkert
was een desastreus man-op-man spel, een zepert
die zo dan via een omweg wordt vermeden.
Zo staat de haan weer luid te kraaien:
‘Victorie’, ook volgens Maurice de Hond,
die het binnen het uur wist te meten en terstond
als nieuwsbericht - rooie rakker - liet uitzaaien.
Het feest gevierd, één voor allen,
en allen voor één, geweldig spektakel,
waar Cohen en Samson ,als ware het een spel,
in broederlijke omhelsing waren gevallen.
De komende tijd geen gedoog
alsof dat de energie van de partij wegzoog
maar met volle overtuiging en strijd
tegen, tegen en nog eens tegen het beleid.
Zo komt de ware aard toch altijd weer boven,
na actievoerder en campagneleider bij Greenpeace
met 'Nieuwe Energie' als slogan en devies
op naat het premierschap, of blijft het bij beloven?
19-03-2012

TV12/554

Lente:
Ieder jaar weer zien we uit

naar zon, groei en bloei en
de bijkomende gezelligheid
van vrije tijd, buiten spelen
en prikkelingen op de huid.
De natuur is op de lente gericht
bloemen ontluiken en geuren
gevogelte fluit en tjirpt voluit
mensen gaan naar buiten en kleuren,
met toenemend UV, op hun gezicht.
Alles is gericht naar licht, vernieuwend,
het achterlaten van het sombere
dat de winter in zich herbergt,
het weer vol energie, het montere
genieten als een vis naar lucht kieuwend.
Een zwarte zwaan, met rode bek,
koeien springend in de wei
gele rietkragen en blauw/grijze wateren,
lammetjes naast hun moeders aan de zij,
hertjes en berggeitjes achter het hek.
Verfrissend om dit te zien laatst,
de hals eens even verder te reiken
en alles tot je door te laten dringen
dat ook kan je op de fiets bereiken
alleen niet als je raast, maar juist onthaast.
23-03-2012

TV12/555

Duivels:
Duivels in het verkeer,
zijn verduiveld verkeerd.
29-03-2012

TV12/556

Duvels:
Duvels in de man
vrolijkheid bij het span;
wacht maar effe
tot het drinken van de Leffe
Triple, of liever meer Orval:
Hoogmoed komt voor de val.
Dus als het glas is half leeg
denk aan uw hoofd, leeg
of al een komende kater,
besef het nu i.p.v. later
en neem de juiste beslissing:
stop voor de vermissing
van tijd of gezelligheid.
29-03-2012

TV12/557

Boonen:
Veel wordt er van hem verwacht,

veel over en van hem gedacht;
Specialized voor hem,
fietsen zonder rem,
stoempen op eigen kracht.
Hij zou niet leren van fouten,
cocaïne en verder opzouten;
Meisje van 16,
waarbij hij werd gezien,
hij is daarmee één van de stouten.
Toch moest het er van komen,
Belgen en hun dormen;
Nu eens geen Gilbert,
die in 2011 Kannibaaltje werd,
maar in 2012 alles voor Boonen.
11-04-2012

TV12/558

Hindsight:
Jongens van Jan de Witt
waren stoere matrozen
die geen bakzeil wilde halen
en met tegenwind en beperkte middelen
hun doelen nastreefden.
Het onstaan van de kredietcrisis
vroeg om stoere stuurlui
die met overzicht en slagvaardigheid
de effecten voor het financiële stelsel
moesten beperken.
Een nieuwe Jan de Wit
die 17 maanden na dato
alle informatie heeft ‘gewit’
heeft slechts één oordeel:
“er is veel fout gegaan”.
Waar gehakt wordt vallen spaanders,
al blijft de overrompeling
van de beleidsbepaler ter plekke
op zijn minst vreemd te noemen
en is dit wijsheid achteraf, volgens Bos.
Brightsight of the moon,
de ene keer vol, dan weer donker
maar altijd naar ons gekeerd;
in tegensspraak met deze hindsight
waar het eerst donker en nu helder is.
Geklungel, gegok en misleiding
was het niet mis te verstane oordeel
dat deze enquêtecommissie trok:
stuurlui en controleurs op één lijn
de mist in, dat brengt ons nu veel pijn.
12-04-2012

TV12/559

Ideologie:
De wereld verandert

en ook weer niet.
Mijn eerste serieuze ervaring
met terroristische activiteiten
was de Rote Armee Fraktion
van Baader Meinhof in 1970.
Sympathie had ik wel voor Ulrike
niet voor haar collega Andreas
de anderen waren minder prominent
en langdurig in het nieuws.
Ideologie van links naar rechts
en daarmee de werld op zijn kop.
Helaas toont ons de historie
leren we graag van ‘foute’ zaken
want dan weten we weer
hoe we in het hart kunnen raken.
Leterlijk en figuurlijk.
De laatste daad van afschuw
is het in koele bloede
afslachten van “kinderen”
in Noorwegen door een islamhater.
Nu geen sympathie mijnerzijds
en ook niet naar het zachte aftreksel,
Wilders, die in Nederland media
en ook de gehele politiek opwindt.
Misdaden tegen de menselijkheid.
Zelf had ik ook zo mijn strijd
tegen organisatie-directies
klein leed waarmee ik
mijn kop tegen de klip in smeet.
Geen Hero-daden meer van mij
en ook niet van eens de rechterhand
in het PVV-kamp, de laatste slag nu
in het Catshuis debat.
Dan terug naar de ‘menselijke maat’.
20-04-2012

TV12/560

Harteloos:
Na de zomer bij SBS
presentaties solo i.p.v in duo,
dan niet meer door dit trio
het verzachten van de stress
van de dagelijkse berichten uit de pers.
Alhoewel “mede bepalend geweest
voor het succes van Hart van Nederland”,
worden zij per direct bedankt
voor bewezen diensten en zoals steeds
even - Georgette Sclick - en verder de race.
Het vlaggenschip van dit bestel
moet het jonge publiek
jeugdig, vrolijk en kwiek
blijven bloeien en daarom snel
een nieuwe reality in De Mol’s spel.
20-04-2012

TV12/561

Kamer:
In welke kamer zit je het best?
Geen gekonkel,
Oost West, Thuis Best.
21-04-2012

TV12/562

Drive:
Een grote drive
is de pest voor mijn lijf.
een mooi lijf
is weer goed voor mijn drive.
23-06-2012

TV12/563

Tocht:
Zonder veel te dralen
door de plassen dwalen
het carbonnen ros
schiet als een vos
schielijk door de bocht.
Met continue pedaalslag
op het eind van de dag
met eensgezinde vrind
aan de fietsers geen kind
meer na zo’n geweldige tocht.
23-07-2012

TV12/564

Opklimmen:
De berg opklimmen
wandelend of fietsend
een sensationele ervaring
van rust en ruimte
van vrijheid en kracht
onvergetelijk, wat een pracht.
In hiërarchie opklimmen
in werk of sport
brengt ook die sensatie
een adrenaline-kick
van status en macht
onvergelijkbaar, mooier dan gedacht.
Maar het opklimmen der jaren
wie had dat gedacht
is wel een aparte ervaring
van vergeten en berusting
gepaard met frustatie en klacht
onverklaarbaar, verzucht ik zacht.
21-07-2012

TV12/565

Normaal:
“Tinus op z’n Norton”
daar is het waar het mee begon
een ongeluk in een klein hoekje
voor het bloeden een doekje.
Maar erger is de deuk,
een crash is nooit leuk,
maar gehandicapt aan je bast
is geestelijk zwaar als last
“Bertus op z’n BSA”
zong ‘Normaal’ in de regel erna
maar zoals altijd, bekend(?),
komt aan dat gejakker een end.
03-09-2012

TV12/566

Trek:
Ik heb geen Trek meer

Allemaal corpulentie om me heen
sporten doet er geeneen
bewegen doet de mond alleen

Ik heb geen Trek meer

Topsport is verdorven
je zou ze moeten muikorven
aan doping zijn er al gestorven

Ik heb geen Trek meer

Armstrong is tegen de lamp gelopen
zijn maatjes zijn met angst bekropen
en zijn gaan linken, hoe bezopen.

Ik heb geen Trek meer

Maar een Cannondale
Rood, wit en zwart als geheel
even fantastisch, als spiritueel

Daar heb ik Trek an.
16-10-2012

TV13/567

Winter
Lang heeft het geduurd
wind vaak koud en guur
bij matige temperatuur
net boven of onder nul.
Soms het gevoel
nu komt het
de lente of
toch de Elfstedenkoorts.
Vaak was het echter
net niet het een
of het ander
en werd het de sportschool.
Nu maart is begonnen
wordt alles beter
de zon brengt weer energie
het voorjaar komt eraan.
03-03-2013

TV14/568

Groningen:
Er gaat niets boven Groningen,
de slogan om mensen te trekken
om aan te geven
dat hoog in het noorden
het land ophoudt, maar niet het leven.
Er gaat niets boven Groningen,
geeft aan dat we denken
vanuit ons kleine kikkerlandje,
want wel degelijk is er bestaan
zolang de Noordpool blijft bestaan.
Er gaat niets boven Groningen,
maar ook daar ter plaatse
lijkt het op een dal met melaatsen
en het gekerm van zonen en dochteren
geeft aan, dat er is niets onder Slochteren.
20-01-2014

TV14/569

Sotsji:
De winterspelen zijn op komst,
niet zonder rumoer natuurlijk,
het Poetin-spel is niet figuurlijk
maar letterlijk om het stomst.
/op zijn domst.
Geaardheid, geloof bij sport tellen
in Westerse landen niet zozeer,
maar bij genoemde meneer
hebben homo’s het te stellen.
.
Zo wordt Rutte, premier der Nederlande,
openlijk op het matje geroepen/gevraagd,
politiek en op straat dat het erom spande,
maar geen homo die met hem gaat.
Paul de Leeuw in ‘t geweer bij DWDD
wilt met “Kleintje Pils”, het dweilorkest
als motor voor een humoristisch protest,
Sven vergezellen in uitzending op de TV.
Zo moet Poetin, naast achter gesloten deuren,
(roze) kleur gaan bekennen
die hij in bijgaand interview
duidelijk probeerde te ontkennen.
25-01-2014

TV14/570

Grutten:
Ene premier Rutte
mag niet dutten
Arthur Japin
had hem in de Volkskrant uitgedaagd.

Iene miene mutte
Tien pond grutten
Tien pond kaas
Iene miene mutte is de baas.
(Vaak aangevuld met)

Geprikt “Als ’t ie te slap is,
heeft het geen enkele zin”.

Maar jij mag de baas niet zijn
Want jij bent nog veel te klein

(uitspraak van Pieter Derks, stand-up-comedy in DWDD).
Opmerkelijk uit WIKIPEDIA:

Het is onmogelijk om een Rus te voeden zonder kasha".
(Kasha is het Russisch woord voor grutten).
20-01-2014

TV14/571

Kort:
Iets te kort door de deur gaan
’t is maar net hoe je de bocht omgaat.
5-2-2014

TV14/572

Hands in the air34:
With my hands in the air
he didn’t care
the bullets in my head
the reason I’m dead.
With the hands in the air
confrontation they share
the bullets out of the cloud/crowd
“murderer’s!” they shout.
With the hands in my hair
sitting in my chair
emotions not in control
head banging as if to a wall:
Let’s put our hands in the air!
19-8-2014

TV14/573

Vrouw en man:

Mannen vallen op…
ogen, die helder de wereld inkijken
ogen, die warmte en liefde uitstralen
ogen, die prachtig gevormd zijn
en die niet (teveel) opgemaakt worden.
Mannen zijn gefascineerd door …
billen, stevig en rond van vorm
billen, pronkend als een extra juweel
billen, majestueus en sprekend
en die uiteraard niet gaan hangen.

Liever slim dan sexy, vindt de man
Vergeet billenman of borstenman. Er lijkt
een nieuw type man opgestaan: de ogenman.
Voor de meerderheid van de mannen zijn de
ogen bepalend voor de aantrekkelijkheid van
de vrouw. Net als haar IQ. Meer dan hoge
hakken, (ver)grote borsten of sexy lingerie.
online-onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in
opdracht van de Volkskrant (141107)

Mannen zijn gebiologeerd door…
rankheid van het vrouwelijk gestalte
rankheid in haar bewegingen
rankheid , vooral, in de mentale uitstraling
en die matched bij het gevoel van eigen
waarde.
Dan willen mannen wel even opvallen.

9-11-2014

34

Afgelopen zaterdag 10-8-2014 werd de 18-jarige Michael Brown uit Ferguson, een voorstadje van St. Louis in Missouri,
op straat doodgeschoten door een agent. Ook Brown was ongewapend

TV15/574

Hoogtepunten:
Hoogtepunten het afgelopen jaar
niet al te veel, maar een paar
zoals het fietsen met de mannen
het openlijk samenspannen
met als doel fietsend ontspannen.
vervolgens met mijn vrouw zowaar
nog enkele andere evenementen zwaar
zoals de tochten door de Pyreneeën
samen naar boven en ook weer naar beneden
en ook de Ventoux samen bereden.
In het werk was het al snel klaar
na 2013 nog het laatste halve jaar
beladen doorgetrokken in de hoop
dat een interimmer kon ontwarren de knoop
die het samenwerken tegensloop.
Dieptepunten, dus wel naar,
de rug en valpartijen waren daar
een desastreus dilemma en gevolg van,
al kwam daar gaanderweg en langzameran
verbetering in door het motto: kalmer an.
Zo is daar weer het nieuwe jaar
2015 op zoek naar de juiste snaar
voorgenomen niet meer alles te willen
maar serieus, ontspannen mezelf te drillen
niet meer dan 100% te geven en toppen te killen.
4-1-2015

TV15/575

Charlie Hebdo: the massacre at Paris-2

35

:

Getroffen door kogelregens in mijn hoofd
verdoofd
12 mensen
https://www.google.nl/search?q=charlie+hebdo+cartoon&biw=1280&bih=849&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1JStVM7UIMLNOI71gagB&ved=0CD0Q7Ak
https://www.google.nl/search?q=charlie+hebdo+cartoon&biw=1280&bih=849&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1JStVM7UIMLNOI71gagB&ved=0CD0Q7Ak#tbm=is
ch&q=charlie+hebdo+aujourd%27ui
7-1-2015

TV15/576

Helden:
Genoten van een boek,
Wikipedia: 35 Origin and history of term[edit]

The first recorded use in English of the word massacre to label an event is Marlowe's (circa 1600), The massacre at
Paris[3] (a reference to the St. Bartholomew's Day massacre). The word ultimately derives from Middle Low German
*matskelen meaning to slaughter.
Massacre is also a verb that means to kill (people or, less commonly, animals) in numbers, especially brutally and
indiscriminately. The first known use for this meaning was in 1588.[4]

ervaringen die ik deel en voel.
“Blijven genieten” met een doel,
HELDEN in een fietsbroek.
Nu aan het bijkomen
van een ziekenhuisbezoek,
kan alleen bij mannen voorkomen,
maar straks weer in mijn fietsbroek.
Niet voor Tour for life
wel voor een ander doel,
geen held voor mijn gevoel,
maar goed voor mijn eigen lijf.
22-1-2015

TV15/577

Hoop:
Met Thomas Dekker
gaat het minder lekker
geen ploeg, geen geld
teveel doping, geen held
hij baalt als een stekker.
Arme Thomas Dekker
in de jeugd een held
bij de profs geveld
en bij Garmin uitgeteld
nu een doel tegen de wekker.
Voor Thomas Dekker
zonder verder gemekker
gebogen over het stuur
in training voor één uur
en langere arbeidsduur.
Succes Thomas Dekker
werk je niet te pletter
geleerd van het verleden
leven in het heden
een record, kan het vetter?
23-1-2015

TV15/578 Grieks:
Grieks-romeins worstelen in nieuwe accenten
om de hardheid en om de centen
menig Griek tegen de Europese druk
lopen op de terugbetalingen stuk
waar blijft Charlie Hebdo met zijn prenten?
The day that zanger Demis Roussos died (69).
Could’t he stand they lied?
26-1-2015

TV15/579

Nationale gedichtenweek:
Natuurlijk kan in een week als deze
niet worden overgeslagen

als het gaat om een gedicht, in wezen
over de fiets en roemruchte pedaalslagen
door u, op de 4-u2 site, te lezen.
Nationaal gezien was er premier Rutte
in Kunduz, als een man te paard,
voor het peloton zonder zwaard
achter hem aan, goeie grutten,
het leger, voor geen gevaar onvervaard.
Tijd genoeg om vooruit te dromen,
het schijnt je een rijker mens te maken,
om met Kraftwerk in Tivoli te geraken
en zo bij het Nijntje museum uit te komen,
Le Grand Départ le Tour de France zal kraken.
CD’s van Wilfried de Jong “Man & Fiets”,
en “De Renner” van Jan Blom blijven bekoren,
Tussen de wielen van het Haarlemse Volkoren
moet zonder te storen op humor worden geschat
fietsen en gefietst worden, het is me wat.
Flitsend, zo zal de start te Utrecht zijn,
zoals gisteren de flitsen klievend door de lucht.
voor outsiders lijkt het vast op een klucht,
maar beschreven in gedichten voelt men de pijn,
dit mee te maken moet - het einde - zijn.
30-01-2015

TV15/580

Koninklijk:
Oranje, onze Willem Alexander
kennen we als geen ander
als al vroeg neergeschreven.
Koning der Nederlanden
moest wel even landen
bijna smekend kijken om medeleven.
Zoon van een dominante,
eigenzinnige en afstandelijke tante
en oh zo geweldig, innerlijk gedreven.

31-1-1938

Majesteit met een missie?
In ieder geval een prima missy
om in Wassenaar mee samen te leven.
Bekend van “Prins Bier”
met een Elfstedenkruis heel fier
naar een menselijke maat gestegen.
Minder als zijn opa een staatsman,
wat politiek hier ook niet meer kan,
maar als een Anchorman voor op de steven.

Hij weet zich gelegd aan banden
en is dol op verre, warme stranden;
mist daarbij wel zich in het volk in te leven.
Een mannelijke tussenpaus misschien
we maken het mee, we zullen het zien,
maar nu zeker nog niet afgeschreven.
31-1-2015

TV15/581

Wereldkampioen:
In de wintermaanden valt
het fietsbeleven
voor velen, voor even
stil, vooral op het asfalt.
Daarentegen zijn er die-hards,
die de strijd aangaan met
allerhande weerelementen
en de opjagende concurrenten.
Afgelopen weekend kunnen
genieten van veldritten,
wereldkampioenschappen
voor vrouwen en mannen.
Marianne, niet geheel fit,
dolf een keer het onderspit.
Maar Mathieu van der Poel
kwam maar voor één doel.
Net 20 jaar en een week prof
leiden/lijden in modder en stof.
Net als zijn vader het zou doen,
alleen jonger: wereldkampioen.
6-2-2015

TV15/582

½ 1000ste:
Schaatsen, wintersport pur sang,
een hele sportwinter lang
met toppen in februari en maart.
Bij de dames zijn favoriet
op de sprint 2 Amerikaanse diva’s
vriendinnen uit verschillende liga’s.
Bij de heren is de strijd
niet op voorhand te bepalen
en zal Kjeld Nuis eens willen stralen.
Zo was de srijd vandaag
een slag met een dubbele laag
Koelnizjlikov wederom afgetroefd.
Voor de onverslaanbare Rus
wordt komend weekend zijn 1e belangrijke klus
- ½ 1000ste nu, maar heeft hij nog meer in huis?
8-2-2015

TV15/583 Overleving:
Voetbal is oorlog
Rinus Michels in 1974
Sindsdien overal oorlog
het nieuws brengt het levendig.
Trainers zijn paraat
zij roepen om specialismen
en zoeken vooral en accuraat
naar overlevingsmechanismen.
In hun ogen houdt dat in:
op de ‘nul’ houden
kost wat kost, geen bal erin,
geen spectakel, geen knock-out.
5-1-2023

TV15/584

Spinnen:
Spinnen om optimaal te beginnen
aan een fietsjaar vol met actie.
Spinnen daar ook tussendoor,
het gehele jaar door, voor
conditie en sociale interactie.
Spinnen voor kracht en souplesse,
vaak ook om geheel te ontstressen.
Spinnen om het hoofd te legen,
en op muziek lekker te bewegen,
niet alléén, maar juist in groepslessen.
Spinnen voor de korte termijn adem
en zondags “erop” voor meer vermogen.
Spinnen met vrienden van Living Well
om de basisconditie te verhogen
en de moraal, zonder een woord onvertogen.
Spinnen met je volle verstand,
motivatie en concentratie ten top.
Spinnen met minder of meer weerstand,
dan weer vlak en dan weer ‘berg’ op
dat geeft een kick, zet hem op.
Spinnen gelijk een kater,
komen tot een extase,
in een monetone denkfase.
Spinnen doe je op water,
het bieren komt wel later.
12-2-2015

TV15/585

Gaskraan:
De kraan moet dicht !
Dit is voor Groningen de inzet
politiek de oplossing nog niet in zicht
laat onverlet
dat hun last moet worden verlicht.
Zoals in de slogan vastgesteld:
“Niets gaat boven Groningen”.
tevens wordt er nu voorspeld
dat bij nog meer boringen
‘eronder’ ook niet én ook geen geld.
Huizen en kerken met veel scheuren
cultuur wordt aangetast
min. Kamp probeert ‘t volk op te beuren
de kraan dichter, ze hebben last
tot half 2015 minder gas.
Je hoort hem echter denken
- even uit die slangekuil mijn handen zijn dan even niet vuil.
(wassen in onschuld)
Echter niet teveel schenken
daarna gaan we er weer leegtanken.
12-2-2015

TV15/586

Sexfeesten:
Een politiek beladen statement
werd weer uit de kast gehaald
“daarvan heb ik niets geweten”
is dat werkelijk betaald?
Speciaal geregelde sexfeesten
voor de ontspanning van Straus-Kahn
allemaal lieve meisjes, geen beesten,
voor deze Franse, onwetende haan.
Zou DSK werkelijk hebben gedacht
dat zijn lichaam alleen hen in extase bracht
én het is toch niet zomaar te geloven
dat prostituees hun aanklacht doven.
Hier zit een miniscuul addertje onder het gras
2 miezerige mannetjes als strohalm
en als beste jongetjes van de klas
dekken huilend de grote, geile man.
Your turn to be fucked!
18-2-2015

TV15/587

Winterkou:
De zon begint aan kracht te winnen
de grond nog wit van de kou
ijs op de sloten
maar het kriebelt al in de poten.
Net boven nul
en nu al gretig
begerig bijna
naar dit fietsjaar.
Straks in de Dolomieten
voor resultaat
en het volle genieten
van een ultreme prestatie.
Net boven nul
geen flauwekul
ik heb er zin an
ja ik ben in de ban.
Later nog eens de Pyreneën
klimmen en daarna
van boven naar beneden
gecontroleerd bewegen

Net boven nul
de winterkou
houdt me nog binnen
ik sta klaar om te beginnen.
18-2-2015

TV15/588

2 CC:
Een borrel, een slok
door veel amok
nr 13 geëxplodeerd
geweld ongegeneerd
nu nog ongedeerd.
Te laat in bed, te begaan,
even geen schaatsen aan.
Ofschoon Dodewaard gepland
zit ik als een oude vent
verdwaasd op mijn krent.
Via de “App” gespot
omkleden en vlot
want het droge weer
daagt uit tot meer
kilometers met Pe(t)er.
Op 2 CC van 2x7 bar
beiden voldoende star
heen wind mee, verwacht,
en later met volle kracht
er tegenin gedacht.
Geheel op ons gemak
nog 2 koffie en gebak
- een goede ondergrond de laatste loodjes, de 80 rond,
gezellig tocht en zo gezond.
28-2-2015

TV15/589

Ploegenspel:
De rit verloopt als voordacht
geheel droog, alleen niet de ogen
van Tom Boonen, onvertogen,
met 3 ploeggenoten, ongekend,
afgetroefd aan het end.
Zo is zijn palmares
groots, maar niet compleet,
geen “Omloop het Nieuwsblad”,
zo dicht bij zijn geboortestad
juist op het laatst kwam de sleet.
Gedrieën, eigenlijk als een tang,
over kasseien en geheel in spoor
trapten zij en maalden zij door
tot 6 km van de meet
Stannard hen allen spleet
en als eerste over de meet gleed.
Waar ging het fout voor Boonen? http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/DMF20150226_01551156?pid=4566808
28-2-2015

TV15/590

Bowe:
Voor het eerst in haar leven
wereldkampioene sprint.
4 afstandsoverwinningen in Astana
en dat na al een eerdere WK-zeges
op 1000 en 1500 m, ondanks Anema.
Heather, haar naaste rivale
kon er alleen maar van balen
de overstap naar de Clafis-formatie:
geen goud, wel topsport en haar relatie.
De Nederlandse dames ten spijt
die waren de weg kwijt
zelfs geen zicht op het brons
constateerde Dione met een frons.
Nee, de “Stairway to Heaven”
was dit weekend voor één.
Brittany Bowe,
een diepe buiging, chapeau.
1-3-2015

TV15/591

Ode aan de fiets:
James May, de autofanaat
van TopGear, verklaart
dat de fiets aan de wieg staat
van de huidige welvaart.
Hij noemt de fiets briljant,
één van de grootste uitvindingen,
en dat alleen om de stand
van pedalen aan de as.
Het samenspel van kettingwiel,
ketting en tandwielen zorgen
voor de beweging van het achterwiel
en zelfs van het asje van het passieve voorwiel.
Rond en rond, draaien en draaien,
simpele bewegingen
om victorie te kraaien
het mooie weer komt, we staan te springen.
Snel, licht en wendbaar
over weg, pad of strand
stoempen we onaantastbaar
tegen wind, dijk of zelfs bergwand.
De fiets als expressiemiddel
voor sport, vervoer en/of recreatie
van schoolplein naar de winkel
van Tour de France tot pure sensatie.
6-3-2015

TV15/592

Benen:
De benen gestrekt,
rug gerekt,
fietskleding perfect.
De fiets gecontroleerd,
ketting gesmeerd,
metertjes geïnstalleerd.
Ingeschreven en betaald,
route bepaald,
mentaal gestaald.
Nu komt het erop aan,
gaan met die banaan,
op de pedalen staan.
De benen draaien rond,
een vierkante kont
en een droge mond.
De blik op oneindig gericht,
komt het eind in zicht,
een prestatie verricht.
Een biertje tot slot,
verdiend, een genot,
de benen voor even verrot.
10-3-2015

TV15/593

Marianne:
Waart er een wolf door het land,
sluipt de vos ergens in het zand
en loert deze op een volgende kans
om een maaltje te verorberen.
Zo niet de enige echte fietsvrouw,
Marianne Vos neemt altijd het voortouw
op zoek naar een volgende uitdaging
om weer een medaille te verschalken.
Na in Londen op de weg voorop te gaan,
gevolgd in Peking op de baan,
de gouden medailles te hebben behaald
wilt ze in Rio haar derde kunstje flikken.
Ambitieus tot op de draad,
haar bijnaam de ‘veelvraat’,
legt zij ook nu weer de lat hoog
om op de MTB te zegevieren.
Nog wat punten vergaren,
in wereldbekerwedstrijden te klaren,
maar daarnaast staat haar vizier
op de wegwedstrijd en meer fietsplezier.
18-3-2015

TV15/594

De Heilige drie-eenheid:
Waar het geloof begint,
de Heilige drie-eenheid,
van motivatie en stabiliteit
voor geluk en zaligheid.

Iedereen gunt haar de hoogste prijs
alleen KNWU en NOC*NSF zijn niet wijs
deze wolven in schaapstenue
stellen zo waar, ongegeneerd, heel cru
dat er t.b.v. het besluit wordt geacht,
meer prestaties door Vos te worden binnengebracht.

Daar ligt bij het wielrennen,
de heilige drie-eenheid,
benen, fiets en hoofd
voor succes waarin je gelooft.
Je kan knallen wat je wilt,
zonder een goede fiets
ben je werkelijk niets,
maar zonder hoofd, verstild.
Dus neemt het motto ter hand,
jagen en jakkeren aan de kant,
laat een ander het vuile werk doen
en glip er net voor de meet langs,
met fatsoen.
John Degenkolb zijn eerste museumstuk:
Milaan-SanRemo op de heilige via Roma,
het hoofd erbij en wat geluk,
niet te vroeg en niet te laat,
dan kan het niet meer stuk.
23-3-2015

TV 15/595

Helm:

Was de Romeinse keizer 36
Antoninus Diadumeninus wijzer,
door zijn continue staat van geluk?
Helaas is niet ieder het gegeven
de toekomst te zien en te beleven
laat staan zich erop in te stellen.
Praktisch zou het kunnen bekoren
als je met de helm op bent geboren
zeker indien je een rasfietser bent.
In alle andere gevallen is het beter
om op de fiets, ja iedere meter,
je hoofd op voorhand te ontzien.
Dat heeft mij in ieder geval,
en ik ben een eigenwijze bal,
toch maar mooi mijn leven gerekt.
Dus al dan niet het gulden vlies
over de oren getrokken, precies,
geluk kun je afdwingen.
25-3-2015

TV15/596

Bonzen, bonzen, bonzen:
Een hard gelag
te weten
ondanks het harde bonzen
niets meer helpen mag.
Achteraf breken zich
de vliegeniers
en hun hoogste bonzen
het hoofd,
in de schoot geworpen
na een desastreuze knal
van een lange glijvlucht
rechtstreeks in het dal.
De passagiers hoorden,
voelden welhaast,
het bonzen van hun harten
in de keel.
De schok tenslotte
bonsde na:
Hoe kan een enkele piloot,
zoveel verwoesten?
26-3-2015

Misschien is er net iets verschrikkelijks in iemands leven
gebeurd waardoor hij het allemaal niet meer ziet zitten?
Piloot Jan Cocheret in zijn column n.a.v.de dramatische
crash van de Airbus van Germanwings in de Franse Alpen.

36

met de helm (op) geboren zijn (=de toekomst kunnen voorspellen / bijzonder voorzichtig zijn)

TV15/597

Kasseien:
Voorjaarsklassiekers vol
beleving en goesting
rondvliegende profs
tuimelende recreanten
in de ziekenhuizen reuring.
Bij regen met een vol pak
de heuvelen te lijf
waar kasseien schots en scheef
hun machtige en aalgladde
aard tonen en onverbiddelijk zijn.
Een enkeling rijdt onverdroten
met frisse blik en in cadans
deze giganten onbezorgd op
achter zich een pool van ellende
en spartelende losers latend.
Auto’s in een merkwaardige rol
fietsers omverkegelend
zelfs parachuterend bij een botsing
het vergt nogal wat van rijders
in het zadel of achter het stuur.
De kasseien liggen nog steeds
op dezelfde plek na zoveel geweld
rit na rit, E3 of Ronde,
honderden gebruikers, maar
zij grijs, hard en rond houden het vol.
10-4-2015

TV15/598

50:
Neerlands enige echte klassieker
in het prille wielerseizoen,
waar prijzen voor ploegen
er zeker nog toe doen.
Dit jaar de 50ste versie
van dit grootse evenement
worden kansen toegeschreven
aan ons enige, nieuw talent.
Tom respondeert dit terecht,
ritten van 200 kilometer
nog ritten voor een knecht,
maar die 50 erbij, er zijn er beter.
Zo zullen we weer op de Cauberg
zien of een eenling erin slaagt
het peloton dat hem belaagt
van zich af te houden.
Anders zijn er de hoofdrollen
voor degenen met de benen
die sprintend omhoog
de verzuring weerstaan.

TV15/599

En dan zijn er nog 50 simpele dingen
die je gelukkig maken:
Regen en wind:

17-4-2015

Door weer en wind
zijn stoere mannen
met elkaar verbannen
naar de weg
om te strijden
- niet te benijden voor roem en geld.
Voor de recreatie
is het volharden
een lofzang van barden,
meer dan een gewin
van materiële zaken
of andere baken
van maatschappelijke trots.
Regen en wind
in de lage Landen
altijd voldoende voorhanden
mentale scherprechter
die bepalend kan zijn
voor doorslaand festijn,
winst of eigen trots.
Voor mij nu even
geen zin om dit te beleven.
25-4-2015

TV15/600

Gaat fietsen stelen37:
Niemand zal je hiertoe aanzetten
in de letterlijke zins des woords,
want je moet juist opletten
en melding maken van zulks aanstoots.
Zo zijn er meer gezegden,
vanuit dialecten, over ‘fietsen’.
Om maar meteen “iets boven tafel
te fietsen”: blijf open kaart spelen.

37

Rotterdams: gaat fietsen stelen (=donder op)

Hendrik-Ido-Ambachts:

zadelsnuffelen (=in het fietsenhok vrijen)
Sint-Niklaas: per vielo rijn (=fietsen)
Liwwadders: Boxumerdam om, de Kantelannen om (=een rondje fietsen)
Roermonds: Jong vang dich eine baer (=Ga toch fietsen)
Laag-Keppels: Trap 'm maar an (=Laten we fietsen)
Genneps: Hij mos flink knéje tegen de wiend ien (=tegen de wind in
fietsen)
Hasselts: te goei villo jage (=goed fietsen)
Waregems: sjette geven (=snel rijden, fietsen, lopen)
Fries: fytse is sûn (=fietsen is gezond)
Westlands: in de louwte rijen (=in de luwte fietsen)
Bilzers: dür te gon fietse hochter ferm opzenen ojem getréd
(=na het fietsen was hij volledig buiten adem)
Rotterdams: gaat fietsen stelen (=donder op)
Lummens: ich hem paain an menn knaai-je van t vu-loraaije
(=ik heb pijn aan mijn knieen van te fietsen)
Kinrooi: De kóns baeter get allein gaon fitsen es aan thoes ruzing make!
(=Je kan beter alleen gaan fietsen dan thuis ruzie maken!)

Hiermee genoeg gezegd te hebben
nog één vanuit de historie:
“geef me mijn fiets terug38” verdorie,
en daarmee ben ik dan fietsen39.
Gegroet.
http://www.fietsersbond.nl/de-feiten/fietsdiefstal/preventie/fietsendieven-vertellen-hoe-ze-te-werk-gaan#
29-4-2015

TV15/601

De Routeambassadeur:
Mocht u het beleven,
mocht het zo zijn
dat fietsen u is gegeven
en u vindt het echt fijn.
Laat dan gaan die emotie
laat dan gaan het venijn
uw gedachten te ordenen
voor even “ins Blaue hinein”.
Mocht u het niet weten
mocht het weer zijn vergeten
de route die u zoekt
en mogelijk vervloekt.
Laat dan u op weg wijzen
laat dan de ANWB bewijzen
met 260 fietsroutes
wordt u ter plekke verwend.
Mocht u het niet bevallen

38
39

(=grapje om Duitsers te wijzen op de Tweede Wereldoorlog)
=weg zijn, ervandoor zijn

mocht het niet zo zijn
de bordjes weggevallen
de tocht toch niet zo rein.
Laat de stemming niet vergallen
laat het dan zo zijn
de ambassadeur zal herstellen
al is het gemis nog zo klein.
3-5-2015

TV15/602

Beugel:
Het kan niet door de beugel
de voet in de beugel te hebben,
dan lig je gevloerd
voor je er erg in hebt,
tenzij je beroepsmatig in het circus
een act ten uitvoer brengt.
Fietsen in de bergen
het liefst wel “in de beugel”,
de handen gekruld
om op een veilige manier,
professioneel te dalen,
want anders moet de beugel in.
En natuurlijk na een rit
volgt ongetwijfeld
het openen van de beugel,
dorstlessend, verkwikkend
en verbindend, tenminste
als de geldbeugel40 het toelaat.
Daarna niet gaan beugelen41,
handen op de beugel
rug nog recht
op huis aan en
de fiets schoon en wel
weer op de beugel aan de muur.
8-5-2015

TV15/603

Vrijheid:
Weer een weekje
weer een feestje
weer genoten
met Genooten.
Rijdend op
rijdend in
rijdend door, maar
met elkaar.
Aan het stuur
natuur en cultuur
ieder uur, kwartier
met plezier.

40 portemonnee
41

met een beugel zand, grind, veen/turf, bagger of schelpen van de bodem van het water in het schip of op de oever brengen.

Het ultieme gevoel
het weer soms zwoel
later erg koel, een jassie
met toch veel passie.
dat is vrijheid
dat is blijheid
dat is wat ons bindt,
zelfs met tegenwind.
27-05-2015

TV15/604

Mortirolo:
Meer dood dan levend
hevig bevend
en krampen
van het stampen
tegen deze kolos.
Smal en meedogenloos
zonder tussenpoos
voert de weg omhoog
ik zou gek zijn als ik loog
dit is bijna onmenselijk.
Eén steile klim
vanaf het begin
angstaanjagend
en uitdagend
tegen 7 km/uur.

1:43:30 uur

op twee-derde een moment
aandacht voor een monument
een luguber, koperen plaat
waarop Pantani staat
na het zwaarste deel van 20%.
‘Passo di Foppa’ Lombardije
sinds 1990 met asfalt
opgenomen in de “Giro”
heet ook de “MORTIROLO”
een naam om van te sidderen.
5-6-2015

TV15/605

Spanning:
Als in stress
of in ontspanning.
Op de ketting
of onder de kurk.
In alle gevallen
loslaten !
Zo ook met fietsen
soms teveel, overdaad,
dan weer te weinig:
evenwicht voor resultaat.
Want ook de ketting
breekt ongewenst
als spanning wordt opgevoerd,
onbegrensd.
Eenmaal door het lint
dan is het fixen
nooit meer als vanouds:
van het padje af geholpen.
Spanning fataal
einde verhaal.
5-6-2015

TV15/606

Heen en weer:
Aan een schrijver een eerbetoon
is bij een fietsgedicht niet gewoon
maar één uitzondering is op z’n plaats
drs. P, taalvirtuoos, staat hiernaast
koketterend en toch doodgewoon.
Net als zijn beroemde “veerpont”
gaat het fietsen van A naar B
en vaak ook weer van B naar A
waarmee herkenning terstond
van zijn heen en weer ontstond.
Als een kudde wolven in toertochten
gaan al die luiden door vele bochten
maar weer altijd komen zij terug
als ware zij kortstondig overgegaan
het retour niet kunnen weerstaan.

Hij zat er in het geheel niet mee
zijn liefde in haar Ripspiqué
die liefde hebben wij voor de fiets
oneindig, ver en snel, het liefst
in een omlijsting van mooi landschap.
Zijn einde zelf geregistreerd
sinister, cynisch, kryptisch splitsen
een laatste grap in Ollekebolleke
typerend voor zijn oevre en alsof
de toeschouwers een peloton voorbij zien flitsen.
16-6-2015

TV15/607

Crank:
Pedaleren, draaien die trappers
groot het verzet voor rake klappers
en meters onder je vandaan.
Die trappers doen het pas
als zij samen met crank, trapas,
en tandwielen het crankstel vormen.
Dit mechanisme als onderdeel
van het aandrijfsysteem als geheel
veranderd de kracht in snelheid.
De overbrenging is op de wielen,
die draaien bij het lichten der hielen,
via de ketting op de achtertandwielen.
Het schakelen over de tandwielen,
de juiste kettinglijn tegen vernielen,
geeft je vermogen het efficiëntst door.
De 'hefboom' tussen pedaal en trapas
geeft aan dat hoe langer de crank is,
hoe lager de optimale trapfrequentie.
Als de binnenbeenlengte toeneemt,
en de optimale trapfrequentie afneemt,
wordt de optimale cranklengte langer.
25-6-2015

TV15/608

En Route:
Dolomiti
Maratona
op je fietsie
tot aan Corvara
Een week training
geen verveling
dat voelt goed
Pordoi en Sella
klimmen en dalen
Giau en Valparola
om je hart op te halen
Serieus
op volle kracht
prestigieus
rit volbracht
3-7-2015

TV15/609

Vakantie:
Vakantie begin juli
start van sportplezier
Tour de France,
Winbledon
volgen op de televisie.
Na een dag van vermaak
fietsend, wandelend
door omgeving
of stad
is het dan vaak weer raak.
Met lotgenoten voor de buis
volgen op de kilometer
spanning, sensatie
winst of verlies
toch anders dan thuis.
Na een zinderende finale
in het Frans of Italiaans
met gezonde Hollandse
kennis en humor
steeds wisselende verhalen.
Vakantie op en top.
11-7-2015

TV15/610

Wielerfanaat:
Thuis
voor de buis
Of vooraan
bij het parkoers staan
BBQ- en
sigarettenrook
Wielerkaravaan
verkleed, niet spontaan
Voor 2 minuten
voorbijrazend
Een oogwenk
een kleurenpalet
Miljoenen mensen
en dito geld in beweging
De show must go on
Tour, Vuelta en giro.
5-1-2023

TV15/611

El Pistolero:
Niet zo opzichtig profilerend
als, weliswaar in een andere
en zeker niet de minste sport
-de 100 en 200 meter sprint-,
de heersende Usain Bolt,
heeft Contador een wapen
zich als symbool geschapen.
Kiezen, focussen,
inschatten, richten
en dan afdrukken.
Jaren geleden niet verwacht
na een hersenbloeding
een gedeukte moraal
maar een prachtig verhaal
dankzij moederskracht
“Querer es poder”42 de vergoeding.
Niet geschoten, altijd mis
rivalen trager, druk lager
het eindschot telt, doel bereikt.
15-07-2015

42

Qep=waar een wil is , is een weg.

TV15/612

Froomy:
Froomy, how are you?
pesterijtje van Sagan
na een geweldige diepgang
ten faveure van het gele belang.
Niet Froome maar team Sky
was het geel waardig
In eerste instantie ging hij
aan de malaise van anderen voorbij,
maar andersom kefferde hij voorbarig,
al kwam hij door Woutje nog langszij.
Eén moment heeft hij getoond
de sterkste te zijn fysiek.
Alle andere keren werd hij beloond
door het ploegenspel en - taktiek.
Anders had hij niet met 1:12 minuten
voorsprong gewonnen,
maar had hij met 0:16 minuten
slecht garen gesponnen.
Bewonderenswaardig is het wel,
al zit hij niet lekker in zijn vel,
dat hij “baas” is van zijn ploeg
dus betaald hij nog genoeg
en heeft hijzelf vast ook nog zat
om meer te zijn dan nu, de lat.
27-07-2015

TV15/613

Hobby:
Fietsen in vrije tijd
recreatief
sportief
en gezelligheid.
Naast draaien en keren
is op en neergaan
tegen eigen grenzen aan
om de week door op te kunnen teren.
Op en top gefocused
één met de fiets
gesponsord of niets
erbij horen, een must.
Na afloop en voldaan gevoel
euforie, na op het mentale vlak
door het dal te zijn gegaan, zwak?,
maar toch weer op naar een volgend doel.
Zoals gezegd:
“Fietsen is het halve leven,
……….de rest is overleven!”,
of is dat niet terecht?
02-08-2015

TV15/614

Gouden kilometer:

Fietsen en sensatie
niet alleen prestatie
op de eindstreep.
Meer kijkgenot
een open finale
dank zij het punten halen.
In één kilometer
sprinten voor elke meter
3 keer een bonus.
Negen punten max
voor de oplettende prof
en de wedstrijd minder dof.
Nikki Terpstra onomwonden
heeft het niets gevonden
vindt er spectakel genoeg.
Niet alleen de veiligheid
is dan in het geding
de gehele wielersport is zijn mening.
Ik kan me wel vinden
in het registreren van tijd
zoals ikzelf bij evenementen strijd.
13-08-2015

TV15/615

Ketting:
De overbrenging
tussen kracht
en snelheid.
De opbouw
van schakel
naar schakel.
Het smeermiddel
tussen gaan
en niet gaan.
IJzersterk,
vernuftig, verfijnd
en toch breekbaar.
Flexibel
of strak
wanneer nodig.
De energie
vervormd naar
vooruitgang.
And if you don't love me now
You will never love me again;
I can still hear you saying
We must never break the chain43.

De ketting.
18-8-2015

TV15/616

Vroeg op-1:
Het lot van België

43

Rumours

afgemeten tegen het vlakke,
noordelijkere laagland,
is het uitpijlen van cyclo’s.
Helaas mijn lot,
wonend op het vlakke,
is te trekken naar hoger land
voor deze mooie cyclo’s.
Dat gezamenlijke lot,
vraagt om een strakke
planning in de ochtend
en dus om vroeg op te staan.
Het lot van het fietsen tezamen,
is een keuze voor strakke
afspraken tevoren, voor de avond,
om vroeg op te kunnen staan.
Zo twee zielen en het lot
van sport op enig hoogte
is verbonden aan het reizen
en het vaak vroege opstaan.
24-8-2015

TV15/617

Vroeg op-2:
Cyclo’s zijn sensationeel
en niet vaak teveel,
al is het reizen exceptioneel,
niet uit te leggen, intellectueel,
wegens het (te) vroege opstaan.
Toch heeft het iets bijzonders
de opkomende Wonders,
kleurenpalet en … donders,
de rust … én nog gezonders
de vroege, ongerepte lucht.
Het mogen deelnemen
even enthousiast als zovelen
is als samen spelen,
het terugkeren op rituelen
jaar in, jaar uit te blijven delen.
Dat maakt het ogenschijnlijk
lastig en onwaarschijnlijk,
voor anderen echter pijnlijk:
vroeg opstaan het onvermijdelijk
en ultieme doel, klaarblijkelijk.
24-8-2015

TV15/618

Dumoulin:
http://www.wvterheijden.nl/wielertaal.htm

Het draaien van het grote mes
is koren op zijn molen44
dan voelt hij zich op zijn best
en de rest kan hem worden gestolen.
Nu pas in de Vuelta komt naar boven
dat een grote ronde hem kan bekoren
en is hij ook in zichzelf gaan geloven
zonder zich aan anderen te storen.
Slechts een regenjack had roet
in het eten kunnen gooien
maar met gedegen plan en moed
in gedachten, wist hij het recht te plooien.
De Koninginnenrit was te doen
op eigen tempo over de vijf toppen
waarbij hij renners zoals Froome
zelfs bergop wist te kloppen.
Nu is het volgende week te hopen,
met zijn discipline nog in het verschiet,
geen klap van de molen op te lopen,
zoals Tom de vorige ronde verliet.
3-9-2015

TV15/619

Voorbereiding:
De Pyreneeën komen eraan
nog een week me
door het vele werk heenslaan.
Een week met reisgezellen
van west naar oost
door de bergen te snellen.
Maar voor de pret kan beginnen
is het pakken met zorg
een voorbereiding om te bezinnen.
Fiets op orde en te blink
extra blokjes en banden
en niet te vergeten de kettinglink.
Daarnaast mobiel en camera
om vast te leggen, én
voor de dagelijkse contacten met ega.
Kleding voor warmte en koude
overschoenen, regenjack
en handschoentjes om het stuur te houden.
Een tocht is leuk en exciting
iets vergeten echter
maakt onzeker en frightning.
8-9-2015

44

faire venir de l'eau au moulin

TV15/620

NAM:
Het bekende spreekwoord:
“Zo geronnen, zo gewonnen”
duidt op duistere zaken.
“Er gaat niets boven,
wat ook niet onder, Groningen gaat”
heeft dan ook met hetzelfde te maken.
Zo heeft de NAM veel genomen
en lang onder het zeil kunnen houden,
maar eenmaal boven gekomen,
om de eigen naam te behouden
en de Groningers in te tomen,
werd een aanbod voor gehouden.
De buidel voor 68 mio euro getrokken
voor een nieuw cultuurforum,
met aardbevingsbestendig blokken
van de hoofddraagconstructie,
als compensatie voor het stokken
van de bouw van dit museum.
Daarnaast een ‘Dialoogtafel’ met partijen
NAM, Groningers en overheid
over gevolgen van het gasbesluit aan ‘t bakkeleien,
waar Economische Zaken en NAM beiden
de Groningers liever laten lijden
dan een compensatie voor te bereiden.
Zo zit er wél beweging
in de onderzoeksresultaten
zegt de “Groninger Bodem Beweging”
namens de gedeputeerden
die tevreden zijn met de behandeling
tegen de bewegingen van de overheid in.
Ik zou me toch GENOMEN voelen.
10-9-2015

TV15/621

Fietsbel:
Onmisbaar
onmiskenbaar,
herkenbaar
kenbaar.
En toch
Ongehoord
ontoelaatbaar,
weglaatbaar
laat maar.
En nu
Onverlaat
onvervaard,
bel vergaard
kosten bespaard.
En wel
Veiligheid “Voorop”
letterlijk
figuurlijk
en feitelijk.
Dankzij, de fietsbel.
5-1-2023

TV15/622

Chronometer:
Een aparte discipline
in het wielrennen
is het rijden
als een diesel engine.
Volledig op jezelf aangewezen
niet verschuilen in ‘t peloton
kleur bekennen bij het racen
met de blik op oneindig en gaan.
Afzien op vermogen
tegen het randje
op het grootste tandje
de tijd ongelogen.
De chronometer loopt
man tegen man
kilometers lang

geleidelijk aan gesloopt.
De kunst is het verdelen
je krachten te (her-)kennen
uitgeput over de meet te rennen
pas dan tijd om wonden te helen.
26-9-2015

TV15/623

Rio 2016:
Een voorproefje
voor de 28e keer
dat wielrennen
opgenomen is
in het Olympisch programma.
Een testrit vanaf
Copacabanna-strand,
de warmte en
de mysterie straalt
uit alleen al van de naam.
Goden en minderen
waren uitgezonden:
Fransen namen het serieus
Nederland koos uit
het 2e garnituur o.a. van Roompot.
Het wordt verwacht
een ware slijtageslag
geen werk voor sprinters
geen explosieve kracht
maar rijden op de macht.
Eén Gunst was het gegeven
om te presteren
een 25e plek
voor Davy
op afstand een ‘Droompot’.
3-10-2015

TV15/624

Geslaagd seizoen:

Contador: Giro d’Italia

Nibali:

Zijn zinnen gezet op Giro en Tour
bleek een tikkeltje te stoer
de Giro zette hij naar zijn hand
echter in de Tour was zijn stand
slechts op de 5de plek beland.

Zijn uitstraling was in 2014 groot
zijn Palmares dit jaar in de goot
tot hij in de Ronde van Lombardije
de kracht hervond in zijn dijen
en juichend over de finish kon rijden.

Froome:

Valverde:

Tour de France

Ronde van Lombardije

UCI ranking 1

Als belangrijkste rittenkoers
op zijn programma de Tour
wist hij het secondenspel
door goed ploegenspel
winnend af te ronden wonderwel.

Valverde al jaren een luis in de pels
van de bovengenoemde kerels
kan ook bogen op mooie resultaten
want opgeteld geven alle staten
hem de 1e UCI-plek boven de fietsmaten.

Aru:

Mijzelf:

Vuelta

Na zijn visitekaartje te hebben afgegeven
in de Giro 2de en het roze mogen beleven
kwam zijn daadkracht en groei
in de laatste bergrit pas echt tot bloei
waar hij de concurrentie achterliet in de
knoei.

Sagan:

Wereldkampioen

Smaakmaker van het seizoen
overal het aureal van een kampioen
maar alsof de duvel ermee speelde
eerste worden is een weelde
waar hij pas op het wereldkampioenschap
in deelde.

Topjaar

Ook voor mij het Italiaanse en Franse
land
als hoofdoelen in de agenda gepland
eerst met OEDZIOD naar Rome
dan door de Dolomieten heen zien te
komen
om tenslotte de Pyreneeën van West naar
Oost te hebben genomen.
Tussendoor nog andere doelen gesteld
In Luxemburg de Jean Nelissen Classic
besteld
ook Climbing voor Life in de Vogezen
volbracht
twee ritten van grootse pracht
en Ardennen, Vlaanderen en de
Voerstreek noemen we zacht.
7-10-2015

TV15/625

Tandem:
Een nieuw tandem is ontstaan
de oude al vergaan De ene helft was in Trek,
de ander smakte tegen het wegdek.
Na een jaar vol met pech
heeft “de oude” zijn rug gerecht.
Een nieuwe plek gevonden
bij Giant, en als breekijzer gebonden.

Net als met ‘Bau&Lau’ wordt verwacht
dat er aan spectakel wordt gedacht.
Door de gebundelde machten
van ervaring en jeugdige krachten.
Komende zomer dan toch verwend
aan de buis gekluisterd went De successen gaan nu al vooruit snellen,
als dit nieuwe tandem zich laat voorstellen.
Haarscheurtjes niet te vinden,
‘n Groninger en ’n Limburger binden
hun samenwerking in wielertenues
als bekroning op hun gloeiende BBQ’s.
Tom en Lau.
Geef ze een dauw
in de rug, symbolisch,
dat is pas anabolisch!
15-10-2015

TV15/626

Vallend blad:
Het mooie van de herfst:
de kleuren geel, oranje
fel rood in de zon, franje,
ontspannend, een kleurig palet.
Maar bij regen opgelet!
De dreiging van de herfst:
donkere wolken, grijs tot zwart,
hevige winden, verward,
beknellend, als een schilderij beklad.
De wegen glad van het vallend blad.
Het jaargetijde tussenin:
tijd van rust, van afbouwen,
van binnen en buiten, andere interesse,
schaatsen en tennis voor meer souplesse.
En wat minder tijd om te stressen.
Dus ga niet te hard,
want door het blad geveld,
dan wel in het net bekneld,
of teveel in de bocht versneld:
Vallen voor een nieuw seizoen een valse start.
25-10-2015

TV15/627

Kwaliteit:
T ime
O ut
I s
N ieuwe
E nergie

T ijd
O rganisatie
I nformatie
N ormen en waarden
E uro’s
25-10-2015

TV15/628

Jong geleerd:
Mij staat nog helder bij
dat al op mijn zesde jaar
een fiets mij blij en vrij
maakte, de kiem lag daar.
De eerste tocht ook toen
alleen, ondoordacht,
maar wat een pracht,
naar Oosterhout, om te doen.
Na eerst geheel op voetbal
en daarna hockey te hebben
geconcentreerd, en vooral
als team de eer te redden,
kwam door een enkelblessure
en een wederzijdse lol
met Menco de fiets aan de rol,
OEDZIOD en in bergen verzuren.
45

Nu dan niet meer te stoppen
en naast de kilometers vreten,
het genieten van natuur en
het met andere liefhebbers meten.
Tot slot, de resultaten
opslaan en analyseren,
+ de routes op de PC noteren
& op de website de verhalen nalaten:
4-u2.
31-10-2015

TV15/629

Vrijheid zonder compromissen:
Zittend aan de Leffe
denk ik effe
dat we tevree
mogen zijn zonder TV.
De ellende die tot ons komt
discussies verstomd
oplossingen niet voor de hand
vluchtelingen op het strand.

45

https://www.youtube.com/watch?v=POaaw_x7gvQ

Doorstroom verstoord
tegenwerking ongehoord
respect dat we missen
voor vrijheid zonder compromissen.
Medemenselijkheid buiten spel
diplomatie een kwel
inschrijven op een laag pitje
in tentjes met z’n allen op een klitje.
Rutte onverstoord
Merkel’s beleid verstoord
Hallande één grote strop
en Europa in het geheel op z’n kop.
Dus die Leffe
die blijft wel effe
we lossen het niet op
en de drank stijgt naar mijn kop.
7-11-2015

TV15/630

Gandhi46:
“First they ignore you,
then they laugh at you,
then they fight you,
then you win”.

Mahatma Gandhi.

Zo gaat het met
de groten der aarde
aangehaald worden
te pas en te onpas.
Wat maakt een fietser
groot, groter, grootst,
winnen of diensten
verlenen ten faveure van.
Menigmaal blijkt
de lakei, de voorbereider,
in staat om met de armen
omhoog over de finish te gaan.
Was hij echt beter
of was het spel
meer een achterhoede gevecht?
Jaarlijkse stemming
media verhalen
het draait om imago
en soms een beetje geluk.
8-11-2015

46

Wie voor mij stemt, zonder mij, is feitelijk tegen mij.

TV15/631

Armstrong:
Je kunt twee kanten op:
hangen óf het podium op.
Voor beiden is wat te zeggen
ik zal het trachten uit te leggen.
De vraag is waarom hij het deed,
historisch klinkt het wreed,
strijden met middelen ongegeneerd,
op emotie en de baas spelen verkeerd.
In de tijdgeest bezien
waren ook anderen niet clean,
maar ook minder getalenteerd
minder gedreven en slechter gemaskeerd.
Daarnaast heeft hij ook positief
een project opgepakt en actief
gelden geworven voor het goede doel,
om afgezwaaid te worden koel.
Miskent talent in het bespelen
van pers, sponsors, collega’s velen,
in no-time door allen ten slot
gegrepen te worden bij de strot.
Voor mij een held
niet om het geld
maar om de drive
en zijn way of life: “the bar is open!47”.
14-11-2015

TV15/632

Waarden:
Hele dagen malen
op de pedalen
en in de kop.
Over normen
in het leven
en op het werk.
Dan als bliksem
tijdens heldere hemel
werd alles duidelijk.

Om de anderhalve zin vielen ze, de
begrippen 'onze manier van leven', 'onze
waarden', 'onze vrijheden'

Zelfbeschikking houdt ook het recht in
asociaal te zijn, frank en vrij en hufterig

column (Sitalsing, 2015):
Waar het idee vandaan komt dat de waarden
van 'ons' zijn, is een raadsel.

Geniet van het leven
want het duurt
maar even.
Dus beleef onze waarden
van geven en nemen
blijmoedig en overtuigd.
Naast bewegen geloven we
in alcohol drinken
zelfs ‘en groupe’ op de bierfiets.
Traditie: Proost!

47

Uitspraak die aangeeft dat L.A. sein gaf om doping te gebruiken.

20-11-2015

TV15/633

Molenbeek:
Molenbeek, Molenbeek,
wiekend en kabbelend
uit een Hollands schilderij
zo geplukt zijnde.
De naam alleen leek
een rust te vermoeden
een beeld zonder averij
aan ginder einde.

Molenbeek kon de basis van
islamitische terroristen worden door
haar infrastructuur en door de
onbestuurbaarheid en wegkijkcultuur
van België.
Islamofascistisch addergeb

Wie had gedacht,
wie had voorzien,
wat voor woede daarbij
in jouw boezem lag.
Brussel, oh Brussel
wat is uw lot
nu dit beeld met razernij
omgeven blijkt.
De wijk opengereten
als woekerend nest,
Jihadisten en moordenarij,
van bewoning lijkt.
Wie had gedacht,
wie had voorzien,
wat voor woede daarbij
in jouw boezem lag.
Wat een ellende,
wat een onmacht,
heeft ogensluiten velerlei
tenslotte gebaard.
Parijs, weer Parijs,
na Charlie Hebdo
nu de massa die frank en vrij
de dood geboren zag.

Wie had gedacht,
wie had voorzien,
wat voor woede daarbij
in jouw boezem lag.
Waar houdt dit op?
Waarom staat de wereld
deze “dodelijke” treiterij
van IS nog langer toe?

Teun Voeten ©

Ik heb gezien hoe de jihadi dresscode
in Molenbeek opmars maakte, alcohol
nagenoeg verbannen werd, er steeds
meer islamitische boekhandeltjes
kwamen en het onmogelijk werd een
fatsoenlijke krant te kopen.
Later die zaterdag werd de rol van
Molenbeek bevestigd. Ik was niet
verbaasd. Het was alleen maar
verbazend hoe geschokt België was
dat de terroristen uitgerekend
Molenbeek als uitvalsbasis hadden.
Hoe heeft het daar kunnen verworden
tot uitvalsbasis van islamofascistisch
addergebroed? Grofweg heeft het te
maken met de fysieke infrastructuur
van de gemeente, de
onbestuurbaarheid van België en de
wegkijk- en ontkencultuur die het
Belgische debat beheerst.
http://www.volkskrant.nl/buitenland/mole
nbeek-broedplaats-van-de-parijseterroristen~a4205571/

20-11-2015

TV15/634

Winterkost:
Een jaar vol
en genoten van
inspanningen
met als resultaat
een topjaar dat staat.
Het hoogste aantal
en energie voor
kilometers
en hoogtemeters
dat is het resultaat
wat nu vaststaat.
Een winter lang
en meer tijd voor
stilstaan
en overwegen
voor een resultaat
hongerig dat voorafgaat.
Een wintertijd door
en ruimte voor
lezen
en prakiseren
een nieuw resultaat
dat met een 2e adem ontstaat.
28-11-2015

TV15/635

Wind:
Nederland staat bekend
en is toonaangevend
in het landschap verrijken
om en met zijn water en dijken.

NK Tegenwindfietsen op Oosterscheldekering:
6 december 2015 voor de 3e keer met 250
plaatsen.

Het mist hoogten en diepten
al zijn er in het oosten en zuiden
enige glooingen uit de ijstijd
wat her en der verspreid.
Voor fietsen én presteren
het land de rug toekeren
naar andere oorden te reizen
is het gelijk daarvan bewijzen.
Nee, ook uitdagingen alhier
naast het grote vertier
voor ons erkende ontdekkers
prachtig en kan niet gekkers.
De kennis van natuur en kunde
elementen en bouwkunde
geven ons iets speciaals
een voorsprong, iets geniaals.
Op de gewone fiets tegen de wind
bij Neeltje Jans gezwind
de wind van voren, kracht 7,
en alles behalve opgeven

03-12-2015

TV15/636

D’r op uit:
Met mijn volle kop
sta ik ‘s morgens op
s’zomers nog in mijn nop
maar ’s winters met ’n klop.
Wat zou dat toch wezen
moet ik iets gaan vrezen
boeken erop nalezen
me psychisch laten genezen?
Zon achter wolken
stromen die kolken
kervende dolken
mensen die me stolken?
Depressie in de dop?
Met die volle kop
de fiets gauw op
raak ik uit het slop
geniet ik volop.
Niets kan mij deren
durf ik te bezweren
bij het wederkeren
van een tocht met Heeren.
Zon, weinig wolken
langs wateren polderen
haarscherp bolderen48
langs uitgaande volkeren.
D’r op uit kom op!!
9-12-2015

TV15/637

Feestdagen:
Ieder jaar een terugblik
op het afgelopen jaar
op de vele mooie belevenissen
met of zonder elkaar
dat geeft ons weer een kick.
Ieder jaar een vooruitblik
naar komende evenementen
planning en afstemming
voorinvestering van centen
voor ons een standaard tik.
Immer weer een fris
en volbeladen program gelijk
opbouwen voor hoogtepunten
letterlijk en figuurlijk
dat is voor ons Kerstmis.

48

http://www.encyclo.nl/begrip/BOLDEREN

Immer weer een boom opzetten
ook een uitdagend ritueel
skiën, langlaufen in de sneeuw
wel of niet in familiegareel
verhalen vertellen en op het eten letten.
Ieder jaar weer een moment
dat je jezelf en je partner toespreekt
te komen tot rust en wachten
tot het nieuwe jaar aanbreekt
en je alles voor je doelen aanwendt.
5-1-2023

TV15/638

Jaareinde:
Fiets in de stal
gelijk een kindeke Jezus.
Opgebaard vooral
voor een nieuwe klus.
Te overdenken, wat
en wanneer alweer,
ook hoe hoog de lat
te leggen deze keer.
Is alles op orde,
kleren en materiaal,
winterbeurt of porde
het vernieuwen radicaal.
Fietsenzaken spelen
hierop in met kortingen,
emotie en voor velen
te boeken t.b.v. belastingen.
Alle mijmeringen ten spijt
feestmalen en jolijt
geven de benen respijt
voor een nieuw seizoen geheid.
24-12-2015

TV15/639

Baan:
Een baan is aanlokkelijk,
binnen en verzekerd,
werk of hobby gelijk,
én hard als je gevloerd wordt.
Dubbelbeeld van een baan:
de wielerbaan herkenden
we, maar het is de dagelijkse
realiteit ook van werkenden.
Voor sommigen zijn
beide begrippen één.
Theo Bos besloot door pijn
terug te keren als nummer 1.

Zijn illusie, door pech,
vervlogen met een val,

“Rio” niet meer op de weg,
terug naar z’n oude stiel in dit geval.
Dat hij daar een ander
van de trede moet stoten,
diens baan naar de kloten,
dat is vloeren buiten de baan.
Toppers gaan niets uit de weg,
om hun doelen te bereiken
gaan ze over lijken,
net als bestuurders en directeuren.
(Loek Hermans)
29-12-2015

TV16/640

Granfondo’s:
Een nieuw jaar te plannen
me weer eens verwennen
op uitdagingen over de grens.
Granfondo’s, evenementen
voor getrainde wielerfanaten
die competitie niet kunnen nalaten.

GF Campionissimo, Aprica Italië 29 juni 2016

Met voldoende conditie en wilskracht
naar het einde waar je wacht
de tijdopname middels een chip.
Fietsfun in een omlijsting
van pieken en dalen met vergezichten
en glunderende ogen die oplichten.
Helaas slaat soms bewondering
om in verwondering
en daarna in ontgoocheling.
Als mededingers om het schavot,
ver voor mij, blijken te zijn verrot
en zich te hebben bezondigd aan doping.
Het is confronterend wanneer doping zo dichtbij komt.
http://www.nu.nl/wielrennen/4193563/boogerd-hield-steeds-minder-rekening-met-dopingschorsing.html
06-01-2016

TV16/641

Rebel, Rebel(lious): ☺
1969 a (Jean) Genie arose
as an absolute beginner,
the man who sold the world,
a laughing gnome
from a space oddity.
Outragious Starman,
one of the heroes in the golden years.
Changes, as his sound and vision,
dancing in the street
with or without a China Girl.
Five years, the Passenger,
Psycho Killer, or All Saints,
Is there Life on Mars?
No, just modern love

and lots of Fame.
Nothing more to lose
The last Blackstar
Rock and Roll suicide
Ashes to ashes
As the world falls down.
David Bowie R.I.P. 160110.
11-01-2016

TV16/642

MTB:
Winter een periode waar
reacefiets schoon en in
het vet is gezet en klaar
staat voor een nieuw begin.
Naast de al eerder in gedichten
gememoreerde baan
en het spinnen te belichten
is er sportief het MTB-en te gaan.
49

50

In de buitenlucht heerlijk
in bossen en/of op strand
genieten in het eigen land
voelt ieder zich weer rijk.
Toch blijkt de populariteit
deels afhankelijk te zijn van
de plaats van wonen
om er (tijdig) te kunnen komen.
Ook de verordeningen drukken
de pret van ongedwongen
een rit van de kaart te plukken
met dank aan de milieubonden.
Dit alles ten spijt
kan ik er mijn energie
daar dus niet in kwijt
en wacht ik op maand nummer 3.
14-1-2016

TV16/643

Scheren:
Ochtend trammelant
een dagelijks ritueel
scheren van kin en keel.
In het wielercicuit
vinden profs het normaal
de benen te scheren kaal.
Reden is naast het voorkomen
van lelijke valwonden
‘gesoigneerd’ te worden bevonden.
Om deze lijn vast te houden

49
50

gedicht week 1601
gedicht week 1508

werd Sagan een scheermes
aangeboden, bij wijze van les.
De Tsjech geheel in stijl
reageerde hierop gevat
“Nibali, mijn benen niet glad”!
Geen voordeel door ontharing
geen ijdelheid of aanstellerij
een ‘echte’ man, geen averij.
Ook zul je mij niet betrappen
op het kaalscheren der benen.
Nee, door het schuren van de broek
zijn de haren vanzelf verdwenen.
23-01-2016

TV16/644

Shock:
Verwrongen lagen
carbon en mens
na een clash
door elkaar.
Even doodse stilte
dan het besef
pijn en
verontwaardiging.
Een verkeerde bocht,
de automobiliste
veroorzaakt
een Giant-crash.
De shock is groot
een lichte training
in het voorseizoen
en meteen op achterstand.
Geluk bij een ongeluk
allen aanspreekbaar,
de fietsers gelukkig,
nu ook de verzekeraar?
Een Engelse stuurt
in Calpe, Spanje,
alsof ze nooit
anders gedaan heeft.

Ik houd nog steeds
mijn ogen op de vrouw
aan het stuur op de weg
dat is mijn ervaring.
30-01-2016

TV16/645

Femke:
van den Driesschen

Wat kunde gij mooi wenen,
zo te spreken voor publiek
en niet met de benen
dankzij een mechaniek.

Wel een groot succes
als eerste te worden gepakt.
Je carrière op de fles
en voor de TV geknakt.
Gelijk heb je, maar kun je dat aan?
De waarheid moet boven komen,
vals spelen mag niet volstaan
Kampioene van de dromen.
Mooie tranen en hilariteit
in het ‘fietsgekke’ Vlaamse land.
Géén applaus voor deze meid,
Wel meer aandacht dan voor de 1e man.
Ook een prijs voor een niet-Belg,
de “Hilbert van der Duim-Troffee”,
een belofteprijs in de voorlaatste
ronde juichend over de meet.
Femke, je herpakken,
de tijd zal het leren,
je ziel ontdoen van ongemakken
om in het echte duel te volleren.
1-2-2016

TV16/646

Verhuizing:
Waar eens de wereld makkelijk
en overzichtelijk bleek
Waar buiten spelen vrolijk
en gebruikelijk leek

Waar eens de boterbloemen bloeiden
staat nu een maf paleis
Waar al die leuke plantjes groeiden
zijn nu stenen dood en grijs

Och zal de mensheid zich realiseren
dat samen leven zonder geweld
in kleuren en religie te associëren
participeren dan gewoon telt.

Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven zonder bruut geweld
Zullen wij dan ooit waarderen
wat onze schepper heeft besteld

Waar moet dat heen , hoe zal dat gaan
waar komt die vehuizing toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
de wereld is nog niet vergaan

Waar moet dat heen , hoe zal dat gaan
waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
de wereld is nog niet vergaan

Waar eens mooie gebouwen stonden
is nu een gapend gat
Waar eens de beschavingen ontstonden
wordt dat nu aan de laars gelapt.

Waar eens mooie gebouwen stonden
is nu een grote troep
Waar ooit het geld werd uitgevonden
trap ik nu in de poep

Och zal de mensheid zich realiseren
dat samen leven zonder geweld
in kleuren en religie te associëren
participeren dan gewoon telt.

Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven zonder bruut geweld
Zullen wij dan ooit waarderen
wat onze schepper heeft besteld

Waar moet dat heen , hoe zal dat gaan
waar komt die verhuizing toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
de wereld is nog niet vergaan

Waar moet dat heen , hoe zal dat gaan
waar komt die rotzooi toch vandaan
Wat moeten wij met ons bestaan
de wereld is nog niet vergaan
4-2-2016

TV16/647

De handjes in de lucht:
Wielrennen is sport
dus winnen telt
een banddikte tekort

en je bent geen held.
Mooi ploegenspel
voor een massasprint
treintjes, een spektakel,
een afvalrace, wie wint?
Van Tour Down Under,
Dubai tot Lombardijen
klassiekers, meerdaagse ritten
iedere week weer te strijden
om vooraan te zitten.
Vals plat en heuvels vervagen
bergen over in de echte Ronden
specialisten voor het spel op de wagen
kijkers aan de buis gebonden.
Zo worden ieder jaar
doelen gesteld en geëist
geldschieters willen waar
voor hun geld, prijs ingelijst.
Van een Nederlands team
in zwart en geel gehuld
wordt verwacht, schoon en clean,
dat dit “met de handjes in de lucht” wordt ingevuld.
06-02-2016

TV16/648

Wind:
In Nederland zijn we bekend
met weersomstandigheden
die het fietsen ongekend
interessant, uitdagend en
het gevoel van macht geven.
Het beuken tegen de wind
over dijken en door de polders,
een onbekend fenomeen
in landen waar bergen overheersen,
om de krachten te meten.
Niet voor niets is het waaieren
een van de kunsten in het peloton
dat laaglanders van nature
schijnbaar moeiteloos
beheersen en uitbuiten.
Niet altijd gaat het fietsen voor de wind
en zorgt de toenemende kracht
tot storm voor hilariteit
en het afgelasten van de koers
waar het niet werd verwacht.
Zo waaide de wind uit een andere hoek
en viel voor de renners die dag het doek
vroeger dan verwacht
want tegen de natuurlijke macht
was geen kruid gewassen:

“maok tich mèr geen dikke been (din èste maude)51”.
09-2-2016

TV16/649

Afronding:
Weer een afgesloten hoofdstuk
na een bewogen periode
vol hektiek en dramatiek
waar je denkt dat zorg wordt geboden
i.p.v te worden gebruikt als een schaakstuk.
Niet meer te vertrouwen
na slopende jaren op een terrein
reëel en emotioneel
uitgekleed in de zorg te zijn
in een poging de boel bij elkaar te houden.
Een andere wind was nodig
na drastische overheidsmaatregelen
financieel en in verdeel
van taken en in afspraken te bezegelen
maar daadkracht op deze manier overbodig.
Geen gesprek meer mogelijk
andere inzichten van beleid
doofpot en angsten
voor imagoschade en bereid
om terzijde te schuiven wel degelijk.
Zo wordt afgekocht en geschikt
op korte termijn en “netjes”
kordaat en zakelijk
als een schaakspel met diverse zetjes
de afronding contractueel heel gelikt.
Helaas een maatschappelijk fenomeen
ook bij V&D in korte tijd
onomkeerbaar en subiet
poorten gesloten voor altijd
8000 man op straat, gaat heen.
17-2-2016

TV16/650

Zandbakwedstrijden:
Crisis in de wielersport
het grote geld raakt op
een desolate indruk voorop
geen publiek zo wordt er gemort.
Dit slaat op wedstrijden
buiten Europa gehouden
waar conservatisme en het aloude
denken in hoge startgelden leiden.
Sjeiks, sultans en emir ontevreden,
hun vele injecties ten spijt,
dat hun koersen worden gemeden
door toppers en vooroordelen geleid..
De toekomst onder (financiële) druk

51

(=wind je maar niet op !)

de “te vroege” zandbakwedstrijden
rondom de Perzische Golf stuk
door gebrek aan globale sponsors.
Door de niet mondiale inzichten
van UCI en de wielerploegen,
toppers voor het grote geld kunnen zwichten,
blijft het buiten de wielerbakermat zwoegen.
Ontmanteling van de wielerkalender
is daarmee een onontkoombaar feit
aantrekkingskracht en mediabereik
wordt crisis als wielrennen niet méér wordt gespreid.
16-02-2016

TV16/651

Huppakee:
Huppakee.
Weg ermee.
Wat verschrikkelijk.
Levenseinde in beeld
poging om zieltjes te winnen
maar dat moet dan goed beginnen
niet zo dat het meningen verdeeld.
Indringend het beeld
van de goed geklede vrouw
die nog autorijden wou
en klaarblijkelijk ondraaglijk leed.
Huppakee.
Weg ermee.
Wat verschrikkelijk.
Dementie een dagelijks beeld
het langzaam aftakelen
van hersenen en zelfstandig handelen
“Das Leben ist was fehlt”!
Na DWDD een geschokt beeld
media en professoren
wassen de documentarist de oren
“Deze mevrouw is letterlijk gekeeld”!
Huppakee.
Weg ermee.
Wat verschrikkelijk.
Een euthanasiaste partner verbeeld
zich te weten wat ze bedoelde
gesteund door “ervaren “ onderkoelde
artsen, door eigen huisarts niet gedeeld.
Toch blijft de prangende vraag in beeld:
‘Willen we zelf blijven leven
als ons geen herinnering meer is gegeven?’
al hebben we eerder onze doodswens gedeeld.
Huppakee.
Weg ermee.
Wat verschrikkelijk.

Morbide, is nu inmiddels het beeld
gevormd door deze uitzending.
Wilsbekwaamheid krijgt een wending
bij het “verliezen van je hoofd “, een denkbeeld?
25-2-201

TV16/652

60 %:
Ik heb nog steeds veel te bieden
geen 100 %, maar lieden
doe niet zo hypocriet
slechts een klein gehalte hematocriet
kan mij toch geen tweede keer verbieden.
Een nieuw wielerproject niet vies
aldus Bjarne Riis,
die samen met een vroeger maatje
geld hebben getrokken uit hun laatje,
volgens velen voor de wielersport een verlies.
Zo keert ‘Monsieur 60 procent’
hoe je het ook keert of wendt
onverwachts met een ploeg
terug onder de vlag die hem eerder ontsloeg,
“alles voor het geld” is wat Tinkoff nazendt.
Een prins van Bahrein
lijkt een serieuze partij te zijn
om mee samen te werken
een project financieel te versterken
een missie die moeten lopen als een trein.
Nu maar hopen dat potentiële renners
slimmer geworden zijn en nergens
een addertje onder het gras missen,
want als ze zich vergissen
kan hun carrière ten einde zijn, aldus kenners.
26-2-2016
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Maakbaarheid
De laatste tijd in de media veel aandacht
voor de houdbaarheid van de oudere mens
m.b.t. euthanasie worden vele regels bedacht
doodgaan tijdens dementie is dat een wens?
Aan de andere kant van het leven
wordt ook al aan de natuur geschaafd.
Medicaliseren van de kinderwens
het onverwachte leven is niet meer beschaafd!
“Survival of the fittest” begint,
Darwin zou zich in het graf omdraaien,
met het ‘krijgen van een kind’
niet door ‘het maken’ als hoofdzaak te draaien.
Het eigen lot voortijdig onder ogen zien,
een erfelijk aandoening versus kinderloosheid,
onbarmhartige keuzes en oneindig gegrien
zijn het lot dat bij deze mensen beklijft.

Wetenschap houdt niet op
de vooruitgang in volle vaart
uniformering staat voorop
kennis wordt alom vergaard.
Al jaren krijg ik het gevoel
dat doodgaan niet meer mag
ethisch heeft comfort als doel
“A Brave New World” zoals Aldous het zag.
Waar blijft de ziel op deze manier
eenheid, geen moeite noch lijden,
geen liefde, kunst, denken en plezier,
weg vrijheid door het technisch afglijden.
Uitvindingen zijn niet te stoppen
controleren en beheersen wel
alles in vaste hokjes proppen
ons leven en de toekomst in een nutshell.
2-3-2016
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Naar de zon:
Het zou tijd worden
de voorjaarsklassiekers komen
een afsluiting van een periode
en het van de zon dromen.
Zo kreeg ‘Le Route du Soleil’
op weg naar Mont Brouilly
te maken met kou en sneeuw
en doorgaan bleek geen optie.
Na 90 km ploeteren kwam,
onder het nieuwe 'extreme weather-protocol',
het signaal om de koers te staken
wegens gevaar voor renners op de col.
Toch zat menig wielerliefhebber
zich te verkneukelen aan de buis
in afwachting van epische taferelen en
een nieuw legendarisch verhaal incluis.
Zo herinneren we ons nog
Hinault zegevierend in L-B-L 1980
en Breukink op de Gavia
tijdens de Giro d'Italia 1988.

(Neige- Bastogne- Neige)

Was daar niet ene Van de Velde
die als eerste de top bereikte
in hemdsmouwen, maar door de kou bevangen
als laatste op de daglijst prijkte.
Neen, geef mij maar de zon.
Geen drive en kolder in de kop
om toch prestaties neer te zetten,
een mooi weer fietser voorop.
10-3-2016
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Sharapova:

Schade aan het merk
dit alles door het werk
van toegegeven dopinggebruik
meldonium in de fuik.
Sinds 1 januari op de lijst
en alles dat erop wijst
naar langdurig innemen
wegens vermeende hartproblemen.
Een middel dat al 10 jaar
niet op de dopingslijst staat
en nu dermate prominent
tot ontevredenheid stemt.
Staking van alle contracten
waardoor haar marktwaarde zakte
Nike, Porsche en Tac Heuer
zijn danig uit hun humeur.
Niet alleen de Queen of Tennis
want er is meer stennis
In het Russische schaatsen
vallen velen en zijn niet de laatsten.
Pavel Koelizjnikov door het ijs gezakt
hij heeft niet eens z’n koffers gepakt
om zijn titel binnen te glijden
een 2e keer gepakt valt niet te benijden.
Het WADA heeft geregistreerd
dat 99 sporters worden geweerd
totdat met een tweede staal
wordt bewezen schuldig of legaal.
Intussen is Sharapova blij gestemt
de vele reacties van fans temt
de wanklanken en harde noten
van collega’s en vennoten.
Zij zal er niet om rouwen
nu zij ook niet zal trouwen
zal zij een andere toekomst bouwen
op snoepgoed kan zij wel vertrouwen.
12-3-2016
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De toekomst is vandaag:
“Meten is weten”.
Wielrennen evolueert
hartslagtrainen rendeert
minder dan op vermogen meten.
Wil je dus meer uit je lijf persen
spendeer dan gericht:
trainen en vooraf verplicht
je omslagpunt met lab-testen.
Nog niet geheel op het juiste pad,
een trainer/coach voor de analyse
je hebt niets te verliezen
getweeën weet je meer dan ‘watt’.
Ook de recreatie experimenteert
met de kennis uit de top behaald.
MLSS en een trainingsplan bepaald,
de toekomst in het heden beheerd.
Investeren gaat opleveren:
minder lactaat in het bloed
dan maximaal kan worden afgevoerd,
minder verzuring en 20% meer presteren.
Dus … doe het nu, vandaag
een kleine duit te betalen
om meer plezier te behalen
minder snel aan het eind van het latijn, … vermogen graag!
16-3-2016
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Shocking:
Een goed vooruitzicht
mooi weer dit jaar
de “Joop” Classic zowaar
droog, met wind licht.
Fijn dat ’t relaxed begint
een groep gevonden
die niet zo opgewonden
het parcours bedwingt.
Prachtig om zo te voelen
geen 100 als op ingeschreven
gekozen voor de 150 halverwege
trainen voor de ‘goede’ doelen.
Helaas en onverwacht
Aso’s in koers, harder,
blik op oneindig, harder,
hardst, niet aan gevaar gedacht.
Shocking is zeker achteraf
de hardrijders konden het weten
dat met zo’n massa reten
om in te halen er te weinig ruimte lag.
Peloton van voren geschrokken

4 rijen dik op een tractor aan
een harmonica-effect spontaan,
een val en daarmee brokken.
Shocking ook en erger het besef
de aanstichters van het leed
dat de sportieve plicht vermeed
zonder omkijken doorreed, wat een lef!
Het zou niet mogen zijn
wedstrijdje op de openbare weg
dit is totaal geen pech
die kerels zijn echt van de leg.
5-1-2023

TV16/658

Terrorisme:
Het leven in vuur en vlam
niet dat het van vreugde kwam,
maar wel door de islam.
Na Madrid, London, Moskou,
volgden Brussel en Parijs (2x) gauw,
en in 2016 Istanbul en Brussel in ‘t nauw.
Vele gewonden en doden
hulp wordt alom geboden
maar hoe te interpreteren de voorboden?
Slachtoffers in shock
regeringsleiders op de bok
en overal de vlag halfstok.
Na 9/11 in New York alles op de hoede
toch konden we niet bevroeden
dat “haat” tegen de vrijheid bleef broeden.
Nu weten we beter wat er speelt
en zijn Europese Jihadisten in beeld
maar de veiligheidsdiensten nog verdeeld.
Daarom is een oplossing ver weg
en weten we heg noch steg
om deze terreur uit te schakelen, desnoods ruwweg.
Maalbeek en Zaventem het doelwit
weer net als in Parijs één die vastzit
ongedane zaken en opgepakt na deze bullshit.
Kan er na de laatste twee daders
informatie loskomen als verraders
van georganiseerde doodseskaders?
Een spreekwoord zegt: “Hoop doet leven”,
extremisme voorkomen door straatboefjes al te laten beven
dan hoeven gebouwen niet meer gekleurd te hoeven weergegeven.
23-3-2016
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Shocking-2:
Gisteren geschied
een beetje hetzelfde lied
terreur tegen de mensheid
“Leve de vrijheid”.
Onthutst en verward
‘moet er wel worden gestart?’
nu dat België in rouw gedompt
verdwaast de banden pompt.
Om zo meteen te zwichten
voor degenen die onrust stichten
is een van de vele twijfelgevallen
maar doorgaan willen ze allen.
Toch wordt gestart vanuit Roeselare
de “Dwars door Vlaanderen”
met rouwbanden omgedaan
om medeleven voor te staan.
De vraag is of andere koersen doorgaan
die komende dagen op de agenda staan
de E3-Hazelbeke en Gent-Wevelgem
het hoogste terreurniveau zegt een fluisterstem.

Op een dag als vandaag is het voor niemand
evident om zijn beroep uit te oefenen
Michel Wuyts

Ook in koersen in andere landen
dragen Belgische sporters banden
ter nagedachtenis aan de daad
die het dagelijkse leven schaadt.
Philippe Gilbert en Ben Hermans Volta Cataluna

Afijn gekoerst moet er worden
al is het met spatborden
dit vanwege de regen
die miezerig komt naar beneden.
23-3-2016
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Antoine:
Wielrennen een sport
populair mede geleid
door het mediabeleid.
Vanaf het begin alles rapporteren
bij de finish vaste camera's
maar hoe leg je het onderweg vast?
Antoine Demoitié 160328

Logistiek al een uitdaging
om alle supporters te dienen
hekken, wegafzettingen en politie-diensten.
Dus moet er mobiel geregistreerd
à la moment vastgelegd
om de sport, die grenzen verlegd.
Met motoren wordt getracht
om in totale veiligheid te geraken
en om een life-verslag te maken.
Helaas voor een individu

in Gent-Wevelgem-Gent het leed
dat een motorrijder Antoine niet meed.
Demoitié zwaar gewond
overleden in een ziekenhuis,
hij komt nooit meer thuis!
Als het kalf verdronken is
wordt achteraf gemord
alles fout, maar of het beter wordt?
Belangen zijn te groot
supporters veeleisend en verwend,
hoe komt dit tot een goed end?
28-3-2016
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Mythe:
Heeren, vertrekt!
Het signaal voor de 100e Ronde,
andermaal het gemeenschappelijke
dat België verbindt.
Het kwetsbare dat overwint!
NU, na de terreur onomwonden.
Afzien, zwoegen, stoempen.
Symbool van vrijvechten
door het Vlaamse Volk.
De winnaar op een wolk,
trui goed, rug rechten.
Heeren, vertrekt!
De ‘Hoogmis’ van het wielrennen:
voorheen de Muur, nu Kwaremont.
Straffe verhalen, gekleurd!
Flandriens, hun leven verbeurd
aan hellingen en kasseien over de grond.
Kracht, moed en inzicht,
hartstocht en het vocht.
Voor het publiek een feest,
zij komen voor het beest:
de renner én het glas in het café bezocht.
Heeren, vertrekt!
Frankrijk heeft de Tour,
Nederland de Elfstedentocht,
Italië waar de Pogio wordt gevonden.
Niets belangrijker dan de Ronde:
Fascinatie en gratie, bonjour!
3-4-2016
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Referendum:
Waar een klein landje
groot kan zijn.
En waar een klein landje
te groot wil zijn.
Referendum om de tanden
aan de EU te laten zien.
Doel m.b.t. Oekraïne behaald,
het associatieverdrag moet herzien..
De uitslag wordt door de regering
uiteraard geheel overgenomen.
Brussel heeft echter aan deze mening
het lak en ziet snel een voorstel komen.
Oekraïne treedt als voorheen,
en ook niet stilzwijgend als het moet,
over de Nederlandse wens heen:
marktwerking is namelijk goed.
Medvedev, lakkei van Poetin,
reageerde uiteraard tevreden.
Rusland houdt de moed erin,
Kiev’s politieke systeem wordt gemeden.
Rutte en Co daarmee nu aan zet,
om de stemming kunnen ze niet heen.
Het draaien wordt weer ingezet,
dat kan eerstgenoemde als geeneen.
Toch zit me nog één ding dwars,
slechts 32 % stemde, waarvan 73% tegen.
Zijn wij Nederlanders er wars
van, om meer hulp aan minderbedeelden te geven?
Het moet gezegd worden, schrik niet,
het is de EU eraan gelegen
om Oekraïne te steunen, zo niet,
dan zal Poetin’s macht weer zijn gestegen.
Ben je boos?
Pluk een roos!
Zet hem op je hoed,
dan ben je morgen weer goed.
Ben je Roos?
Winst Geen Peil!
Zo gewonnen
zo geronnen.
Een referendum mag dan zinnig zijn
vanuit democratisch oogpunt.
Het beoogd wel vanuit de mening rein
en zonder dubbele bodem te worden gerund.
7-4-2016
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Frame:
Fietsen is hoofdzaak,
maar wel op een goede,
betrouwbare, en zeker mooie
klasbak om zo maar te zeggen.
Wegligging, balans, strak,
maar wel comfortabel,
bemeten, en zeker een lichte
persoonsgerichte ‘ijzeren’ ros.
Aluminium, carbon, titaan,
maar wel op kwaliteit,
flexibel en zeker een stevig
geometrisch uitgebalanceerd rijwiel.
Het frame met voorvork
basis voor de tweewieler
waar wielenset, en zeker een stuur
met een bijpassend zadel het beeld vormen.
Het doel voor het bewegen
maar ook de mogelijkheden
van de berijder bepalen de aard
van remmen en de versnellingen.
Dit alles tezamen gebouwd
moet daarbij ook nog schoon,
van aanzien en des tijds zijn
het geeft de identiteit aan de renner.
Aldus ontstaat de vélocipède
ere aan de Michauline
waarbij vitesse de drijfveer is
voor de hedendaagse ‘La Petite Reine52’.
Toine 160413
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Schijfremmen:
Vernieuwingen zijn gewenst
niet alleen om de snelheid,
wendbaarheid of sterkte.
Wel worden zij begrensd
niet alleen voor kwaliteit,
geschiktheid of het werkte.
Andere normen desgewenst
zijn voor veiligheid
van fietser en omgeving.

Kosten en moeite in het geding,
zijn kaders van beleid
voor ploegen in het profpeloton.
Maar bij een nieuwe vinding,
zijn kaders nog ongeleid
en bepaald het UCI of het voort kon.

52

les amoureux de la petite reine = lovers of the bicycle

Zo werd laatstelijk een hebbeding
vanuit andere disciplines ingeleid
ten faveure van meer stabiliteit alom.
Echter vernieuwingen zijn gewenst
schijfremmen een logisch feit
totdat renners nadelen bemerkte.
De test daarmee ongewenst
verklaard en stoppen direct beleid
opdat het ongevallen beperkte.
Andere normen zijn gewenst
voor eigen lijf en veiligheid
van renner en zijn beleving.
Toine 160415
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Hart:
Het slagen van een missie
staat of valt met voorwaarden
als mechanische precisie
en ook met lichamelijke waarden.
Een hapering bepaald
of er succes en plezier
wordt beleefd, ervaren, gehaald
of dat je baalt van het métier.
Benen, hoofd en longen,
maar zeker het hart,
zijn belangrijk om voldongen
klaar te staan aan de start.
Haar pompend vermogen
geeft lucht en kracht,
de mogelijkheid om bevlogen
in te zetten op menselijke macht.
Echter, het is ook maar een spier,
dat ondanks regelmaat,
onder druk niet regulier
maar met overslag te werk gaat.
Daar het dan kan uitmonden
in minder gewenste situaties
werd ik voor een ECG direct doorgezonden
en een advies gegeven onomwonden.
Voor de plannen teleurstellend
maar toch van harte omarmend,
ervaart als tijdelijk mentaal beknellend,
maar de reacties zijn hartverwarmend.
Komt het door afwijking,
door oververhitting of stress?
Onderzoek en vergelijking
en mogelijk een veiligheidsrelais
(ter voorkoming van ernstigere mess).
Toine 160422
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Op de wolken:

Wielertochten en/of evenementen
zijn fantastisch om aan deel te nemen.
Het georganiseerde fietsen heeft zijn voordelen
boven het zoeken van een eigen wegen
en door het aantal kilometers dat is uitgepijld.
Daarentegen staat het fietsen onder eigen bewind
en naar eigen voorkeur als een waardevolle schat.
Zo was het rijden “op de wolken” me gezind
en was het bekeken zoeken van het pad
opwindend en heerlijk, zelfs tegen de wind.
Het zien hangen van de buien, geweldig mooi,
wolkendekken en dichte sluiers aan de horizon.
‘Hoe sterk is de eenzame fietser’ krijgt allooi
als de donkerte nadert en de eerste hagel
de grond en je helm treft, je voelt je een prooi.
Het zo te rijden dat minimaal wordt geleden,
meest in de zon en bijna niet in de regen
is een kunst dezer dagen, hemels beleden.
Zelfs als de hartslag niet hoog mag zijn gestegen
kan het verwarmend zijn om zo te hebben gereden.
Dus ik voelde me naast op, ook in de wolken
na een zondagmorgen erop uit te zijn getrokken.
Geen bergen of lange reis zijn te vertolken,
voor het goede doel op advies niet vertrokken,
betekent nog niet het niet kunnen rijden onder schapenwolken.
Toine 160424
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Middeleeuwen:
Eeuwen geleden
vele oorlogen gepasseerd
mensen hebben geleden
historie bekritiseerd
beterschap beleden
wat hebben we ervan geleerd?
Religiuese gevechten
op het scherpst van de snede
met macht te beslechten
zonder kans gerede
de rug te rechten
en met respect te gaan reden.
Katholicisme of Islam
Romeinen versus Moren
eigen meningen staan stram
en recht of achterstevoren
geofferd wordt het lam
Gods en is vrede geen lang leven beschoren.
Heden is de wereld verzand,
- het afrikaanse coninent stroomt
leeg en staat in brand,
over water wordt zelfs gedwarsboomd in ontoegeeflijke polisarisatie beland.
De dood als lot, bedenken we beschroomd.
Naast de religie ook marktwerking

onderdeel van onfortuinlijke deal,
vluchtelingen weren ter versterking
van de eigen positie, zoiets subtiel,
in onderhandelingen de wisselwerking
zo onmenselijk en debiel.
Zo is de vergelijking met het verleden
nog steeds niet naar het voordeel
van de geëvolueerde mens te kneden
want methoden zijn contectioneel
verbeterd, maar wordt uitgegleden
over woorden en ander gekrakeel.
Turken tegen het noorden
EU als machtsblok uiteen
elkaar mondeling vermoorden
met gebroken harten van steen
democratie niet zoals het hoorde
Erdogan als een blok aan het been.
Wat hebben we ervan geleerd
blijft de vraag al eeuwen
echte communicatie verleerd
gooi ze voor de leeuwen
nog steeds het enige wat leert
en wat we “beleefder” uitschreeuwen.
Toine 160426
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In de lift
Weet het Nederlands wielrennen,
met terugblik op de voorjaarsklassiekers
en met de komst van vele e-bike fietsers,
een opmars te maken waaraan we moeten wennen?
Klassieker is klassieker.
De Belgen staan droog
Boonen, die net het hoofd boog,
maar ze komen eraan, kwieker.
Zonder prijzen al 28 jaar,
zelfs Van der Poel verbaasd
dat in LBL Wout Poels zich als winnaar
ontpopt, die als 1e overde finish raast.
Het zou een doorbraak beslissen,
kansen om grote ronden te winnen
en niet als Gesink de lift missen
en alleen te gaan voor étape-zeges.
April mag doen wat ze wil.
Een houvast voor de liefhebber, voorjaar.
Voor de buis zitten we stil.
De zomer komt eraan, echt waar.
27-04-2016
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Emotie
Weids en meeslepend
wil ik leven

Weids en belevend
wil ik geven
Motion and emotion
4-u2
Breed uitgemeten
en beschreven
Breed uitgewaaierd
over (de) en onderweg
Fietsen is emotie
ook voor U
Laat je gaan
het is om te leven
Laat het gaan
dan kun je beleven
Fietsen is emotie
ook voor U
Gaat op pad
verbreed je horizon
Gaat en geniet
verlicht je hoofd
Motion and emotion
4-u2
9-5-2016
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Ongemakken
Niet alles gaat
van een leien dakje.
Soms stopt het
door een ongemakje.
Mechanische pech
of lichamelijk gebrekje.
Niets dat zo verveeld
als gedwongen op de bank.
Het had niet veel gescheeld
of er was een wanklank.
Slechts een kleine afwijking
al reden voor bezorgdheid.
Alle remmen los
alarm voor de gezondheid.
Maar lastiger wordt het
als er iets extra’s ontstaat.
Op de fiets teveel van het goede

een bult naast de prostaat.
De enige remedie
antibiotica en rust.
De bank op, ongemakkelijk
herstellen, heel bewust.
19-5-2016
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Devotie
“Doe je ding”.
“Haal het beste uit jezelf”.
“Blijf bij je gevoel”.
Zomaar enkele adviezen
die ieder hoort in zijn leven.
Goed bedoeld om het even
om jezelf niet te verliezen.
Wat dit echt betekent
is het leven met devotie.
Eigen geloof en pure emotie,
geen gedachten waardoor je wordt geketend.
“Je moet ervoor gaan”.
Voor mij is het genot
het fietsen van mooie tochten.
Klimmen en dalende bochten,
uitdagingen als winnend lot.
So go for it, every week,
vroeg de auto in op pad.
Soms hoog leggen de lat,
liefst in een hoger gelegen streek.
“Doe normaal”.
That’s me!
Er staat een vrouw achter iedere man.
22-5-2016
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Appelle moi
4-u2
wil ik er zijn
om je te voeren
je te begeleiden
naar een beter niveau.
4-u2
kan het betekenen
dat je gaat leren
je kunt genieten
van de vrijheid op de fiets.
4-u2

kan het zo zijn
dat onvermoede krachten
in je kunnen opkomen
en je bergen kunt verzetten.
4-u2
zal het opgaan
in de natuur en stilte
je gemoed tot innerlijke rust
en voldoening kunnen brengen.
4-u2
geldt dan ook bijzonder
om niet langer te talmen
en je hart te gaan volgen
dus doe een beroep op mij.
4-u2
wacht niet langer
grijp je kansen
en ‘faites vos jeux’.
Zoek contact, Appelle moi.
25-5-2016
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Een muur
Aspiraties op een titel
is wat winnaars verbind/verblind.
Maar slechts één van hen spint
aan het eind het beste garen.
Conditie en doorzettingsvermogen,
gecombineerd met souplesse,
kracht, koersinzicht en finesse
bepalen het uiteindelijke verschil.
Natuurlijk in een zware koers
is er de hulp van knechten,
die met opdrachten het pad
van triomf helpen bevechten.

Wat overblijft is het onverwachte,
een ‘witte’ muur van onzekerheid,
de laatste stap naar gerechtigheid
dat de geleden pijn doet verzachten.

Pech is één van die dingen.
Een moment van onachtzaamheid,
of ‘de kerk uit voor het zingen’,
verbruid de ultieme gelukzaligheid.
De conculegea met geduld,
waren op een oor na al geveld.
Zij weten op dat moment versneld:
het palmares kan worden bijgevuld!
29-5-2016
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Regen

Niet zo vaak
maar soms overkomt
het gewoon
dat het echt
niet gaat.
Dat weergoden
ons niet gezind
zijn en alles
mobiliseren
om tegen te werken.
Regen, soms hard,
maar ook wel
als grauwe sluier
waar je in no-time
tot op het bot verweekt.
Zo’n dag moet
op andere manier
worden doorgebracht
en het geheel
langs je heen laten glijden.
De hoop en verwachting,
vooruit geschoven,
plannen totaal omgezet
met in gedachten:
“Morgen wordt alles beter”!
09-06-2016
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Hard
Is je algehele gezondheid
goed, constateer je neutraal:
de weg ligt open, de fiets verleidt
voor beweging integraal.

We willen allemaal
smooth and easy
een eigen verhaal
over onze prestatie.
Verder, hoger, harder,
in vergelijking met
een referentiekader
aan jezelf opgelegd.

Is je algehele gezondheid
goed, constateer je content:
de weg is geplaveid
voor progressie en sportiviteit.
Dan is het ectra hard
als verwachting ruwweg
door het eigen hart
letterlijk verstoord werd.
Eigenlijk niet de strijd
op de top van je kunnen

doet zeer, meer nog het beleid
over het al/niet tijdig gunnen.

Is je algehele gezondheid
goed, constateer je met smart:
rijdt het je toch in de wielen
voor snelle hulp en dat is hard!
21-06-2016
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Toeclips
Wie kent ze nog
de allereerste toeclips,
pedalen om vast te zitten.
Vast = vast.
Onhandig bij het opstappen,
al rijdend aansnoeren en
niet loskomen bij afstappen/vallen.
En meer nog dan voorheen
om krachten over te kunnen brengen
op de aandrijving van de fiets.
Vast = vast.
Van racefiets tot MTB,
ontwikkelingen volgenden
razendsnel en voor ieders wat wils.
Clipless- of klikpedaal
het is er allemaal voor plezier,
gecombineerd met snel- en wendbaarheid.
Vast = vast,
dat staat vast
alleen bij vallen is
vast = los.
Klikken voor het beste resultaat,
al zal menig beginner daar mogelijk
minder met plezier aan terugdenken.
En retro is weer in,
dus al die nostalgie uit de kast,
de ouderwetse teoclip weer in opmars.
Wat blijft:
Vast = vast.
23-06-2016
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Rood-Wit-Blauw
De week voor het belangrijkste
wielerevenement “Le Tour de France”
is ieder land in trance
van het nationale championship.
Wie mag de kleuren van het land
verdedigen, 3 weken lang
in beeld en in sponsorbelang
als uithangbord fungeren?
De nationale driekleur

op de voorste linies aan het eind
wapperend, klatsen53 verfijnd
voor winst op de streep.
Wie draagt onze driekleur op zijn tricot,
het Rood-Wit-Blauw om de schouders?
Welke ploeg heeft de sterkste bouwers
om des besten sprinter’s faveur?
Dylan Groenwegen werd het bij ons,
Phillipe Gilbert en weer een Sagan,
Greipel en niet Cavendish, en dan ….
is ook hier een Brexit54 indirect een feit.
De nationale driekleur
op de voorste linies aan het eind
wapperend, klatsen verfijnd
voor winst op de streep.
Op voorhand een mooi affiche
Lotto-Jumbo kan inzetten op
een etappezege, niet boven op een top,
maar als outsider in een sprint.
29-06-2016
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Brexit
Spijt op tand
voor Engeland
valt niet te verwachten
al zijn er vele klachten
over onvoorbereid
en geen B-plan in het beleid.
Ook geen toekomst meer
te verwachten van Boris-beer
degene die met grote mond
eerdere kritiek doorstond
maar nu hij de eerste moet zijn
zich terugtrekt, erg min en klein.
Een land omringd door een grote plas
dreigt weg te zakken als in een moeras
financieel en diplomatiek gedumpt
vertrouwen in politiek naar een dieptepunt
geen leider meer en afwaardering
vanuit de monetaire, economische beoordeling.
Daarnaast de ‘dure’ afgang
in het eigen landsbelang
van het Engelse team op het EK
door de IJslanders al snel klaar
wat als zeer pijnlijk werd ervaren
de salarisvergelijking van coaches raakte wat snaren.
Een gelukkige omstandigheid in deze
van de EU valt op korte termijn niets te vrezen
zij zijn ook onthoofd en gesplitst

53
54

de ketting op de 13 doen

Brexit: dit weekend gekozen door de Engelsen; ook het nationale elftal van Engeland uitgeschakeld door IJsland voor EK 2016 en
nu de sprint gewonnen door Adam Blythe, die niet naar de Tour gaat.

tweezijdig in meningen en worden opgehitst
door enkele pure nationalisten
als Marie Le Pen, Wilders en andere nitwitsen.
Op langere termijn zal een Verenigd Koninkrijk
uiteen kunnen vallen en worden arm en rijk
Engeland versus Scotland en Wales
alsmede (Noord- en) Ierland speels
uit elkaar gespeeld ten koste van
veiligheid, economie en samenhang.
Zo wordt een Brexit
een lange voorloper
van een doorloper
in politiek gesteggel
met aan het hoofd Merkel
of zelfs haar exit.
1-7-2016
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Sprinten
Fietsen is magnifiek
je hoofd zonder zorgen
je benen als elastiek
je hart voor het borgen
van de ultieme piek.
Gevoel, trappen en remmen
sturen als een gespannen pistool
azen, reageren en klemmen
wie wint, wie wordt het idool
afdrukken, over de finish mennen.
Zorgeloos pedaleren
hoofd in de wind
benen die trappen al die keren
met hart en borst als vrind
voor de dagelijkse eindsprint.
Gevoel, trappen en remmen
sturen als een gespannen pistool
azen, reageren en klemmen
wie wint, wie wordt het idool
afdrukken, over de finish mennen.
Sprinten is ‘Fingerspitzengefühl’ beleven
je hoofd erbij houden, volle long
en de benen straf, voor even
het hart op de tong
wielsurfen als kunst verheven.
Gevoel, trappen en remmen
sturen als een gespannen pistool
azen, reageren en klemmen
wie wint, wie wordt het idool
afdrukken, over de finish mennen.
Letterlijk met de vingers het gevoel
het hoofd dat bepaald
de benen op weg naar het doel
een hart tot in de buik gedaald
de laatste druk over de streep, heel koel.

Gevoel, trappen en remmen
sturen als een gespannen pistool
azen, reageren en klemmen
wie wint, wie wordt het idool
afdrukken, over de finish mennen.
07-07-2016
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De jacht
Hoe gevaarlijk is de eenzame fietser
die het peloton ontsprongen is
nog een eind te gaan heeft?
Hoe dwaas is deze eenling
die wel weet hoe sterk een grote groep is,
juist in de finale?
Als in een jacht wordt er geaast
niet op de prooi die de voorste is
maar op de plek voor de 1e plaats.
Dan begint het wonderlijke spel
het pokeren op de fiets
de troepenmacht op het scherp van de snede.
De triomf als ultieme prijs
na het spartelen van de prooi
als tegenstelling en spektakel voor het publiek.
Kunnen de handjes in de lucht
het bewijs van de krachtigste
in het gevecht van man tot man?
Is er een duidelijk bewijs
wanneer de streep is gepasseerd
of is een fotofinish noodzakelijk?
Deze Tour de France staat vast
is een massasprint compleet
met het bepalen der dikte van de band.
18-07-2016
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Afzink
Het rijden in de bergen gaat gepaard
met het klimmen en dalen.
Vele wielrenners werden vermaard
en konden met hun kwaliteiten pralen
als de klus weer was geklaard.
Vooral de Tour de France,
al meer dan 100 jaar “de maat”
met de truien als glans
van de prestatie van formaat
van deze drieweekse balance.
Innovatie op gebied van klimmen
was het dansen op de pedalen.
In de afzink ziet men schimmen

en staat ook in de annalen
dat sommigen beter konden dimmen.
Echter laat het onverlet
dat winst kan worden gepakt;
de gedachten op “nul” gezet
om met doodsverachting en tact
wordt afgedaald als ware het een ballet.
De ballen nu op het stuur
krom gebogen onder de wind
oppassen voor hekken en muur
voor scheuren, gaten en grind
meetrappen vol passie en vuur.
Dan blijkt aan het eind
dat afstand is genomen:
missie geslaagd en gezwijnd
dat geen obstakels zijn gekomen
bij dit plan dat het “geel” omlijnd.
Weer een stap gezet in het titanisch
gevecht van wielrennen in moderne tijd
geen doping, fysiek of mechanisch,
maar pure, individuele inventiviteit
afzinken voor eigen ambities, titanisch.
25-07-2016

TV16/682

De val
“Daer hoogmoed komt, daer naekt de val”
is een oud-Hollands gezegde
dat duidt op: “doe maar gewoon,
dan krijg je je verdiende loon”.
Niets zo vernederend dan,
het overschatten van
eigen gevoel en kunnen
ten overstaan van hen die het je al dan niet gunnen.
Maar de overtreffende trap
is eerlijk waar geen grap,
als je overduidelijk de beste bent
en door een val wordt gemend.
Dat overkwam Annemiek van Vleuten
geveld en met pijn scheuten.
4 jaar te pletter getraind;
niet eens de kopvrouw werd gemeend.
Kil nam ze afstand van de rest,
in de afdaling was ze het best,
tot in een bocht haar achterwiel
slipte, waardoor zij ongenadig hard viel.
Weg ‘Gouden’ droom en plak,
geheel niets meer op zak
als een troostende gedachte
dat een ploeggenoot “niet door het ijs zakte”.
De hoop nog eens te gloriëren,
alleen naar de finish te soleren
lijkt door leeftijd haast vervlogen;
de sport kent uiteraard geen mededogen.

Bescheiden, geen hoogmoed voor de val,
het eindigde werkelijk met een knal.
Ik wens haar snel volledig herstel,
een fan blijf ik evenzo wel!
9-8-2016
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Fietsvakantie
Gehinderd door medische factoren
mocht dat onze vakantie toch niet verstoren.
Na alles uit de kast te hebben getrokken
zijn we via TUI op reis vertrokken.
Gezien het vlakke perspectief
en vervoer per trein terug, werd de MTB attractief.
Een tocht van meerdere dagen
van Wenen door Bratislava naar Budapest zonder klagen?
Individueel en groupe te trappen
langs de Donau in 6 etappen.
Sommige dagen waren zwaar,
juist niet door uitdagingen, is het raar?
Toch een redelijk alternatief,
maar volgend jaar hopelijk weer meer sportief.
7-8-2016
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Losers
We like winners!!
Zij geven ons het gevoel van eer,
macht, nationale trots en meer …
inspiratie tot sport, zeker voor beginners.
We leven mee op de spanning van het nu,
het willen en moeten presteren,
de balans en het direct acteren
van ploeg of juist het individu.
Meedogenloos juichen we mee
als onze troef op voorsprong staat
en de tegenstrever in het stof bijten laat;
Bloed, zweet en tranen, dan pas zijn we tevree.
Ook de pers doet daarbij een duit in het zakje:
meteen er bovenop voor de eerste emotie,
zuigen bij verlies, maar anders vol devotie;
Massahysterie als kers op het gebakje.
Wat topsport met mensen doet
- getuige de zogenoemde “losersvlucht”is feitelijk gebakken lucht;
al wist “Schippers” dat dondersgoed.
Nu, en wel dankzij het medianet,
worden losers niet meer aan de kant gezet.
Al is een beroepsverandering een eigen keus,
de steun is beloofd, dat is heus!
17-8-2016
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Vochtbalans
Eindelijk, hij is er weer,
wij kijken er naar uit, volop,
naar die “gele berg”
daar boven onze kop.
Hij geeft ons energie,
warmte en licht tegelijkertijd.
Een bron van groei,
vrolijkheid en positiviteit.
Alleen bij het sporten
is de zon niet altijd gewenst.
Zoals bij het fietsen of hardlopen
is de warmteafvoer begrensd.
Om te blijven presteren
is vochtbalans in het lichaam,
tegen uitdroging en oververhitting,
niet alleen noodzaak, maar ook aangenaam.
Met wetenschappelijke formules
wordt warmtestress bepaald,
de grenzen aan het menselijk vermogen
waarmee succes zich uitbetaald.
Vocht en hoeveelheid drinken
alles tevoren uitgedacht
op de specifieke renners
voor de ultieme kracht.
22-8-2016
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DWDD
Sport ligt onder het vergrootglas.
Zo verkast directeur betaald voetbal,
na diverse debacles, met zijn aktetas
na het achterkamertje voor een grote plas.
Ook is er veel (media-)commentaar
op de leider M.H. van Team NL in RIO,
met als toeschouwers het Koningspaar,
over zijn dubieuze beslissingen, zo raar.
In het wielrennen vele wisselingen
van renners, ook clubs en geldschieters
die sportieve successen bedingen,
maar ook hier geldt: “telt uw zegeningen”!
Het wielrennen in de knop,
bijt steeds weer in het stof
met talenten in de dop,
die vallen als zij rijden op kop.
Ach ja, de wereld draait door.
Zo ook het sorry van de minister president,
overduidelijk uitgelegd aan zijn gehoor,
nieuwe verkeizingen, we gaan er weer voor.
Beloften en met vallen en opstaan,
het hoofd volop in de wind,
zullen zij blijven doorgaan

totdat er een omslag plaatsvindt.
29-8-2016
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Pelgrims
“Wielrenners, de vleselijke symbolen
van het onbegrijpelijke avontuur van het leven”.
Successen om na te streven
al dan niet met anabolen.
Pelgrims zijn hun devote volgelingen,
die gaan waar de renners gaan,
die het heldendom beleven in een waan
en om zelf te ervaren de ontberingen.
Pelgrims werken op hun verbeelding,
zoeken herkenbaarheid in de realiteit
om weg te nemen het gevoel van onbereikbaarheid,
hun idool als levende inbeelding.
Een pelgrim is op zoek naar een plek,
hij kan niet terug in de tijd,
hij zoekt zijn alter-ego die hij benijd,
een vreemd soort karaktertrek.
Daarbij komt hij op zijn reis
in een gemoedstoestand
die niet te beschrijven is met verstand,
noch te verkrijgen voor ‘ geen enkele’ prijs.
Pelgrims zijn daarmee eveneens verslaafd
aan reizen en verknocht aan emotie,
gepaard aan de mediale commotie
wordt aan voortgaande triomfen gelaafd.
Beschreven als een ware ballerina,
dansend op het smalle koord;
Lidewey van Noord en Robert Jan van Noort
bedankt voor ‘Pellegrina’!
31-8-2016
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Benen
Naast het rijdend materiaal
is fietsen een fysiek staaltje
van samenwerking tussen
hart, longen, geest en benen.
“Het zijn de benen die het doen”
is een gevleugeld gezegde
waar wielrenners zich aan hechten
en ook hun prestaties aan wijten.
Pap in de benen,
machtige pedaaltred,
gesoigneerde benen,
of zwabberbenen.
De benen als weergave van gevoel
alsof alles hierin samenbalt
om te kunnen presteren,
de motor van het mechanische ros.
Pap in de benen,

machtige pedaaltred,
gesoigneerde benen,
of zwabberbenen.
Schouder-, rib- of huwelijksbreuken,
niets weerhoudt de renner op te stappen,
alleen de benen die kwetsbaar zijn
kunnen hem uit het zadel houden.
Uiteindelijk, bij de ultieme prestatie,
wordt iedereen geprezen
van sponsor tot moeder,
met twee benen op de vloer.
06-09-2016
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E-Biken
Ontwikkelingen
Vernieuwingen
Veranderingen
En ondingen.
Het nieuwe fietsen
toppers op 'eigen' kracht
of ouden-van-dagen zonder macht
en de jeugd houdt van nietsen.
Hierdoor wordt verklaard
dat de markt van tweewielers
drastisch keert naar toneelspelers
geen energie wordt bespaard.
Wel moet ik toegeven
dat technisch gesproken
de wereld van de Solex is gebroken
waardoor meer bereik voor het beleven.
Ook het terugdringen
van auto- en buskilometers
brengt de wereld wat beters
CO2 omlaag kan de airpolutie bedwingen.
Alleen op het fietspad
lijkt het gekrioel tot ongelukken
ouderen maken brokstukken
en jongeren hebben snelheid verkeerd ingeschat.
(Groepen) wielrenners denken nog altijd
dat zij alleenheersers zijn
zonder bellen maar met venijn
zijn ze vaak "de weg kwijt".
Ontwikkelingen
Veranderingen
Vernieuwingen
En hebbedingen.
Het verkeer vraagt op inspelen
op deze nieuwe beweging
de E-Bike en veiligheid als overweging
voor een gedegen mobiliteitsaanbevelen.
16-09-2016
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Water
Afzien tijdens hitte
hemd dat aan lijf klitte
tong als schuurpapier
drinken helpt je geen zier.
Water, water,
flessen later
nog steeds dorst
de tong op de borst.
Niet op alle dagen
zullen we zoveel vragen
van eigen lijf en leden,
veel drinken wordt beter gemeden.
Halen we acht glazen per dag
hydrateren bij dorst mag
maar de gehele tijd door
daar heeft het lichaam geen tijd voor.
Moderne gezondheidsinstanties en overheid
klakkeloos volgen is absurdheid:
de kraan binnen bereik als wens;
beter is te leven als een oermens.
Water als levenselixer
flesjes steeds blitser
steeds meer stress in het lijf
meer urineren staat buiten kijf.
Water, water,
bidons water
één per uur
tegen het verzuur.

TV16/691

Achterop
Stilstaan
stil aan
geeft aan
dat je achterop geraakt.
Nieuw denken
omdenken
zorgt ervoor
dat je voorsprong opbouwt.
E-bikes als voorbeeld
van hulpmotor
op het voorwiel
tot batterij achterop.
Daarenboven
op eigen kracht
en waar nodig
met extra power.
Voor keuzen

17-09-2016

in snelheid, 25 of 45,
om bagage
of vriendin achterop.
Zo is vooruitgang
geen achteruitgang
maar is sportiviteit
onbewust ook achterop geraakt.
19-19-09-2016
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Guust Flater
André Franquin, kleurrijk prater,
bedenker van elektrisch
en met bedrog op de fiets
in stripverhalen van Guust Flater.
Overigens werd in de strip
door Guust achteraf, met humor,
de fiets geopenbaard met motor;
perplex het publiek, geen onbegrip.
50 jaar na dato, Femke de eerste
die ermee betrapt werd
bij haar camper, wat een flater.
UCI en ASO onverbiddelijk
alle fietsen door de scan
bestrijding doping met alle grip.
Toegift:
Guust een antiheld
met opmerkelijk blikveld
creatief en lui
altijd met een “col”-trui.

22-09-2016
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Brain-wave
Bewegen als motor voor een vrije geest
het is mooi geweest
digitaliseren van arbeid
brengt hoofdbrekens en spijt
zittend leven is geen feest.
Zet je cognitieve systeem in beweging
naar school en werken ter afweging
niet in de auto maar op de fiets
patronen doorbreken is niet iets
wat uit onszelf komt, dit ter overweging.
In DWDD-university (Prof. dr. Erik Scherder)
vertelt hij over de negatieve effecten helder
en spontaan en toont hij aan
dat sporten van jongs af aan
het geheugen parater maakt en scherper.
Gemakszucht terugdringen door opleggen
van ‘verplicht bewegen’ aan te zeggen
is een stap in de goede richting, aldus de mediaster,
maar politiek nog een brug te ver.
Wie kan dat zijn kleinkinderen straks uitleggen?
Dus gebruik je gezonde verstand
neem je eigen lot in de hand:
Ga fietsen voor het goede doel
en voor je geweten een schoon gevoel
dat je je tegen een snelle aftakeling hebt gekant.
26-09-2016
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Ken mezelf niet meer
Op een rit
in het voorjaar
aan het eind
van de Bosberg
sloeg mijn meter
door tot over rood
‘k ging de cyclus in
voor een ingreep
dotteren en een stent
‘k lijk nu wel een vreemde.
Ik was jong
en zelfbewust
maar de duivel
heeft me gekust
ik was gretig
en had geluk
waar is het misgegaan?
Nu ben ik mezelf
helemaal nietmeer
nu ben ik compleet
mezelf nietmeer
Oh lieve help
En mijn vrienden op de sportschool
en die van mijn fietsclub
en alle anderen op facebook
weten het allemaal
en de dokters in het ziekenhuis
lijken geheel voldaan

als ze me wijzen naar de deur
het is over, je bent gezond
Ik was jong
en zelfbewust
maar de duivel
heeft me gekust
ik was gretig
en had geluk
waar is het misgegaan?
Nu ben ik mezelf
helemaal nietmeer
nu ben ik compleet
mezelf nietmeer
Oh lieve help
Volop aan het fietsen
geheel enthousiast weer
vraag ik me toch nog af
Hoe was het voorheen
het zou zo weer moeten gaan.
Ik was jong
en zelfbewust
maar de duivel
heeft me gekust
ik was gretig
en had geluk
waar is het misgegaan?
Nu ben ik mezelf
helemaal nietmeer
nu ben ik compleet
mezelf nietmeer
28-09-2016
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Loodgieten
Niet meer naar elkaar Zwarte Pieten
Ongelovigen, Christenen en Islamieten
Hou op met schieten
Het moet ieder toch verdrieten
Egyptenaren en Israëlieten
Familie en vrienden die je plotsklaps verlieten
Het is toch voor mieten
Bloggers en Vloggers, bitte
Hou op met je negatieve voelsprieten
Niet meer volgen van bandieten
Erdogan en Assad, deugnieten
Hou op met bloed vergieten
Geen wedijver meer met satellieten
over op andere riten
Amerika en Rusland, denk in limieten
Laat je macht de vrede niet voorbijschieten
Ga Bekijk stalagmieten en stalactieten
Grassprieten, margrieten of kanariepieten
……..
Maar stop onnodig loodgieten.
4-10-2016
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Hitte
Qatar als strijdtoneel

de zon die maakt je scheel
ijs bij vertrek in je nek
is dat niet al te gek?
Ploegen van zes in race
de vierde bepaalt 'the place'.
de tijd tegen de klok
met die hitte een grote gok.
Vermoeidheid en hitte gepaard
een verwoestende combinatie
hoe het lichaam reageert weet men evenmin.
Meerdere dames van de kaart
Anouska reed, vol in beeld,
onverwacht en hard de hekken in.
9-10-2016
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Verkiezingen
Vechten, winnen of verliezen
waar twee honden vechten om een been
zal Amerika het met een brekebeen
moeten doen na het kiezen.
Geslepen, gespleten en gemangeld
beide kandidaten spelen op de man
niet de bal, niet het doel als actieplan
maar de vuilnisstort compleet afgepeld.
Waardigheid en nederigheid
twee deugden als ik me niet vergis
voor een rol als “Éminence Gris”.
4 jaar zullen we het moeten aanzien
republikein of democraat
niets veranderd aan hoe het toegaat.
11-10-2016
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Herfst
Sierlijke vogelvluchten
in V-vorm door de luchten
blauw en strak
een enkele wolk brak
het rustgevende beeld.
Wind, regen en hagelslag
komen spoedig voor de dag
beseffend dat ik geniet
langs het water en het riet
wuivend naar me en ik lach.
Bomen in alle kleuren
laten me verder opbeuren
geel, bruin, nog wat groen
en het opvallende rood doen
de wereld verder opfleuren.
Het is herfst in al zijn pracht
jaarlijks beeld van verlies aan kracht
over het naderen van de winter
we ontwaren ’s nachts al een flinter-

dunne ijslaag op plassen en sloten.
Een regenboog aan de horizon
vervolmaakt als natuurlijke bron
het ultieme kleurpalet
alsof het voor ons is neergezet
voor hoop naar een mooie toekomst.
2-11-2016

TV16/699

Trappen
Buiten spelen
vroeger door velen
nu de digitale wereld
is ingetreden
doorgaans gemeden.
Herfst het seizoen
om dit juist te doen
niet te warm, noch te koud
omgaan met elementen
kleurenpracht, sentimenten.
MTB komt van stal
single-tracks boven al
beleving van macht en vrijheid
trappen tegen heuvels
dalen vrij van teugels.
Gedreven, ongeremd
alsof voorbestemd
terug naar de basis van bestaan
geen moment verslappen
geniet en blijf doortrappen.
Eenmaal aan de natuur gelaafd
voor altijd verslaafd
doorstaan de tand des tijds
verstand komt met de jaren
verliezen we nooit de wilde haren.

Wees gerust
deze weldadige lust
zal ook digirati55
eens in het hart raken
en hen tot buitenspelers maken.
16-11-2016

Mensen die goed op de hoogte zijn van de digitale revolutie en goed kunnen omgaan met computers en Internet. Naar analogie met de term literati.
Tegengestelde van digibeten.
Personen die op de hoogte zijn van de digitale revolutie, trendsettende voortrekkers op de electronische snelweg.
55
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Trumpetje
Nooit in mijn stoutste dromen
gedacht dat het zover zou komen
bijna masturberend op het toneel
belooft hij heel veel
ellende voor vrouwen, allochtonen
en zelfs America’s eigen zonen.
Dit zelfgemaakte olifantje
met een gorilla-verstandje
heeft een boksersmentaliteit
slaat de tegenstander kwijt
en grijpt onverschrokken
onder andermans(?) rokken.
Onder luid trompetgeschal
hebben zijn kiesmannen de val
van de Clinton-clan gevierd
het feest dat werd ontsierd
door massa’s demonstranten
die zich keerden tegen sympathisanten
van ons Trumpetje.
10-11-2016

TV16/701

Thundertighs
Sprinten op de baan
is naast het simpele gaan
draaien die benen
niet voor deze of genen
maar voor hen die kracht trainen.
Dijbenen van 73 cm omvang
voor de gewenste rondgang
van de zware verzetten
kracht in snelheid omzetten
dat doen deze vedetten.
Brute kracht noodzakelijk
explosiviteit hoofdzakelijk
duurvermogen voor een bergrit
op de baan echter een korte tijdrit
voor sprinters: ‘tights are the limit’56.
Topvermogens van 3000 watt
135 tot 160 Rpm draaien dat rad
op vederlichte fietsen stabiel
met druk op het tandwiel
door de bochten met hart en ziel.
Britten, Duitsers en Aussies
trainen op de explosies
doel i.p.v. middel omgezet
het krachthonk bezet
maar blijft onverlet:
Kracht naast tactiek

56

https://www.youtube.com/watch?v=z0b7Lz-1g6I
https://www.youtube.com/watch?v=WbYh8i7ZquE

en beheersing, de acrobatiek
op de fiets in de baan
daar komt het op aan
souplesse en techniek.
voor op het fietsie
gezondheid, rust en voeding
voor goede doorbloeding
van spieren en hersenbeïnvloeding.
In ons land een ware zoektocht
naar talenten in spé met hartstocht
die met macht in de benen gedijen
en waarlijk snel kunnen rijen

al dan niet met donderdijen.
14-11-2016

TV16/702

No Risks, No Rewards
“Sex, drugs and Rock ‘n Roll”
het boek van Dekker staat ermee vol
ongenuanceerd en ongegeneerd
wordt alles en iedereen bezeerd.
“In sport gelden andere waarden”
gokken op de verkeerde paarden
of, zoals genoemde renner,
naïef, dan wel bewust een kenner?
“Alles doen om te presteren”
zelfs of juist anderen kleineren
figuurlijk, natuurlijk sportief
anders ben je van eigen portemonnee een dief.
“Het zoeken naar eigen grenzen”
blijf binnen de spelregels mensen
strijd op het scherpst van de snede
Top, resultaat en dan tevreden.
“Nagenieten, soms wonden likken”
maak geen gebruik van prikken,
foutieve medicatie en andere bloedwaarden geen bekroning

neem geen risico, vergif is geen beloning.
15-11-2016

TV16/703

Shelter
Over Trump veel bezorgde reacties
- in de tijd echter rimpels in fracties -,
want na 4 jaar weer de mogelijkheid
te kiezen voor een volgende grootsheid,
een andere partij wegens stemmenverlies.
Winning or losing
als in een boksring
de eerste klap is een daalder waard
de dood of de gladiolen
gewonnen of gestolen.
Een nieuwe president gewonnen, de antiheld,
met de ene hand aan de knip van het geld

en de andere in de boezem van menig vrouw.
Een Judaskus en daardoor zweren ze trouw,
nu de vrije hand om aan “de knop” te zitten, dat telt.
Hij richt zich tegen het zittende regime
- met op z’n gezicht een net iets te veel grime -.
Vast heel anders dan in de 60’s een stel muzikanten
die dwars lagen en commentaar kregen van figuranten
maar uiteindelijk de mooiste songs nalieten, subliem.
The Stones zongen al “Gimme, gimme Shelter
or I’m gonna fade away”, in dit kader helder.
Ze zijn gebleven en hoe … , als 1e band live
in Cuba, nog steeds ‘Out of Control’, alive
and kicking, het lange leven van de megaster.
Win(n)ing by losing
drop the weight
the first cut is the deepest
change your life
be firm, hold the ground.
Wie weet wat deze ommekeer brengt
het kost hem in ieder geval geen cent
4 jaar in de schijnwerpers en dan afgebrand
als een nachtkaars, met veel herrie als een klapband,
scheuring in de familie, the Tower alleen nog als prent.
So be Lucky and wait for the day after,
sorry, there is no pill for this laughter.
17-11-2016

TV16/704

Strakke zakken
De week na onthullingen
gelukkig andere mediavullingen
Eindelijk is het zover
Neeltje Jans - vaak te ver juist op een dag als vandaag
gaan fietsers op weg voor de windvlaag.
De ”Strakke Zakken" tekenen het weer:
volle kracht, de wind gaat te keer.
Aan de start staat een kleine groep dapperen,
wie van deze sterken wordt de rappere?
Het NK Tegenwindfietsen is genadeloos;
met de wind op kop, 8,5 km mateloos
jakkeren ze over de stormvloedkering,
de Oosterschelde windkracht ZW 7 als normering.
Op de gewone Gazelle met terugtrap,
is dat een doorgeschoten grap?
'We kriehen Sturm!57' is het signaal
voor strijders om deze graal.
Eenmaal per jaar, nu voor de 4e keer,
leeft dit wielerevenement alweer.
Even op een andere manier fietsen buiten

57

Naar de Elfstedentocht:

kunnen we het ge-rotzooi uitsluiten.
Hopelijk wordt in het land van deze dwazen,
het oude nieuws rond ‘Slappe Zakken58’ weggeblazen.
20-11-2016

TV16/705 Slechte lucht
Als ik buiten ben
voel ik me gezond
fris me op aan wind
en inhaalleer diep
de volgens berichten
adembenemende lucht.
Doodziek worden we
door de hoge CO2-uitstoot
van autogassen
hoger dan in andere landen
behalve die van de Duitsers,
't lijkt wel de economische positie.
Gelukkig weegt deze vervuiling
op tegen de fijnstof elders
waardoor het aantal doden
in verhouding gelijk blijft
en we ons daarmee rustig
weer in bed kunnen omdraaien.
Natuurlijk zit er een luchtje
aan al die cijfers, het Europees Hof
bepaalt vandaag dat voor 2030
halvering van vroegtijdige sterfgevallen
haalbaar moet zijn en zij zal
erop toezien dat dit gebeurt!
Ik hoop met dit goede bericht
dat jaar in blakende gezondheid
nog te kunnen behalen
want natuurlijk is opsluiten
binnen nogal deprimerend
en slechter voor me dan de buitenlucht!
23-11-2016

TV16/706 Misbruik
Opschudding, alweer
machtsmisbruik in de sport
Het raakt ons steeds meer
het lijkt alsof het erger wordt.
Naast het uit de kast komen
leven andere boze dromen.
Een leven lang zeulen
met het werk van je beulen.

Als er één gaat spreken
is deze week gebleken
58

Thijs Zonneveld/Thomas Dekker

.

dat meerdere gedupeerden
er snel van leerden.
Het voetbal, nooit verdacht
waar jongetjes werden verkracht.
Het wielrennen, reeds verweerd
zijn meisjes mentaal bezeerd.
Prima dat de luiken opengaan
dat misstanden zo niet ontgaan
dat daarmee de sport wordt ontdaan
van de gewetenloze kompaan.
Laat deze ontboezemingen
hard tot een ieder doordringen.
Het leed is reeds geschied
een les voor de toekomst in het verschiet.
De daders worden nu gehoord
die lui zijn echt gestoord
een straf die daarbij hoort
door een rechter verwoord.
Nu eenmaal de beerput is opengebroken
zal er makkelijker over worden gesproken.
Zo zullen zij die over lijken gaan
er wel voor waken door te slaan.
Samen sterk, in sport en werk
brengt misbruik aan het licht
het benoemen hiervan een plicht
dat heeft ons geleerd, de almachtige kerk.
30-11-2016

TV16/707 Wintertraining
Een oud Hollands gezegde:
Als een otter in november op het ijs kan staan, komt er een strenge winter aan.

…..
Dus fietsers haal de schaatsen
uit het vet, ga je haasten.
Een andere trainingsvorm
te verkiezen boven de storm
langs de Oosterschelde.
De wind, die een enkeling daar kwelde,
is gaan liggen en een koudefront
heeft al vroeg een laagje gevormd
waardoor eind november plezier
te behalen valt aan het ijsvertier.
Geen monotoon draaiende pedalen
maar de kracht uit de benen halen
- op een meer - vloeiende manier,
met lange halen, schier
zonder inspanning: links, rechts in de slag.
Pas op! De 1e of een volgende dag

Zo heb je 't over Friezen
Zo heb je 't over dooien
Herman Finkers.

niet op een papieren zoldertje lopen59,
je kunt het met een nat pak bekopen.
Blijf dus met je klompen van het ijs60,
want als het water zakt, kraakt het ijs61.
Met deze afwisseling gericht
de training anders belicht,
ook kilometers in de benen
en uitputting van kop tot tenen,
heerlijk en in vorm naar het komende seizoen.
Dan: ….
30-11-2016

TV16/708 Eindejaars conferentie
Confereren over je hobby
aan het einde van het jaar
heeft in zich het gevaar
van een langdurig navelgestaar.
Veel is er weer misgegaan
kanshebbers gingen tegen het asfalt
Dekker die hard over zijn snikkel valt
Marianne die helemaal niet meer knalt.
We keken naar Giro, Tour de France
en ook in de Vuelta maakten we kans
veel gejuich bij ons als fans
met uiteindelijk weinig succes.
Mijn eigen seizoen teleurstellend
minder prestatief kunnen rijden
mijn gezondheid niet te benijden
conditioneel en weinig lol om voor te strijden.
Het komende jaar in het teken
van "na vallen komt opstaan"
weer mooie doelen om voor te gaan
en eind volgend jaar af te sluiten …
… met een lach, zonder traan.
5-12-2016

TV16/709 Geert geflikt
Hij bracht het zo gelikt
En toch wordt hij op z'n vingers getikt.
Minder, minder, minder, ach en wee
Ja, minder Wilders op de tv.
Dat is mijn vrije, persoonlijke mening
Hij zorgt met uitspraken voor tweedeling.
Hij beweert te spreken voor het volk
Slechts een klein deel gebruikt hij dus als dolk.
Als volksraadgever zich te keren
= op dun ijslopen - grote risico’s nemen
= zich met iets niet inlaten
61 = elke oorzaak heeft gevolgen.
59
60

tegen ons rechtssysteem
Geeft aan dat hij onze vrijheid,
waarden en normen wegneemt.
Zwaan kleef aan is zijn adagium
Zijn woorden werken als arsenicum.
Meer, meer, meer wens ik hem toe
Mensen die werkelijk nadenken, dat is de clou.
Succes Nederland.
9-12-2016

TV16/710

Appen
Geen grappen,
stop met ‘appen’.
Je laatste woord
zal niet gezegd zijn,
maar - hoe vilein ook ongehoord.
Vele ongelukken
in het verkeer
komen erop neer:
onoplettendheid
maakt brokstukken.
Daarbij zou met nadruk
ook aandacht moeten zijn
voor de schijn
dat 'oortjes' wel veilig zijn.
Afleiding bij fietsers
van de drukte op de weg,
brengt vroeg of laat pech
en geeft alleen verliezers.
Het verdriet achteraf
door eigen ongeduld:
“Dood door schuld!”
een levenslange straf.
Appen maakt blij,
alleen met je hoofd erbij.
13-12-2016

TV16/711

Kerst
Ieder jaar een verplichting
het zoeken naar verlichting
met lichtjes, vrienden en familie
het samen vieren in harmonie
gaat zomaar weer de lucht in
na 'Oud en Nieuw' met Trump en Poetin.
Elk jaar bedanken we om deze tijd
delen vreugde dat we zijn bevrijd
sinds al meer dan 2000 jaar terug
ook nu nog denk ik dan stug
want oorlogen zijn er continu
tussen landen, geloven en het individu.

Het is vaak een hele verrichting
de kerstboom met verlichting
gezelligheid kent geen tijd
heerlijke maaltijden bereidt
een drankje, kaarsjes, vrolijke muziek
liefst heel authentiek.
Even stilstaan bij ons welzijn
onvergetelijk in het samenzijn
de beste wensen in het verschiet
de geest echter een vergiet
twee weken na dato
vergeten het gekregen kado.
Leven tussen hoop en zegen
vaak van de drup in de regen
we wagen ons op glad ijs
vaak lijken we niet wijs
maar iedere keer een zonnestraaltje
en geloven we het Kerstverhaaltje.
15-12-2016

TV16/712

Routine
Pa en ma
man
vrouw
getrouwd.
Lief en leed
nemen
geven
het leven.
Veel of weinig
vraag
aanbod
het lot.
Broer en zus
jongen
meisje
lang reisje.
Samen en alleen
dagen
nachten
blijven wachten.
Nu of later
lopen
staan
tot vergaan.
15-12-2016

TV16/713

Perspectief
Zwart-wit denken in december
altijd weer een discussie
rondom racisme en discriminatie
“Slavery to remember”.
Vanuit ons perspectief

universeel denken,
superioriteit en het ontkennen
van andermans perspectief.
“Wit is ook een kleur”
documentaire van Sunny Bergman:
on- en bewuste vooroordelen van
de mensheid en zijn huidskleur.
Wit privilege, het ervaren
van ‘blank’ als neutraal,
wordt door haar heel brutaal
als onrecht ons land binnengevaren.
Zwarte Piet heeft de boot gemist,
geen kansen meer op eerherstel
door het simpele spel
van dit soort polariserend gesis.
De Black-and-White Minstrel Show
ging in het verleden al ten onder
aan de parodie door gedonder
over de tegenstellingen en zo.
Ik zal het nog eenmaal proberen,
wij blanken kunnen het beter:
vooroordelen vellen, zeker,
en daarna ‘defensief’ reageren.
Dat is wat Sunny van haar site
ons wil doen geloven,
’s Neerlands grote gedogen
wordt daarmee waarlijk ‘n tweestrijd.
Zij schreef eerder “beperkt houdbaar”
laat het bovenstaande gedachtengoed
met haar verouderen voorgoed
en wij weer menselijk zijn t.o.v. elkaar.
19-12-2016

TV16/714

88
88 jaar in het leven
is haar gegeven
lang getrouwd geweest
niet altijd een feest.
88 jaar op deze aard
was het alles waard
vele kinderen grootgebracht
een schare aan nageslacht.
88 jaar, nu bejaard
ellende geheel verjaard
gelukkig in dementie
wat niet weet, deert niet.
88 jaar geleden
terugkijkend tevreden
aan moeder en zus
dagelijks nog een kus.

88 jaar, nog even
en steeds meer dat beven
minder controle over lijf
hulp bij zorg en verblijf.
88 jaar zijn voorbij gevlogen
wie kan het geloven
dat zij eens niet meer zal zijn
de gedachte doet nu al pijn.
25-12-2016

TV17/715

Nieuw jaar
Na een bewogen tijd
een nieuw jaar
ik ben er klaar
voor, geheid.
Nieuw jaar, nieuwe kans
te vergeten, te groeien
opnieuw te boeien
“Bon chance!”
Achter gelaten
hartproblemen
carbon extremen
bot- en spierhiaten.
Psychische opdoffer
familiaire catastrofe
bijna niet te geloven
word je zo slachtoffer?
Nieuw jaar, nieuwe kans
te vergeten, te groeien
opnieuw te boeien
“Bon chance!”
De agenda ingericht
pieken bepaald
spieren gestaald
en een nieuwe plicht?
Ik kijk erna uit
weer vrij in het hoofd
het vuur niet gedoofd
fietsen, voluit!
Nieuw jaar, nieuwe kans
te vergeten, te groeien
opnieuw te boeien
“Bon chance!”
2-1-2017

TV17/716

Andere tijden
... andere sporten
skiën, langlauf en schaatsen.
Minder zelf aan de start
maar niet minder getart
mede door de prestatie
van toppers op de televisie.

Wat is het genieten
ze uit de start te zien schieten
in vloeiende lijnen
op en neer te deinen.
Of het nu een stadion is
echte sneeuw een gemis
maakt de spanning niet minder
dan met natuurlijke hinder.
Dan pomp ik mezelf op
de uitdagingen al in de kop
train en geniet ik met teugen
voor komende vreugden.
Skiën in Italië of Oostenrijk
schaatsen in Zweden gelijk
't ploeteren op de Vechtse Banen
om later te knallen op fietspaden.
Genieten van andere sporten
... voor andere tijden.
6-1-2017

TV17/717

Onbegrip
De Telegraaf en z'n koppen
het zijn geen moppen
ze leiden direct
tot een tegenstellingseffect.
Zaterdag slechts in 4 woorden:
Een stelling die de rust verstoorde
in DWDD werd de twitterstroom
besproken onder grote stoom.
Zelfs de gefêteerde "La Brey"
zat er duidelijk opgefokt bij
rechts en links haaks op elkaar
wat reageerden zij en Marianne Z. raar.
Z.=Zwagerman

Als door een bij gestoken
wilden ze Dolf J. uitroken
terwijl hij terecht reageerde
op haatzaaien over bezeerden.
Wel deed Tim Hofman zacht
wat er van hem werd verwacht
Matthijs zat erbij en liet het gaan
links of rechtsom, we moeten saam!
De vluchtelingenproblematiek blootgelegd
oplossingen zijn er niet echt
de 'grootste gemene deler'
haalt het nooit tegen een valsspeler.
De Telegraaf op de makkelijke toer
stemming maken heel stoer
maar daarmee met stip
werkend aan algeheel onbegrip!
Ondanks de inhoudelijke argumentatie.
9-1-2017

TV17/718

Elite
Heb ik het fout,
zie ik iets niet (meer),
steeds zit ik verkeerd,
mijn mening bout
over politiek of maatschappij.
Meryl Streep uit het hart,
direct door Trump neer
getwitterd, de grote meneer.
Als geen ander raakt hij hard
en bewust onder de gordel.
Ook media deskundigen zien
het anders en meer
in ander perspectief dan weleer.
Elitaire meningen vertrouwd
zijn definitief ‘down and out’.
Dat is ook wat verward,
mijn beeld verouderd evenzeer,
vanuit welstand en in leer
rechts georiënteerd, met afstand,
naïef misschien. Veranderen?
Ben ik te optimistisch,
zie ik geen kwaad
of wordt er overdreven?
Anders dan mijn beleven
of is dit nu echt het overleven?
9-1-2017

TV17/719

Goede tijden
... slechte tijden.
Nee, nee, niet je weet wel GTST.
Dat is nep, niet te geloven.
In real time Life beklijft
dat menig sporter gespreid
hiermee te maken krijgt.
Juist in tijden van tegenslag
herken je ook ware kracht:
van het voetstuk gebracht
en na 'n langdurig, onzeker herstel,
terug en strijdend wonderwel.
Sven K. 9e keer EK-schaatskampioen
na 2 jaar rustiger aan doen;
Marianne V. een jaar buitenspel
net weer terug in het veld
van kop af aan, status hersteld.
Haaks daarop staat een bericht:
teruggetreden, op succes geen zicht,
geen licht door depressiviteit,
Liewe W. neemt zijn verlies
van tegenvallende prestaties.
Hoewel Claudia P. (22-2-1972) werd geschorst,
juridisch nog aan haar wordt gesjord

om bloedwaarden verdacht,
heeft ze nooit aan opgeven gedacht
en draait ze nog immer haar rondjes.
Afdalen met (te) hoge snelheid
hield zij jaren vol om de strijd.
Knieën meermaals onder het mes
pijn nog steeds geen les
Lindsey V. kende geen stress
En won.
De meeste sporters geloven

Niet in slechte,
maar in goede tijden.
11-1-2017

TV17/720

Pareltje
Wintertijd misprijst jaargetijde
de ingetogen schoonheid
macro vaak in berggebieden
door diepte en sneeuwgeweld
gletsjers en ijswanden
micro dichtbij onder handen
als je je er voor openstelt.
Verblijd zie je dan gericht
bij het flinterdunne, kwetsbare licht,
van binnen naar buiten kijkend,
onder je raam dichtbij reikend
aan een laaghangende tak
een knipoog als heeft hij lak
aan de seizoenswet, een druppel.
Beklijft het beeld op het netvlies,
het gevoel dit te pakken precies
het middelpunt in het vlak,
een helder pareltje strak
in het lijnenspel van door elkaar
woekerende takken,
dit doet naar meer snakken.

Eenzaamheid met onverwacht
helderheid als kracht,
bungelend als aan een zijden draad
met het onvermijdelijke feit
dat niet de tak haar verdrijft,
maar dat bij groei inderdaad
haar eigen gewicht de val inleid.
15-1-2017

TV17/721

Molen
Op de grote molen
jagen we over paden,
snellen we bergop
met de wind op kop,
blijven we ons in het zweet baden
als achterlijke (de dood of de) gladiolen.
Tijdig moeten we - zo brak het molentje weer opladen
want we willen harder,
verder, hoger op de ladder
zowel sportief en even beladen
op het maatschappelijke vlak.
Alsof een klap van de molen
nog niet genoeg is voor ons
laten we al wat in ons vermogen ligt,
letterlijk onze beurs verlicht,
ons welgevallen en soms
ook hierdoor gaan we dolen.
Het hangt als een molensteen om de nek
de schreeuw om prestatie,
het meten met anderen.
Probeer dat maar eens te veranderen,
het zoeken naar sensatie
maakt een fietser horendol, gek.
Ja het molentje moet draaien,
doorkachelen tot de top,
de tong zowat op het asfalt
tot je bijna van de fiets valt,
op zoek naar emoties volop
die door hoofd en hart laaien.
Het blijft tegen molens vechten
deze liefhebbers op ander pad te brengen,
we zijn van kracht bezeten,
we zijn dan alles vergeten,
zeker als de dagen lengen
zullen we steeds meer de rug rechten.
Zo vervliegen kilometers
onder de wielen door,
genieten we van natuur en rust,
berg op en weer af naar de kust.
Magistraal, snelheid we gaan ervoor,
koren op onze molen, niets beters.
16-1-2017

TV17/722

Power by Tower
Nog geen jaar geleden
gaf niemand een cent
voor de kansen van leden
van het Republikeinse kamp.
Vandaag is de inauguratie
hij blaast hoog van de toren
van een bijzonder creatie
ook ogenzichtelijk kan hij niet bekoren.
Twitterend maait hij
zijn tegenstrevers neer
als een Holle Bolle Gijs
geeft hij menig sneer.
Vandaag krijgt hij de macht
het hoogst haalbare ambt
bijna iedereen heeft hij veracht
wie zorgt dat hij wordt ingedamd?

Damn the World
his Campaign
Make America Great Again
with his lips curled
De kiezers stemden tegen de elite
van de heersende politiek
een nieuwe ster als mythe
staat voor deze dramatiek.
Zij kunnen over 4 jaar na dato
schreeuwen van de daken
zoals eens velen voor de 2de WO
als struisvogels het hoofd in de grond staken.
Daar heeft hij onomwonden
geen boodschap aan
zijn imperium ongeschonden
meer geld en nog meer naam.

Damn the World
his Strategy
Make America Great Again
and richer my family.
20-1-2017

TV17/723

Investeren
Aansluiten bij beleid
‘fietsen in Nederland’,
is men daartoe bereid
of er juist tegen gekant?
Willen we met z’n allen
leven op deze postzegel,
dan moeten deze mallen
gelden als leidende regel.
Gaan we investeren

8 doelen Agenda Fiets 2020
1. Nederland toonaangevend Fietsland
2. Meer ruimte voor de fiets in steden
3. Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes
4. Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets
5. Gerichte stimulering van fietsen
6. Minder fietsslachtoffers
7. Minder gestolen fietsen
8. Versterken kennisinfrastructuur

of blijft de wildgroei
aan verkeer en creperen
meer een papieren gestoei?
Hoe beïnvloeden we gedrag
dat onze vrijheid beperkt
met of zonder regels en gezag
en tevens gezondheid versterkt?
Voor mij, als voor ieder ander
geldt, dat je ervoor moet laten,
investeren en verander,
de kosten gaan voor de baten.
De kunst om de auto te laten staan
gaat ook ten koste van tochten,
of moet ik leren anders te gaan,
of wring ik me dan in teveel bochten?
Steeds die persoonlijke keuze
in perspectief met je omgeving
vitaal blijven is de leuze
“Tour de Force 2020” vraagt om inleving,
voor een betere samenleving.
22-1-2017

TV17/724

Fietsgleuven
Iedereen kende ze.
Kende, want heden ten dage
worden pleinen overspoeld
door diefstal voorkomende,
foeilelijke stalen stellages.
We mogen er daarom
van uitgaan dat de moderne jeugd
- met een stalen rekje in de mond niet meer automatisch weet
wat met een ‘fietsgleuf’ wordt bedoeld.
Het parkeren van de fiets
is vanzelfsprekend geworden,
tegen een muurtje verboden,
een bon of weggesleept
geeft een vervelende nasmaak.
Vroeger een verbogen voorwiel
als het tegen zat of door malloten
als geintje in de bosjes gegooid,
want de gleuf was maar een gleuf
waar je snel de fiets inschoof.
Nu moet je een kwartier uittrekken
om de fiets vast te zetten of te ontkoppelen,
waardoor het beeld van de fietsgleuf
een plaats moet krijgen
in ons historisch cultureel besef.
Karakteristiek inderdaad
voor de veranderende wereld,
een simpel hulpmiddel

vervangen door onooglijke
en monsterlijke opstaande benen.
Of kan creativiteit ons verbinden
waardoor nut en massaliteit
ons verblinden
met complexiteit en schoonheid
samengebald in een leefbaar carrousel.
23-1-2017

TV17/725

Alternative facts:
Oftewel NEPNIEUWS
werd vroeger gewoon
LIEGEN genoemd.
Het verzinnen van
eigen feiten als afweer
tegen de boze buitenwereld.
De journalistiek valt
van zijn stoel en het geloof
om zoveel kletspraat.
Neutraliteit bewaren
aan waarheidsvinding doen
en respectvol fact-checken.
Het fundament van journalistiek
wordt onderuitgehaald, zonder
wederhoor te mogen plegen.
Zelfs en juist de nieuwe leider
van de wereld speelt buiten
de orde en strooit met laster-tweets.
Alleen meelopers kunnen
en willen hem volgen
nu de helft, straks beduidend minder.
Het rechtse fatalisme
groeit en bloeit ook
in Europa, dat is eveneens een feit.
Alternative facts
de kop indrukken is
de nieuwe uitdaging.
23-1-2017

TV17/726

Oudjes:
Rod Laver, icoon uit ver verleden,
beleeft zijn hoogtij ook in het heden.
Gebruind en glimmend op de tribune,
het spel van de jongere tegen een ruïne,
waar op snelheid, met vernuft wordt gestreden.
De kloeke tachtiger, naamgever, geniet
de ene dame stevig, de ander een spriet
maar al jaren, ik schreef er al eerder over,
behoren de twee zussen Williams allover

tot de besten tenissters van de wereld.
Op de ‘Autralian Open’ meten zich de idolen,
ze spelen het spel van” de dood of de gladiolen”
ook bij de mannen zijn de dertigers in tel
al zijn ze niet meer ’s werelds allerbeste iconen
zijn Federer, Wrawrincka en Nadal toch een fit stel.
Ze doen het goed in de Arena, die ‘Oudjes’,
waar Murray en Djokovitch strandden op foutjes
en evenals Kerber en Radwanska al vroeg naar huis
werden gestuurd, staan zij daar nog heel struis
bij hoge temperaturen en bij ons op de buis.
Wordt het bij de mannen net als bij de vrouwen
de finale waar de supporters van houden,
Serena tegen Venus, jongere tegen de oudere,
Nadal tegen Federer, warmbloedig tegen de ‘koudere’,
gaat u er maar voor zitten beste tennisgetrouwen.
5-1-2023

TV17/727

Muur
Muur tegen terreur
muur tegen invoer
rechten van have en goed
rechten van mens tot mens
waar trekken we de grens?
27-1-2017

TV17/728

Muur 2
Bouw die muur
om heel America
Trump om die toren
laat het iedereen horen
dat je niet meer vooruit ga
maar stil zit achter je stuur.
Slechts je pen beweegt
je smile allang bevroren
Trump je maakt je wereld klein
zoals je beloofde heel fijn
aan al die dovemansoren
die je zelf niet vergeeft.
Decreten snel getekend
2 sidekicks nu al met wallen
van slapeloosheid tot op de schoenen
alle vooruitgang weg boenen
het zal je wel opvallen
als je later wordt geketend.
Dan wordt het weer tijd vooral
om met een terugblik te constateren
dat wat eens gebeurde
en ook de vrijheid kleurde
opnieuw de kansen zal keren
over 4 jaar: tear down this wall!!!
28-1-2017

TV17/729

Tegenslag
Na sneeuw en ijs
nu regenslag,
tegenslag
al dat grijs.

Modder draaien
is waar het om gaat;
‘t veldrijden staat
voor ‘hele taaien’.
In de lage landen
bochtig
vochtig
ambities verzanden.
Belgen in koers
op voorhand
‘n dubbeltje op z'n Cant
op dit parcours.
Onze meestertroef
met tranen misbaart,
de zege aan Van Aert
door de lekke bandentroef.
Zilver voor beiden:
Matthieu bij de heren
en het geluk niet te keren
voor Vos bij de meiden.
30-1-2017

TV17/730

Zeezicht:
Starend naar verre einders
overdenkend de stormen
zowel van natuur
als van de overliggende buur
Brexit en hoe USA gaat vormen.
Rillingen over de rug
dit mogen we als democratie
op het menselijke gericht
volgens eigenaars Café Zeezicht
niet accepteren, het schept antipathie.
Hoofdbrekens genoeg
wat als daad te stellen
waarmee kan de draak bestreden
zonder de wet te overtreden
en ook de klant te kunnen vertellen.
Hoe eenvoudig de oplossing
denk als degenen die zendt
raak hem in het hart
daar waar zijn je de trots tart
maar wel heel decent.
Uit de hoge hoed na een brainstorm
geen Amerikaanse producten meer
in de ban Coca Cola, Lays en gelijk
Heinz ketchup, Marlboro en Lucky Strike
iconische merken vervangen doet hen zeer.
Voordeel van dit besluit

economisch wordt teruggeslagen
eerlijk en voor eigen land
zoals de wind nu is gestrand
en met ons bier mag men niet klagen.
1-2-2017

TV17/731

Verward
Een verward mens
doolt over de aardbol
hij valt buiten ieder potje
men vindt hem een zotje.
Op straat wordt hij nagekeken
doet hij niet al te gek
spreek hem niet aan
misschien dat hij gaat slaan.
Er is er één doorgedrongen
heeft het Witte Huis betreden
hij roept en bralt om zich heen
en die zaken zijn heel gemeen.
Ook in Europa wordt op de deur geklopt
de kiezer geheel verward
beloftes vliegen ons om de oren
nationalisme is al wat we horen.
De wereld staat op z'n kop
alles moet/wordt anders
de mens niet samen maar apart
dat is wat mij verward.
3-2-2017

TV17/732

Zoveel wegen
..... Zijn te bewandelen
ziekten kun je behandelen.
Oorlogen zijn van alle tijden
mensen moeten altijd strijden.
Zoveel wegen
..... om te gaan
leugens zullen vergaan.
Het recht van de sterkste
is wat in het verre verleden werkte.
Zoveel wegen
..... en zoveel meningen
ooit zullen we ons verenigen.
Van mens tot mens
is mijn grootste wens!
3-2-2017

TV17/733

Stemwijzer:
De stemwijzer heeft
Geen Peil
om te verkiezen
moeten verliezen.

Geen Peil heeft
geen stijl
waar haar achterban
uit kiezen kan.
De stemwijzer geeft
haarfijn aan
dat partijprogramma’s
uitsluiten vele dilemma’s.
De meeste partijleiders
opgelucht
na het testen
en zichzelf niet flesten.
De verkiezingen zijn
niet eerder
zo breed aan keuze’s
geweest en zo beladen met leuzes.
Dus Nederlanders pak
deze kans
met beide handen aan
laat uw stem wijzer voorstaan.
Geen stem verliezen
door te kiezen
van links naar rechts
Geen Peil werkt averechts.
7-2-2017

TV17/734

WM3:
Ik moet ervan houden,
waar eens de naam WMS13+
de stenen uit de straten reden,
staat nu een vrouwenploeg dus
met eenzelfde uitstraling, onversneden,
klaar voor het nieuwe seizoen.
Met tropheëen in de gelederen
uit eigen land, maar ook uit Polen,
kan het niet anders dan meer strijd
en meer sportrivaliteit, onverholen
door Jeroen Blijlevens geleid,
vrouwenfietsen in meer aanzien zal komen.
Niet een enkele dame uit ’s Neerlands
succesformule Boels-Dolmans
zal enkel aanspraak gaan uitmaken
op successen en daarmee met krans
op de hoogste treden geraken,
maar nu ook uit de formatie van WM3.
De kopvrouw, een natuurtalent
die - na een jaar minder bevlogen
aan het firmanent te hebben geklopt niet twijfelt aan haar vermogen
om als fervent coureur weer volop
mee te willen strijden om de eer.
Met deze nieuwe “Energie”

zien we het komende kalenderjaar
graag tegemoet en volgen we met gerief
de schermutselingen zonder bezwaar
op onze TV, zeker meer ‘presentatief’
dan hun mannelijke, geldgedreven collega’s.
Pro Cycling dus in nieuwe tijden,
vele landen hebben deelgenoten,
kanjers bij elkaar gebracht,
om met elkaar te gedijen en vastbesloten
om te strijden (Sky-high) om de macht
met een sluwe Vos als wegkapitein.
8-2-2017
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Pech
Pech zit in een klein hoekje
daarom zit ik nu op mijn hotelkamer.
Met de krachten wat spaarzamer
en een doekje voor het bloeden.
Warme reacties om te behoeden
voor de man met de hamer.
De dagen verlopen wel langzamer
te overdenken valt er in overvloede.
Dan bedenk ik soms in arme moede
dat ik handelen moet, bedachtzamer.
Langzaam wordt ik wel leerzamer
lichaam en geest zijn te beïnvloeden.
Zoals alpha en omega al doen vermoeden
zijn pech en geluk tezamen groeizamer.
16-2-2017

TV17/736

Drop-out
... door fall out
zag ik letterlijk
het zwart van de piste
voor mijn ogen
voorbijvliegen
en met een doffe knal
moest ik in de sneeuw bijten.
Meteen het zwarte schaap
van de groep, litteken op de ziel,
buitenstaander in één klap
al is het hartverwarmend
hoe aardig en zorgzaam
gereageerd wordt
daarmee echter een outcast.
Met het verbijten van de pijn
geen meelij wekken
de ribben niet verder
belasten aan de zijkant
zo draai ik me schroefsgewijs
omhoog en omlaag
voor een plas en samenspraak.
Heel even de moed in de schoenen

gezakt maar verder
opgewekt en niet geknakt
sluit ik me 's avonds weer aan
buitenspel, op de bank
voorlopig niet meer in 't front,
volgend jaar weer, dan gezond?!
17-2-2017

TV17/737

Vasa skisafari
We bollen door de nacht
het geroezemoes heel zacht
Voldaan en vermoeid
na een week op skies te hebben gestoeid
“Fantastisch” als verwacht.
Nog even in de wacht
tevreden slapen een aantal al zacht
Over donkere wegen
geen hindernissen komen we tegen
Relax in de bus, geen gejacht.
Terugkijkend een stralend geheel
blauwe luchten zoveel
en afwisselende gebieden
Afdalen doen die lieden
gezamenlijk en toch alleen.
Met een gids in het groen
aan techniek veel te doen
Met plezier, enthousiast
de snelheid aangepast
We gaan het zeker overdoen.
18-2-2017

TV17/738

Aanslag
Media
make it up
"Look at Sweden
Last night"
Look at Trump
Last night
Guess
Who makes it up?
19-2-2017

TV17/739

Zand:
Zand in de ketting
raderen lopen vast
geen beweging meer
de longen lopen leeg
en de benen vol.
Het is geen fietsen meer
maar duwen en vechten
op de paden in het bos

op en neer met alle kracht
waar blijft de lol.
Toch stoeit menigeen
de barre winter door
als ware profs op de MTB
in weer en wind
niets is te dol.
De conditie stijgt
met het toenemende gehijg
op weer een uitdaging
tegen de elementen
op deze aardbol.
De lente nadert
het wegseizoen in beeld
gladde wegen of kinderkopjes
mooie klimmen en afdalingen
pedalerend naar een glansrol.
Ook dan geldt
dat de fiets optimaal
moet worden voorbereid
gepoetst en gesmeerd
zandloos en liefdevol.
21-2-2017

TV17/740

Blote benen
Wat een verlangen in de tijd
de winter die voortschrijdt
naar warmte en prikkeling
de lente en zijn zindering
het gevoel om blote benen.
Wat een honger om te stillen
geen zwaar ingepakte billen
smachtend naar onbevangen
fietsen tussen vogelgezangen
met de zon op blote benen.
Wordt al dorstig bij de gedachte
in stilte dat ik erom lachte
dat het eraan zit te komen
en hunkerend zit weg te dromen
lekker racen met blote benen.
Wordt geheel gevoed bij dit beeld
wonden worden vanzelf geheeld
energie automatisch gewekt
als de donkerte vertrekt
en het tijd wordt voor blote benen.
Dus laat het komen
zonnestralen door bomen
ontluikende struiken
om in weg te duiken
liefst met blote benen.
22-2-2017

TV17/741

Donderij
Europees wielerseizoen gestart
wind en regen getart
Boonen voelt zich gesart.
Omloop van het Nieuwsblad,
van het Volk, kort samengevat
Boonen had het ermee gehad.
Eerste akte van een jonge garde
2 valpartijen die de koers verwarden
Boonen die niet kon volharden.
Een mooi gevecht der giganten
Sagan reed zelfs op trottoirkanten,
en Boonen geeft af op debutanten.
Een doorzicht van kracht op TV
de sterksten op kop, publiek tevree
tijdens Boonen's afscheidstoernee.
Kuurne-Brussel- Kuurne de 2e op rij
niet zo'n schifting als op de Donderij
maar ook hier was Boonen niet bij.
Zijn tijd is geweest
eens was hijzelf een beest
maar Tom is tegenwoordig bedeesd.
27-2-2017

TV17/742

Moonlight
Fact check
Winnaar is Moonlight
Geen La La Land
Ik ben toch niet gek!
"It's true, it's not fake!"
Gezamenlijk verzet
Compassie, liefde, respect
For goodness sake!
Van donker naar licht
Van blank naar zwart
All included
Bijna verplicht.
Zo 'wild' als de OscarUitreiking met PWC
Was het nog nooit
Totale chaos, bizar.
Aan het eind van the fight
Emma Stone,
Ben Affleck,
En ’n SERENADE voor MOONLIGHT.
28-2-2017

TV17/743

Ode aan Stevie Nicks

Black Angel,
Black Widow
dark as the night
dark your fight.
Sister of the moon
Sister coming soon
late in the night
holding me tight.
In my dreams
in my fears
coming slow
coming quick.
Partner with the devil
Partner of evil
fatal ending
lot’s spending.
Gold dust woman
digging around
break the chain
live again.
Tango in the night
let’s dance tight
don’t be afraid
I can’t wait.
Let Rumours past
they don’t last
Let the Albatross fly
high up in the sky.
Don’t stop
go Your own way
Hold me
Save me.
1-3-2017

TV17/744

Mentaal scherp
Bewustwording, zelfreflectie en sturen op eigen handelen.

Gelukkig voelen door
gevoel van competentie
Competentie krijgen
door training.
Training voor
fysieke herstel,
kracht,
uithoudingsvermogen
coördinatie
en mentale weerbaarheid.
Iedere training beter
versterkt dat gevoel, gelukkig.

Prestatiegedrag door
het stellen van doelen.
Doelen voor
toename doorzettingsvermogen,
feedback over geleverde prestaties
self-efficacy
zelfvertrouwen
en motivatie.
Het streven naar het doelen
levert Game Readiness, prestaties.

Prestatie leveren
niets kan je tegenhouden.
Ready is
het in vorm zijn
klaar zijn voor de context
aanpassingsvermogen hebben
het gevoel van succes ervaren
verbinding leggen.
Hoe meer verbonden
des te beter het gevoel voor presteren.

Op het scherpst van de snede
trainen met een reden.
3-3-2017

TV17/745

Kleurrijk
Lente in het verschiet
kleurrijke luchten
vogels al vroeg uit de veren
Nederland ontwaakt
uit een neerslachtige winterslaap.
Het gaat weer vroeger dagen
de zon gaat ook later onder
mensen weer meer op straat
en praten waarover het gaat
de alledaagse beslommeringen.
Keuzes zijn er in overvloed
zwart en blank,
rood of geel
iedere kleur zijn partij
zit die van mij er ook bij?
Zoveel mensen, zoveel meningen
en dat mag hier allemaal
slechts 20 op de kieslijsten
tezamen een klemmende coalitie
die de grijze massa kleurt.
De tegenstellingen uitgemeten
harde en loze kreten

zelfs vrouwen doen mee
in het gekwetter op radio en TV
van vroeg tot laat "ons Nederland".
Gelukkig kraait er geen haan
naar de ontluikende natuur
die gewoon zijn gang gaat
slagregens, hagel en zonnestralen
Ons Nederland in kleurrijke pracht!
Ik zit en verwonder!
5-3-2017

TV17/746

Liefde
Ketting, tandrad,
Krukas en trapper,
Frame en stuur
Zadel en wielen,
De fiets een eenheid.
Het begin van omtrekkende beweging
Van gevoel en begeerte
Van geluk en vrijheid
Van eenheid met de natuur
En van de eigen kracht.
Bron van inspiratie
Naar stuwende hoogten
En duizelingwekkende afdalingen
Naar grillige kasseien
En schier onbegaanbare paden.
Alles binnen bereik
Dankzij de uitvinding
Van de bewegende delen
Samengebracht in eenvoud
En totale elegantie, de fiets!
5-3-2017

TV17/746

Adieu
Niets zo afhankelijk
van resultaat en prijzen
als het gesponsorde voetbal.
Niets zo vergankelijk
als een trainer/coach
in het professionele voetbal.
Nu staat Arséne zelf
na 21 jaar aan het roer
klaar om te vertrekken.
Kans op Champions League
of enig andere titel
dit jaar niet meer te trekken.
Keuzes zijn gemaakt
steun is gestaakt
Wenger kan verrekken.

Geen pardon bij Arsenal
dankzij de vrije val
met slechte uitslagen.
Hij kan uitzien op
vele behaalde prijzen
en nu op zijn pensioendagen.
Nooit eerder buiten de top 4
adieu wordt dan al gefluisterd
Le Professeur is onthutst.
Verslagen door interne ruzies
door analytici, fans en top-speler
neergehaald, geheel bewust.
De langstzittende trainer ter wereld
3 landstitels, 6 bekers
en 6 Community Shields gewonnen.
Niets telt meer aan het eind
een smet op het blazoen:
zo gewonnen, zo geronnen.
Met 67 jaar nog aan de top
en arsenaal aan spelers groot gemaakt
maar uiteindelijk krijgt hij de strop.
Merci en adieu, als enige zeker
geen prijzen, dan je kop
dat staat in het voetbal voorop.
5-1-2023

TV17/748

Overname
Ongevraagd een bod
je schrikt je rot
dit is al te zot.
In 2017 een ware rage
meteen in de etalage
lijden naar een mediareportage.
Letterlijk gefilleerd
niets gecammoufleerd
voor alles wat speculeert.
Aantrekkelijk voor aandeelhouders
cijfertjes van de boekhouders
de waarlijke broek ophouders.
De markt reageert direct
het aandeel dat aantrekt
het bedrijf zelf met een afschrikeffect.
Zo wilt TMG met De Telegraaf
niet onder Talpa als paragraaf
maar is het Mediahuis en VPE gaaf.
Ook AKZO-Nobel in beeld
wordt door PPG gekeeld
met het hoofd al op het aambeeld.

Zo hadden KPN en Unilever
al eerder last van het gezever
als Nederlands werkgever.
De echte slachtoffers in de rel
zijn eigenlijk niet in tel
want het gaat om een financieel groeimodel.
Het blijft steeds een gevecht
onderhandelingen beslecht
aan de rechter voorgelegd.
Wijzigingen van strategie
ontslagen in de hiërarchie
maar goed voor de economie.
Argumenten over en weer
smullen blijft het iedere keer
rondom al het gespeculeer.
Ook de politiek doet een duit in het zakje
min. van financiën en Kabinet op hun gemakje
wet- en regelgeving voor hun verzamelbakje.
Uiteindelijk één die wint
de ander die zich bezint
de rust die zich weer hervindt.
9-3-2017

TV17/749

Kiesstelsel
Ons kiesstelsel
Is net een snoepkast.
Met 28 partijen
Zoveel geur en kleur.
Er valt veel te kiezen
achteraf valt het altijd tegen.
11-3-2017

TV17/750

Rel
(óf: landjepik)

Men neme een leider
een machtswellusteling.
Men neme een ander land
niet in werkelijkheid, edoch.
Men neme een tweestrijd
die over grenzen wordt geleid.
Men neme een vliegtuig
en stiekem een auto elders.
Men neme een mediatool
en kondigt de verovering aan.
Men neme aan dat den vreemden
dit niet zal tegengaan.
Men neme tevoren een standpunt in
en roepe achteraf facist en nazi-isme.
Men neme deze leider
en zien in wat hij roept een herinnering (`33-`45).
Men neme zijn uitspraken serieus
en gaan er onverwijld tegen in.
Men neme lange tenen
en zo wordt een rel geboren.
12-3-2017
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Wolff
Het baanteam voor de wolven gegooid
kans op perspectief vergooid
of minimaal vertraagd.
Honger jaagt de wolven uit het bos
de kudde loopt los
en zal worden opgejaagd.
De bond moet de wolf bij de oren houden
het beleid buigen om te bouwen
is voor Wolff teveel gevraagd.
Speelsters smoren geen wolf in zijn buik
zij vinden de trainingen nu puik
de bond wordt door hen uitgedaagd.
Met de wolven huilen zij in het bos
zij zijn letterlijk van god en straks de bond los
wie wordt als eerste verjaagd?
De wolf ruilt alleen van baard
en allerminst van aard,
zijn schaapskleren zijn gelaagd.
Wee de wolf die in een kwaad gerucht staat

die is het meest met rust gebaat
en voelt zich terecht beklaagd.
Wolff, als eenzame wolf,
die het onderspit dolf
maar als trainer is geslaagd.
13-3-2017

TV17/752

Capulcu
Polariseren
uitproberen
uitlokken
onverschrokken
Schreeuwen en tieren
zogenaamde aasgieren
vooroordelen aanboren
tegenstanders verloren
De aanval als wapen
om anderen te kraken
geen middel wordt vermeden
om de zege wordt gestreden
Capulcu62 in de strijd gebracht
electorale winst verwacht
door dubbele nationaliteiten
te verbinden aan verbasterde feiten

Ongegeneerd
ongenuanceerd
radicaliseren
dat is polariseren
14-3-2017

TV17/753

Tjilpen
Lente en stemmen
zwevend
bevend
voetangels en klemmen.
Gekleurde volière
kwetterend
tjilpend
om vrijheid en care.
Spanning en sensatie
onderdrukt
losgerukt
een thriller voor onze natie.
Gematigd versus radicaal
ophitsend
verfrissend
een potpourri abnormaal.
Tijd om erop uit te gaan

62

Plunderend schorem

kiezen
delen
tjilpend in een hokje staan.
15-3-2017
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London Bridge
The Queen of England
een monumentale statuur
van levenslange duur
regeert met perkamente hand
over dit Gemenebest land.
Een protocol is vastgesteld
voor haar naderende einde
The Guardian die het seinde
Sam Knight heeft het opgesteld
Buckingham Palace opengesteld.
Hoe informeer je over een dode
aan haar vele onderdanen
tegelijkertijd aan alle Anglicanen
juist, met een speciale code,
rekening houdende met 1000 noden.

"London Bridge is down"
BBC (rats63) heeft als medium plichten
ze moet dimmen als knipperlichten
speciaal geplaatst en blauw oplichten
starten met specifieke berichten
als voorgeschreven te verrichten.
De Monarchie verandert direct
Charles als Koning vlak erna
maar of Australië en Canada
aansluiten of juist als neveneffect
overgaan in een Republiek heeft impact.

"London Bridge is down"
Een statement die koningin moeder
achterlaat in een code verpakt
waarmee Charles nog meer wordt geknakt
D+1 11:00 AM wordt hij de hoeder
van de Church of Scotland, broeder.
"Mama belong big country"
Her name for Head of the State Papua New Guinea
het theater van de kroon
levert hem alle hoon
als Camilla pronkt i.p.v. Diana.

"London Bridge is down"
Een reconstructie avant le fait
een hilarisch literair stuk
zwart op wit in druk
in 8000 woorden neergezet
63

radio alert transmission system

geeft nu al voorpret.

Long Live the Queen!
17-3-2017

TV17/755

Been
Journaille beentje gelicht
in het nieuwe media tijdperk
door een tweetende vlerk
zeker geen groot licht
maar wel 's lands hoogste klerk.
Na de eerste shock verwerkt
te hebben is er een kentering
te merken in de publieke mening
door rechterlijke uitspraken gesterkt
met FBI onderzoeken een versteviging.
In alle gevallen wordt bewezen
dat valse beschuldigingen
of halve of hele ombuigingen
weerlegd worden en onterechte vrezen
weggenomen zijn van anti-mediale meningen.
Met gestrekt been erop in
wordt er aan de poten gezaagd
van hem die de democratie belaagd
een lenteachtig begin
van herstel van hetgeen leek weggevaagd.
Media krijgen weer de plicht
zorgvuldig en diepgaand
voor publieke waarden vergaand
onderwerpen aan het licht
te brengen, daarmee waarheden verslaand.
21-3-2017

TV17/756

Schnaps und Frauen
Drank en vrouwen
is dat niet waar wij van houden?
Sex, drugs and Rock & Roll
Ian Dury was er al van vol.
Deze leader van en met de Blockheads
- in Peace he may rest ging dus onze Euro-leider voor,
Dijsselbloem had het niet door.
De hand ophouden jaagt landen op de kast
maar niet na geld te hebben verbrast
een schandaal door een rivaal
die letterlijk afgaat op de taal.
Calvinistisch gedrag, heel direct
was het weerwoord op het effect
van zijn uitspraak over solidariteit
die niet past bij politieke integriteit.
Conclusie die niet verrast
“zij hebben de schoen aangetrokken die past”
nu nog laten doordringen
voor de bezuinigingen echt gaan beginnen.

De zuidelijke landen aan zet
door een politieke meesterzet
of hij mag blijven geen garantie
hoe lang blijft hij nog (demissionair) Min. van Financiën.
Door het als racistisch, xenofoob en seksistisch te benoemen
proberen Zuid-Europese landen in te zoomen
weg van het probleem en vast te houden
aan het onbehouwen 'Schnaps und Frauen'.
5-1-2023

TV17/757

Obama-care
De eerste winst is binnen
Mr. President moet opnieuw
beginnen.
Hoe kan het zo zijn
dat zijn roep groter is
dan zijn brein.
repeal - to make (a law etc) no longer valid.
Totaal niet geanticipeerd
een politiek gemis aan gevoel
en republikeinen genegeerd.
Na aanvaringen met het recht
is dit verlies voor hem
waarschijnlijk erg slecht.
Zijn onderhandelingskwaliteit
waar hij prat op gaat verliet
hem tot zijn grote spijt.

What do you care
How do you dare
Health is to share.
24-3-2017

TV17/758

Jaargetijde
In maart
loopt het niet zo’n vaart
alles kleurt geel,
lichtgroen, roze en paars
ik hoef nog niet zoveel
train nog niet barbaars.
In april
doe ik wat ik wil
de natuur meer in bloei
dieren in de wei
er komt wat meer gestoei
met tochten op een rij.
In mei
staat het me vrij
om tempo te verhogen
langs het volle bos
af en toe opdrogen
mezelf en het “stalen ros”.
In juni

heb ik geen alibi
het weer wordt warmer
de uitdagingen groter
hoogten als hartverwarmer
en kleding steeds bloter.
In juli
gaan ik dan op vakantie
even een moment
om anders te genieten
prestaties absent
evenals het jagen op limieten.
In augustus
prikkels naar de hypothalamus
om het goede uit natuur
tot me te nemen
dat is beter voor het postuur
en de motorische systemen.
In september
is wat ik me remember
meestentijds het eind
van een weergaloos seizoen
uitgebalanceerd en verfijnd
moet ik volgend jaar weer doen.
In oktober
wordt het alom sober
de bladeren van de bomen
wind, slagregens en kou
gaan gestaag langskomen
wat me van het fietsen houd.
De overige tijd
hoop ik dat voorbij schrijdt
zo snel als de stormwind
een droefgeestige periode
waarin kan worden gespint
en het vooral de tijd doodde.
Zo leef ik dus per jaargetijde
¾ dat me kan verblijden
daarnaast meer depressie
zowel buiten als in mijn brein
opbouwende agressie
het zal wel ergens goed voor zijn.

Laat me
25-3-2017

TV17/759

Weg
Het zijn de mensen die de Weg groot maken
en niet de Weg die de mensen groot maakt.
"Confucius, de gesprekken".

Humberto weg bij gezin
en bij Dionne St(r)a(x)ks.
May weg bij EU

Brexit, en wel nu.
Blind weg bij Oranje
direct, zonder franje.
Obama weg
Who do(es the) Care?
Waar een wil is, is een weg
daarom wilde ik ook.
Wie niet weg is, wordt gezien.
kinderspel bovendien.
Ie wie waait weg
afgetikt en buiten spel.
Zo kan tie wel weer
en ben ik eens weg!
29-3-2017

TV17/760

Branding
Krijgen we
net als met
Coca cola
straks na
Linda Light
ook
Linda Zero?
30-3-2017

TV17/761

Klimaat
Keuzes voor de toekomst
van belang voor economie
en levensverwachtingen.
Nu zijn gedachten op z'n somberst
onderschreven door de Nederlandse Bank.
De wereld was in voorbereiding
op grootse klimaat-afspraken
voor het terugdringen van
temperatuurstijging en CO2-uitstoot,
echter de (USA-)wind waait weer anders.
Wij moeten voorop gaan lopen,
aldus Knot, daarmee druk zettend
op de onderhandelingen
rondom een nieuwe regering
op zoek naar een klavertje-4.
Ook een beginner uit GroenLinks
zet haar partijleider klem
met stevige eisen vooraf
m.b.t. de aardbevingsrisico’s in Groningen:
"Gas terug" is haar devies.
We gaan het zien, we gaan het merken,
we zullen moeten doorwerken,
niet alleen harder, maar ook langer,
want ondanks de gunstige ontwikkelingen

hebben we nog altijd een staatsschuld.
30-3-2017

TV17/762

No more Hero
Ex politieman opgepakt
nu op 't verkeerde pad
schending van ambtsgeheim
tijdens zijn 2e diensttermijn.
De werkgever die het hem verbood
bij Pauw toch met de billen bloot
dit was wijs nog slim
hij ging daarbij tegen de moraal in.
No more Hero, werd gedacht,
zo werd hij binnengebracht.
in verzekerde bewaring heel crue
na beelden van NTR met "De kennis van Nu".
Zijn huis grondig doorzocht
na de Arrayan-moskee te hebben bezocht
PVV verleden stemde niet tevree
‘No more Hero’, nee, nee, nee!
Tunnelvisie en zware, onterechte druk
bij een verhoor bracht hem ongeluk
van de leiding de kous op de kop
Hero, no more, zijn werkleven zit erop.
Niet meer in de Kamer zitten
geen Ondernemerspartij om bij te klitten
maar even lekker anders brommen
karaktermoord vindt hij,verdomme.
3-4-2017

TV17/763

Gifgas
Ik wist niet wat ik hoorde
totaal niet wat me bekoorde
Ik wist niet wat ik las
dacht dat het ermee gedaan was.
Oorlog is al uit den boze
moord gebruikt door compromislozen.
Maar een aanval met gifgas
is beide ineen en geeft geen pas.
Syrië een waar bloedblad
onder leiding van Assad.
De wereldmachten verdeeld
hebben elkaar figuurlijk al gekeeld.
Geen gezamenlijk optreden
waarmee wreedheid kan worden bestreden.
Machteloos kijken we toe
foto's, reportages maken ons moe.

Het is alsof het gas ons heeft bereikt

verstikkend en uitblussend gelijk.
5-4-2017

TV17/764

Gifgas 2
Na de chemische ontlading
in Syrië volgde berading
in de VN Raad
en de Amerikaanse Staat
over een te volgen dading.
Na vele eerdere misgrepen
heeft Trump begrepen
dat impopulaire pogingen
mede door betogingen
tot verandering zijn weg te strepen.
Om zijn gezicht te redden
moet hij op een ander paard wedden
naast Nikki Haley als nieuwe ster
want Bannon ging te ver
de Nationale Veiligheidsraad terug in oude bedden.
Ook de Russen werden betrokken
niet om hen mee te lokken
maar om machtsvertoon
en Assad's verdiende loon
te tonen zonder verdergaande brokken.
Poetin heeft nog niet gereageerd
voelt zich waarschijnlijk gegeneerd
door nu de verkeerde kant te kiezen
kan hij zijn gezicht verliezen
en wordt zijn strijd op het wereldtoneel gesaboteerd.
Kortom een koerswending lijkt
wat op het palmares prijkt
van de president als aantoonbaar feit
van zijn “Amerika op 1” beleid
met één klap een politieke ommezwaai bereikt.
7-4-2017

TV17/765

Ballen
Parijs - Roubaix
afsluiting carrière
kasseien après
als derrière.
Vier keer bekoord
als eerste over de streep
een slotakkoord
voor een laatste greep.
Trouée d’Arenberg
Bos van Wallers
Carrefour de l’Arbre
allemaal scherprechters.

Sometimes you don’t need
a plan,you just need big balls.

Heel België liep uit
een prachtige dag
velen vielen op de stuit
Tom eindigde met een lach.
Niet dat hij won
wel een landgenoot
dit jaar een veelvraat
die het winnend afsloot,
Van Avermaat.

Le roi est mort, vive le roi.
Trouée d’Arenberg
Bos van Wallers
Carrefour de l’Arbre
allemaal scherprechters.
Zijn laatste daad voldaan
ook monumentaal
op de wielerbaan
als nummer 13 finaal.
Met stof in de ogen
een traantje erbij
op het laatste vermogen
zijn fietseinde nabij.
9-4-2017

TV17/766

Terugkeer
Successen gekend
dalen gewend
sprinten als vak
ijs glad en vlak.
Overstap onverwacht
resultaten gedacht
seizoen niet compleet
is er sprake van sleet?
Geen aansprekende tijden
schaatsen leek op lijden
alle podia gemist
‘Victorie’ stopt beslist.
Geen andere sponsor bereid
met steun tot zijn spijt
wel een kopje koffie
met oude coach in Calgary.
Relatie niet onderkoeld
was ook niet bedoeld
nieuwe impulsen waren nodig
zelfs z'n broer was overbodig.
De klik was nog aanwezig
Gerard was vrijgevig
trainen met de beste 3
‘Platina’, waarom ook niet?

De wilde haren geknipt
nederigheid in zijn blik
Olympisch Kampioen bezeerd
over the (Desly) Hill, geheel verleerd?
11-4-2017

TV17/767

Holland's glorie
Grootste
fietsland
business
wielergigant
Gazelle
Sparta
Batavus
Koga
Pon Bike
na overname
Accell
dé 'volkswagen'.
Concurrentie
ontwikkeling
aandeel
marketing
E-bikes
wereldwijd
doelgroep
werkgelegenheid
Auto's
fietsen+motor en
electrotechniek
scheepsmotoren
Onverwacht bod
Pon's story
groeivermogen
Holland's glorie.
11-4-2017

TV17/768

See you
Tot later of
ik zie je nog wel eens
klinkt tof
maar ook afstandelijk
schier onafhankelijk.
See you later alligator, after 'while crocodile
See you later alligator, after 'while crocodile
Can't you see you're in my way now
Don't you know you cramp my style…
Tussen vrienden of
collega's hartelijk bedoeld

bij wildvreemden grof
en zelfs uitdagend gezien
wordt aftellen vanaf 10.
In ieder geval kan
tot weerziens
niet anders betekenen dan
we zien elkaar geheid
in de toekomende tijd.
De wens om elkaar te zien
geeft dus altijd een lading
die ontvanger clean
of juist ervaart als bedreigend
hartslag en bloeddruk stijgend.
See you later alligator, after 'while crocodile
See you later alligator, after 'while crocodile
Can't you see you're in my way now
Don't you know you cramp my style…
Meestentijds vaak
een niemendalletje
een afscheid in de maak
om als laatste iets te zeggen
zonder nadruk ergens op te leggen.

See you.
12-4-2017

TV17/769

Disruptie
Bruin, blond, braaf
Belgisch bier
wereldwijd
Leffe, Hoegaarden, Stella
ik ga er graag
in kopje onder.
Gisten het recept
onveranderlijk
speciaal
eigen cultuur
maar gaat het
nu kopje onder?
Buitenlandse microbrouwerijen rijzen als
paddestoelen
uit de grond
revolutie
steekt de kop op.
United, Kindom
en de States,
naast Scandinavië
gevarieerd
‘Bier Craft’ zet
de wereld op z'n kop.
Bourbon en whisky
vaten

grensverleggend
crowdfunding
samenwerking
met uitwisseling.
Yuzu en sanchopepers
sigaar
anders maar
experimenteel
verlaat de abdij
op naar de speeltuin.
Aromatische hop
en wilde gist
exotisch
disruptie
om Belgische
traditie op te schudden.
Immaterieel Unesco
werelderfgoed
bierstijlen
concurrentie
aanpassen met
nieuwe technieken.
14-4-2017

TV17/770

50-50
Keuzes te maken
voor Turkije een hard gelag
in tweeën verdeeld
dat is het duidelijke beeld
na de verkiezingsuitslag.
Keuzes maar twee
gesplitst net als Istanbul
symbool voor het land
geleid met harde hand
wordt dit een dolle boel.
Ook is de uitslag omstreden
50-50, de een iets meer
maar wel de verwachte kant
de leider krijgt de overhand
en dat doet zo zeer.
De doodstraf weer terug
internationaal een wig
in de betrekkingen dichtbij
‘een sterke staat’ zegt hij
50/50 Rusland-Europa sandwich.
16-4-2017

TV17/771

Ommezwaai
Niets veranderlijker
afstandelijker
ondoorgrondelijker
weerbarstiger
dan politieke meningen.
Het bewijs dagelijks
schreeuwend

adembenemend
tenenkrommend
hemeltergend in beeld.
Nu weer draait May
voor haar Brexit
die ze niet eens wilt
180 graden door
op naar nieuwe verkiezingen.
De hang naar macht
in uitvoer gebracht
naar het voorbeeld
van Turkije
laat het volk maar lijen.
Haar stiff upperlip gekruld
met dezelfde tang
langs het perkamente haar
lage streken van belang
als harnas tegen misbaar.
Toch aandoenlijk te zien
dat als de werkelijkheid
lastiger is dan voorzien
dezelfde werkelijkheid
met een ommezwaai
de waarachtigheid laat zien.
19-4-2017

TV17/772

Op de afspraak
De deur staat open
de finish in zicht
de laatste klim
nog eenmaal
wie heeft nog de benen?
De spanning heerst
de laatste loodjes
de zenuwen gieren
door de kelen
Wie heeft nog de power?
De sprint wordt ingezet
nog blijft het wachten
de favorieten komen
allen op de afspraak
Wie heeft nog het beste over?
D'r op en d'r over
alles of niets
spieren gespannen
mond wagenwijd open
Wie heeft de langste adem?
Het publiek in extase
de troepen die langsrazen
nog een honderdtal meters
nu gaat het los
Wie is er echt de sterkste?

Gejuich, de winst is binnen
geen fotofinish nodig
het was overtuigend
op de muur van Huy
Kampioen Valverde, zijn 5e keer!
Triomf, overduidelijk
alleen over de meet
mede door ploegenspel
Olympisch, Europees en
voor de 3e keer, Van der Breggen!
19-4-2017

TV17/773

Frankie
Frankie, gaan we naar huis?

Heel bijzonder een papegaai
die afscheid gaat nemen.
Het geeft het leven een draai,
want meestal gaat de mens wenen.
Even stilstaan bij Scarponi,
geliefd en niet onomstreden,
maar voor zijn "Frankie"
de racer waar werd meegereden.
Een ongeluk met een busje.
Hoe kwetsbaar is een renner,
zelfs op zijn dagelijkse lusje,
dat weet de werkelijke kenner.
In het harnas overleden,
de fiets was zijn leven,
voor Astana als laatste gereden,
het ‘blauwe’ tenue wordt meegegeven.
Condoleances en verdriet:
alleen, een laatste groet
van de wielerwereld en Italië,
Frankie doesn't go to Hollywood.
24-4-2017

TV17/774

Geboortegolf
Twee dagen vrij
bij een geboorte
voor vaders tenzij
werkgevers anders willen.
In Europa verschillen
van 0-90 dagen
de EC gaat ervan rillen
en stelt een minimum van 10 voor.
Komt dit er in de EU door
dan is er een vrijbrief
letterlijk en figuurlijk hoor
voor het "spontaan" vrijen.
Mannen slaan nu al op de dijen
van plezier, vrouw en de baas
die kunnen het lijen
allez, kleine, kom maar op.
Hier slaat men de spijker op de kop
een geboortegolf op komst
voor de economie helemaal top
en voor de man pret in bed.
Het kersverse gezin verlet
op de werkplek, wat de ONL
bezwaarlijk vindt en onterecht,
de kosten zijn onevenredig.
Alleen Borman kijkt te vredig,
hij verdient er dan ook brood aan
en wel dik besmeerd, ledig
dan niet meer zijn cursussen.
26-4-2017

TV17/775

Waaghalzen
Het fietsen als prof
verdient alle lof
met gevaar voor eigen leven
wordt kijkplezier gegeven.
Fietsen in de Giro d'Italia
is als rijden in het Walhalla
nu kiest de organisatie
nog meer spektakel voor de natie.
Puntenstelsel voor het klimmen
moest al gemakzucht dimmen
dit vinden ze nog niet afdoende
meer strijd wordt pas voldoende.
Vandaar een "afdalingsprijs"
euro's extra, punten gewijs,
renners memoreren Wouter Weylandt,
die afdalend raakte een zijkant.
Levensbedreigend

grensoverstijgend
wie draagt verantwoordelijkheid
voor in te schatten vergankelijkheid?
Waaghalzen
jakhalzen
over het stuur gekruld
vallen door eigen schuld?
1-5-2017

TV17/776

Afval
Mensen als afval
verdwenen al of niet in de muur,
dan wel in een plastic zak
ergens onder de grond.
Dit beeld in Manila
Duterte’s Filipijnen opdrachten tot moord
op drugsdealers en
verslaafden is ongezond.

Huilende kinderen
verslagen moeders
een uitzichtloos bestaan
hard, harder werken en
drugs om te overleven terstond.
Meedogenloos, systematisch,
ook politieke tegenstanders door doodseskaders
massaal afgeslacht,
het wordt nu al te bont.
"War on drugs" als belofte
onderdrukking en angst wordt hij nu aanhangig gemaakt
bij het internationaal gerechtshof
waar deze 'afvallige' zaak voorkomt.

Huilende kinderen
verslagen moeders
een uitzichtloos bestaan
hard, harder werken en
met plakband dood op de grond.
Vergelijkingen met het verleden
joden versus drugsverslaafden haalt hij graag aan
daardoor nog steeds populair
3 miljoen doden, “Who does care”?
Op handen gedragen “Bestraffer”
met motor zelf op controle houdt van het wrede verleden
en heeft oud dictator Marcos
met 21 schoten opnieuw gegrond.

Huilende kinderen

verslagen moeders
een uitzichtloos bestaan
hard, harder werken en
nog steeds geen eten in de mond.
2-5-2017

TV17/777

Jodenster
Woorden schieten te kort
al die mannen aan gort
vrouwen ook die het opnamen
voor vrijheid en democratie samen.
Toen niet te bevatten
en nu nog niet in te schatten
de verwoesting aangebracht
wordt gelukkig jaarlijks herdacht.
Miljoenen joden gedeporteerd
de wereld heeft niets geleerd
overal worden minderheden vermoord
hun stemmen worden niet gehoord.
De beruchte ster op de borst
was er niet één van trots
Fjn om te zien dat militairen
op de Dam kunnen pronken met hun sterren.
Zij hebben gestreden
waardoor wij tevreden
onze stem voor 2 minuten doodstil
en daarmee juist gebruiken tegen meningsverschil.

Laat deze Jodenster gelden
eert jaarlijks weer onze helden
geef zo een duidelijk signaal
voor eens, voor altijd en voor allemaal.
4-5-2017

TV17/778

Op de schaal
Soigneren een must
voor fietsers gerust
te kijken vol lust
en heel bewust
naar een identiteit
waarmee hij rijdt
zoekt en pas gedijt
als een ander hem vleit.
Met zijn aankoop
als ware het stroop
dat langs zijn mond droop
gaat de ego op de loop
en uit dit met meer macht
dwingt tot uiterste kracht
want te tonen deze pracht
is wat van hem wordt verwacht.
Zijn kleuren niet te vaal
zijn de benen kaal
voor de zoveelste maal
een 8 op de schoonheidsschaal

salonfähig ook na de tocht
lurkend aan het hemelsche vocht
anders dan het slappe bocht
waarmee hij naar het einde vocht.
Voldoening na prestatie
niet uitgeput en in gratie
dat misstaat niet
is zijn contemplatie

eens een rouleur
blijft een vouleur
lettend op couleur
als een echte soigneur.
8-5-2017

TV17/779

Etna
De Mount Etna als ‘negatief’ beeld
van de Mont Ventoux
geen witgekleurd maanlandschap
maar zwartgeblakerde lava
beide kale bergen
ook de wind is aanwezig.
De Etna is een actieve vulkaan
de hoogste berg van Italië
barst bij tijd en wijle
rokend en rommelend
as en lapilli 64 spuwend
en dampen over zijn flanken.

Niet dat het alleen maar zwart ziet
mooie rood-bruin gekleurde kraters
verrassen naast prachtige
goudkleurig steentjes
die oplichten
en de witte top in de winter.

De Giro had op Sicilië
op deze Mongibello (Berg der Bergen)
de eerste afscheiding
van kanshebbers gepland
maar na lichte schermutselingen
blijkt de “top’ op 10 sec. te staan.
Met tegenwind bleef
alleen Jan Polanc overeind
met voorsprong de laatste klim
stoempend omhoog
de bende elkaar beloerende
favorieten voorblijvend.
Vuurwerk bleef uit
zowel van de berg
als van de kemphanen:
“Ze sponnen als een kat
moeten alleen

64

kleine brokken lavasteen

nog wakker worden 65”.
10-5-2017

TV17/780

4 partijen
Al maanden geleden
zijn verkiezingen geweest
plannen smeden
is geen feest.
Sindsdien is het breien
dagen, nachten, weken
Schippers met 4 partijen
ieder met z'n eigen streken.
Niets kan van een leien dakje
er zat vaart achter/in
uitgegleden over een kakje
dat niet vanzelf ging.
Vandaag het hoge woord
eruit, tot haar verdriet,
gesprekken verstoord
samen gaan lukt echt niet.
Teveel schipperen
al op voorhand bekend
doet Nederland bibberen
en water bij de wijn ontstemd!
De 2e kamer wederom aan zet
nieuwe ronden
nieuwe kansen, opgelet,
wordt een formule gevonden?
De basis is al wel gelegd
1 partij wordt ingeruild
de bakens worden verlegd
terwijl Wilders verder huilt.
15-5-2017

TV17/781

Bluf
Blufpoker
blufpresident
de hand overspelen
is hij gewend.
Kort en krachtig
kortzichtig
leugens in 200 woorden
tekent hem opzichtig.
Opgeblazen
blazoen en hoofd
onderhandelen als oormerk
'Amerika op 1' is beloofd.

zoals de Siciliaanse schrijver Sciascia ooit optekende. ‘De Etna is een grote kat, die rustig ligt te spinnen en zo nu en dan even
wakker wordt.`
65

Blufpoker
blufpresident
ongeloofwaardiger met de dag
"Impeachment" voor die vent!
17-5-2017

TV17/782

Politie(K)
K met hoofdletter
blijft het bij de politie
nu weer gekrakeel
een doekje om hoofd en keel
een nieuwe petitie
om islam, Donnerwetter.
Weer een staaltje tolerantie
wordt van ons gevraagd
nieuwe agenten in spee
niets mis mee
maar of het ons behaagd
blijft hier een omissie.
Houdt het bij onze cultuur
geen geloof in overtuiging
voor een dienstig ambt
voor je het weet beland
de discussie in een ombuiging
“Help uw naaste, niet uw buur!”
19-5-2017

TV17/783

MotoGP
In 2006 kampioen
in een razendsnelle sport
zijn leven veel te kort
hij zou de Superbike nog doen.
Gewoon een stukje rijden
met vrienden op het fietsje
Italië, Rimini, een zacht briesje
het waren mooie tijden.
Onverwacht werd Nicky Hayden
gegrepen door een auto voluit
via motorkap en voorruit
het leven uit gegleden.
Ervaring met snelheden
mochten hem niet baten
Kentucky Kid heeft ons verlaten
artsen hebben tot het laatst gestreden.
Mijn ervaring was identiek
het geluk wel aan mijn zijde
helaas blijft het niet te vermijden
sommige verkeersdeelnemers zijn ziek.
Voor hem is het te laat
hij heeft de strijd verloren
mogen andere tijden gloren
sport en verkeer dat samengaat.

R.I.P. Nicky.
22-5-2017

TV17/784

Het Groot Dictee
Weg ermee
het groot dictee
Niet meer op TV
NTR niet meer tevree
Eens een instituut
bij het grofvuil, het is uut
Kijkcijfers laag
voor jongeren te traag
Ook de Nederlandse taal
veranderd rap en radicaal
Dat bij te benen
stap je op zere tenen
Philip Freriks ontgoocheld
nu het eruit wordt gekogeld
Het groot dictee
weg ermee
26 jaar een statuur
nu zelfs geen laatste uur
Afscheid in stijl
onvoorzien en in allerijl
Interactief met uitleg
moderner weggewuifd in overleg
Het was ook vergezocht
slimmigheden werden uitgezocht
Weg ermee
misschien ook BN-ers daarmee
het groot dictee.
24-5-2017

TV17/785

Rondemissen
Niet over het hoofd te zien
door lengte en uitstraling
en tegelijkertijd toezien
met kussen als uitbetaling
van de triomfators bovendien.
Ze zijn niet te missen
daar boven op het uitspansel
de hoogbenige rondemissen
de sierlijke omlijsting op de kansel
renners die zich snel moesten opfrissen.
Ze zijn er in elke grote ronde

maar ook in straatkoersen
publiekstrekkers, zeker de blonden,
die de prijsuitreiking omfloersen
ze zijn van 'tout le monde'.
"Big Handsome Man" Tom
mocht vele malen kissen
ontvangen waarna hij glom
met rode afdrukken van de missen
al deed hij af en toe stom.
Toch, al is het Giro, Vuelta of Tour,
we willen als kijker niets missen
van deze rondes en het geloer
naar wat ze ons opdissen
met de ongenaakbare Rondemissen.
29-5-2017

TV17/786

De Punt
40 jaar geleden alweer
oorlog in Nederland
plaatselijk en voor de 2e keer
Molukkers met een trein gestrand
die eisen aanzetten met geweer.
Het staat me nog altijd bij
als dienstplichtige teruggeroepen
een maand nog dan de burgermaatschappij
opkomen voor de troepen
beveiligen Teuge zonder averij.
40 jaar en meer
onrecht en ontwricht
geen terugweg meer
Nederland heeft een plicht
en dat doet zeer.
Het geheel is al eerder ontspoort
als beroepsmilitairen voor de KNIL
verscheept, ontslagen aan boord,
geen werk en tegen hun wil
vastgezet in een of ander woonoord.
40 jaar alweer geleden
nog is de Molukse gemeenschap
verontwaardigd en ontevreden
en wordt politiek gramschap
gevraagd voor ‘s mariniers optreden.
Geen excuses wederzijds maar strijd
onschuldigen zijn destijds vermoord
verzacht de pijn in de tijd?
Kennelijk niet want ongestoord
wordt om 'executies' een proces geleid.
40 jaar na de gijzelingen
blijft leven een oud ideaal
"RMS" en zijn er op Molukken spanningen
dit zorgt voor veel juridisch kabaal
2 werelden en onverenigbare meningen.
40 jaar en meer

onrecht en ontwricht
geen terugweg meer
Nederland heeft een plicht
en dat doet zeer.
30-5-2017

TV17/787

Vrouw-en-strijd
Wereldwijd
wijdverbreid
tegenstrijd
om gelijkheid
Zwaar bevochten
uit de krochten
minder in bochten
die waardering zochten.
Tennis als voortrekker
de financiële wekker
rokjes steeds kekker
maar gedachten gekker.
Nooit was Margaret Court begaan
APARTHEID mocht doorgaan
nu afwachten of haar "baan"
in status blijft bestaan.
Hel en verdoemenis
vrouwengesis
ergernis
wat is er mis?
Lesbiennes bevreesd
“het is genoeg geweest”
homoseksualiteit een feest
transgenders niet gesjeesd.
Strijders, Navratilova, Martinez,
Billie Jean, Mauresmo met stress
geslaagd ondanks de pers
eer een icoon a la Arthur Ashe.
Australian Open
muren weer slopen
voorstel Baan 1 om te dopen
'Margret Court Arena' verlopen:
'Evonne Goolagong Cawley Arena' een zege!
2-6-2017

TV17/788

Relive
Niets beter dan beleven
het alles te geven
voor je dromen
tijdig klaar te stomen
en resultaat na te streven.
Het rustige begin

je hebt er zin in
vooral met mooi weer
het gaat als een speer
groeiend vertrouwen daarin.

En dan is het zover
de prestatie geleverd
je voelt je een megaster.
Na deze top op de limieten
statistieken, routes ‘Relive’
herbeleven en nagenieten.
9-6-2017

V17/789

Overspelen
Teams bereiken het meeste
met vertrouwen
op elkaar kunnen bouwen.
In sporttermen overspelen
en iets voor elkaar overhebben,
geen muizenissen, noch spinnenwebben!
Een beetje geluk doet wonderen
verder hard werken
en elkaar versterken.
Maar in de Nederlandse politiek
geen Klavertje-4 geplukt
het samenkomen niet gelukt.
Onoverkomelijk, neen,
"Waar een wil is, is een weg"
er is dus geen sprake van pech (told someone)!
(Re-)formeren, torpederen,
de insteek van partijen,
dat kan ook niet gedijen.
Hier heb je kunnen zien
er geldt een ander overspelen
namelijk de eigen hand, ten koste van velen.
13-6-2017

TV17/790

Bergen:
Bergen in rust
bergen met rust
bergen brengen rust.
Bormio in het hart
tussen bergen een vallei
en dat geeft rust bij mij.
Bergen om in te verdwalen
rust tot in de dalen
bergen die het uitstralen.
Bormio als start
van Climbing for Life
geeft rust aan ons verblijf.

Bijgekomen na een klim
bijgeslapen er midden in
bergen om aan te vergapen.
5-1-2023

TV17/791

Prestatie
Het leven staat bol van verrassingen
sommige uitdagend
soms lastig
een enkele keer zenuwslopend
een andere keer frustrerend
maar altijd anders dan gedacht.
Zo ook "Il Pirata"
zwaar al op voorhand
drukverhogend tevoren
zenuwtergend aan de start
verlossend de aanloopfase
en het losgaan bij de eerste hoogtemeters.
Dan de naam van de eerste klim
"Mortirolo" wat al genoeg zegt
met gaandeweg alle emoties
van pittig tot zwaar
van warm, zweten en niet af laten weten
met het ultieme eind, gelukt.
Zo zijn er ook de tegenvallers
lekker zonder trappen en dan,,,,sasssht
lekke banden in de 'afzink'
tot 2 aan toe, de laatste bij een handje toe,
voorspoed door de snel gearriveerde hulp
die ook weer het hart deed pompen door zijn traagheid.
Alleen verder op koers
in de achtervolging
met de motard aan je wielen
geeft een dubbel gehaast gevoel
water bij een camping ververst
vlak voor de officiële verzorgingspost.
Niet meer de laatste door een snelle stop
de Gavia bedwingen
zelfs tussen een stilstaande wirwar van wagens en motoren
een groepje, en enkelingen passerend
hartslag controlerend en
toch soms nog op hol (donkere tunnel).
Door, na één korte break,
de top als victorie
prachtige vergezichten onderweg
als bliksemafleiding van je gemoed
trappen, duwen, afzien
daar …. ligt tie, je haalt het, WoW!
Herpakken, controle en voeding
een kiekje nog voor de verzameling
en als bewijs van geleverde prestatie
eigenlijk nog één te gaan
maar met de wijsheid van jaren, met tegenspoed,
een bewuste keus, zo is het goed!

De Stelvio (Bormio) lonkte nog
maar gezien de tijd en de eigen meid
een (zonnesteek?) gezonde insteek
om niet alle kruit te verschieten
en zo nog van vakantie te genieten
blijft op het verlanglijstje van toekomstige prestaties.
28-6-2017

TV17/792

Buitje
Gaan voor een uitje
een rondje in de heuvelen
kijken en wat keuvelen
hoe zat het met de cent en het fluitje?
In de verte zagen we ze hangen
de voorspellingen komen uit
het nemen van een onvermijdelijk besluit
terug, droog te blijven onze belangen.
Op de camping aangekomen
flonkerende fietsen binnen
zelf uit de kleren en tussen het linnen
voor de spetters uit de bomen.
Niet doorgezet, nog niet
plannen om te maken
en ze een voor een te staken
wachtend op een hemels vergiet.
Eindelijk koelte, zittend op m'n stuitje
niets doen, lezen
wat hebben we te vrezen
als te wachten op het komende buitje.
29-6-2017

TV17/793

Figline
Sting schijnt er te wonen
een pleintje
om van en in weg te dromen
geklets en een geintje
binnen een verzameling oude mannen
bij elkaar geklit
geheel ontspannen
in woordenwisseling verhit
dat echte Italianen siert
in hun domein
waar vriendschap gevierd
en buiten dit plein
achter de huizenrijen
prachtig, niet volmaakt
volgebouwd tot aan de landerijen
je in extase geraakt
het leven wordt vergeten
gedachten aan "moeten" verdreven
'Dat' moet Sting hebben geweten
zijn ballades hieruit geweven.
Fields of Gold, zijn landgoed
passend in een decor
vaak onder de okeren gloed
een weldadige oase voor de tenor
rust en weelde
wat een vrijheid
met wijn die de tong streelde
al door olijven geplaveid
ver van waar de mannen oreren
waar de wereld stilstaat
bloei, groei, produceren
in de maat waarin de muziek slaat
soms loom en ontoegankelijk
vaak intens
teder en afstandelijk
meeslepend en immens
totaal overgeleverd aan deze vrede
waardevoller dan gelden
daarvan zingt Sting tevreden
tussen zijn gouden velden.
30-6-2017

TV17/794

Alleen
... maar niet eenzaam.
Het heerlijke gevoel
In het heuvelachtige,
Beboste en met dorpjes
Gelardeerde landerijen
Is onbeschrijfbaar.
Het schrikken van gewroet
In de aarde door wilde zwijnen,
Die feitelijk banger waren
En ook de 4 herten, uitkijkend
Hoog op een plateau over de weg.
Dat zijn ervaringen

Onmeetbaar en echt
Dat maakt krom recht
Het leven in al zijn openbaring.
De geuren en kleuren
Komen bij me binnen
De uitzochten maken buitenzinnen
Kunnen me wel zo opfleuren.
Dus geheel omgeven
En in het leven!
3-7-2017

TV17/795

Podium of Jodium
De Tour is sensatie
Spanning en heroïek
Het gaat om sensatie
De flow en de dynamiek.
Ieder jaar een ander parcours
Om supporters en sponsoren
Met een bloedstollende koers
Op de weg of voor de buis te bekoren.
In het peloton wordt gesproken
Nu weer na vele valpartijen
Over botten die worden gebroken
Om voor "Podium of Jodium" te strijden.
Benauwend komen na steile beklimmingen
Smalle, bochtige en met scheuren,
Bezaaide gruwelijke afdalingen
Alleen adrenalline om renners op te beuren.
Ongeremd en met volle vaart
De diepte ingestort
Hopende dat vallen hen wordt bespaard
En geen seconde verloren wordt.
Rustdag en wonden likken
Uitrijden en jezelf presenteren
En om de moraal op te krikken
Genoeg om nog een week te presteren.
11-07-2017

TV17/796

Concentratie
Wielrennen
Met de benen
Malen
Pedaleren
En stoempen.
Wielrennen
Met het hoofd
Concentreren
Inschatten
En kiezen.
Concentratie
Vooral in een groep
In de afdaling

Van snelheid
En van het wegdek.
Maar in de Tour
Een extra dimensie
Het rekenwerk
Het juiste achterwerk
Focus van start tot finish.
16-7-2017

TV17/797

Mollemalen
Een eerste plaats halen
de wens van de renner
in sprint of alleen stralen
voor het oog van de kenner.
Karakter om te soleren
een route in het Centraal massief
met de wind op kop pararen
de attacks was erg attractief.
Er wordt al een lans gebroken
een naamgeving aan volharding
niet onder stoelen of banken gestoken
Mollema..len tegen verwachting in.
Stug doortrappen op de 11
de laatste hobbels overwinnen
vertrouwen op en in jezelf
over de finish, hij is binnen!
16-7-2017

TV17/798

La Course
Professionaliseren
opboksen tegen
meningen en
vooroordelen.
Mannenwereld
bolwerk
kijkcijfers, geld
en krachtwerk.
Initiatief en reclame
UCI, sponsors, media
overtuigen
en uitzenden.
Ploegenspel
boegbeeld
spanning en
herkenbaarheid.
Kopiëren
ervaren
sensatie
lijden.
Nieuwe fietslanden
gelijkwaardigheid
in aandacht

en waardering.
Vrouwen
aan en naar
de top
ook in La France.
20-7-2017

TV17/799

Blowing in the Whitehouse
How many faults can a president make
before they give him the sack?
How many tricks must the president search
before he will be dismissed
Yes, and how many friends are thrown out
before they put him to trial.
The answer, my friend, is clear-cut
It's blowing in the Whitehouse.
Yes, and how long it will take for men to understand
before they are totally lost
Yes, 'n' how many years can some people exist
before they're allowed to be free
Yes, 'n' how many times can a man turn his head
and pretend that he just doesn't see
The answer, my friend, is very clear-cut
It's blowing in the Whitehouse.
Yes, and how many lies can ever be turned into right
before the President will fall
Yes, and how many twitters counts allright
before he dare to say, I'm gone!
Yes and how many wives will be discriminated
before they all let him down.
The answer, my friend, is very clear-cut
It's blowing in the Whitehouse.
Naar: Blowin' in the wind - Bob Dylan.
21-7-2017

TV17/800

Dodelijk
Het dagelijkse verkeer
afgelopen week weer
geeft aan dat drukte
en (ge-)drang
samen niet lukte.
Hoe het kan is onbekend
maar 4 keer ontstemd
vernamen we uit de pers
dat fietsers
verongelukte divers.
3 heren en 1 dame
die in 1 week omkwamen
is teveel van het goede,
Hulst, Abbenes en Lienden,
fietsers blijf op uw hoede!

Gelijk halen is geen gelijk krijgen
kwestbaarheid niet te benijden
een inschattingsfout
zo gemaakt
zorg dat je ruimte houd!
Regels en discipline
belangrijker dan adrenaline
wees een heer,
kies bewust,
in het dagelijkse verkeer.
Tolerant en verantwoord
zoals het in ieders belang hoort
anders onverbiddelijk,
een aanrijding is
voor fietsers vaak dodelijk.
Mijn medeleven gaat uiteraard
vanuit het diepste in me gepaard
met zorgen om de toekomst.
Partners, families, vrienden
van de 4 wens ik veel sterkte.
23-7-2017

TV17/801

De wet van het toeval:
Alleen, op lege paden en wegen,
kom je tegelijkertijd
met een enkele voorganger
en juist op dat moment
een tegenligger tegen.

Naderen op lege paden en wegen
altijd en tegelijkertijd
de tegenligger en degenen
die je voorbijrijdt.
26-7-2017

TV17/802

De Keel
.... afgesloten
met een ijzeren hek
weer eens wat anders
dan met een ijzeren greep.
.... een van de groeven
met achtergelegen gangenstelsel
ontgonnen voor rokende kachels
nu dicht door rook van vuur.
bij ..... gegrepen
met gevoel voor historisch besef
in het nieuws gebracht
het vuur blijkt niet te doven.
.... en afgeschreven
10.000-en liters wijn
door roet, pek en rook
verworden tot azijn.
.... hermetisch
tot veiligheid door inspectie
van de grot is gegarandeerd
het hooi door vuur geheel verteerd.
.... dicht
een knellend gevoel ondergronds

laat mij maar naar adem happen
op 'den IJzeren Bosweg' erboven.
29-7-2017

TV17/803

Communicatie
Normaal een gesprek voeren
is al moeilijk op zich
en dan het uitwerken hiervan
een hyperbolische weergave
als verwrongen taalbochten.
Kort en krachtig samenvatten
werd op school gedoceerd
en wordt tegenwoordig staccato
in twitterkanalen gekannibaliseerd
ten faveure van het eigen ego.
Daarvan in de Amerikaanse top
wordt dagelijks een soap gemaakt
de ene kop rolt voor de ander uit
net hoe de wind weer waait
en altijd tegen Trumps haren in.
Het 'IJdeltuitje' maakt met een slag
zijn pony weer op orde,
één of meerdere tweets ter faveure
van nog meer chaos en waanzin
en een volgende hielenlikker op de kansel.
Geloofwaardigheid is ver zoek
nieuwe wetten verdwijnen in drijfzand
zonder fundament verloren
als 'Holle Bolle Gijs' volgt de reactie
imploderen, imploderen en dan mijn zin.
Eigenlijk is dit heel herkenbaar
als kleine kinderen hun zin doordrijven
komt identiek gedrag boven
en is het beeld illustratief:
"De wereld is tegen mij!"
31-7-2017

TV17/804

Brullen
In de ban van oranje
niet de macho mannen
maar een EK met franje
van vrouwen die samenspannen
in een wervelende campagne.
Een finale bleef hun droom
al waren sommige mannen lullen
en uit hun neus brieste stoom
niet om aan te zien die sullen
hoe ze oordeelden, ongewoon.
Schitterend publiek in Enschede
gezang, sensatie als uithangbord
de wedstrijd was geen cliché

juist een reclame voor de sport
constateren wij ‘analytici’ tevree.
Schoonheidsfoutjes niet verhullen
geen vieze tackles of verbaal
strijd en elkaar aanvullen
alles in het spel integraal
de leeuwinnen brullen.
Het hoogste doel gehaald
winst in hun eerste finale
op eigen kracht, niet gefaald,
gedurfd op critici hun gram halen
laat hen brullen, ze zijn gestaald!
7-8-2017

TV17/805 Formatie:
Progressie
ze zijn uit de recessie
eerst een dinertje
met Zalm
dan een ideetje
van Zalm
een kleine depressie
en eind deze sessie.

Weer wikken en wegen
wat is er op tegen
pamperen
door Zalm
schamperen
op Zalm
wie gaat er bewegen
of zijn stoepje schoonvegen.

God bless me
let it be
een schietgebedje
voor Zalm
een warm bedje
namens
Zalm
4 partijen na vakantie
boek nu eens progressie.
9-8-2017

TV17/806

Fipronil
Nou barst m’n klomp
een schandaal zo lomp
zo laag en breekbaar
op grote schaal laakbaar
en geeft een hoop rompslomp.
In onschuld wordt gewassen
de handen, wat een klasse,
Zuiderburen
en hen die hier mee gluren
verschuilen zich achter paperassen.
Hoe lang houden ze het stil
de schande door Fipronil
wel of niet schadelijk
voor de gezondheid hoofdzakelijk
en slecht voor economisch bestwil.
NVWA op de hoogte gesteld
verbolgen Barneveld,
andere boeren en leveranciers,
uit België komt getier,
Duitsland en Engeland staan versteld.
Eieren uit de rekken,
ook nevenproducten nekken,
geen verkoop, lege schappen,
KvK kan bedrijven schrappen
niet te redden, faillissement voltrekken.
Het is echt een kippenvriend <ChickFriend>
die hieraan het meest verdiend
handjeklap met een Belgische boef
zegt het OM bedroefd
‘Fypro-rein’ om bloedluis te bestrijden, uitgekiend.
NVWA faalt in haar prioriteit
stelt Stichting Maatschappij en Veiligheid
niet het publiek belang wordt gediend
wel het economisch beleid
in plaats van de voedselveiligheid.
Zo worden we bedolven
over oorzaken en gevolgen
hoogwaardigheidsbekleders strijen
met actiegroepen en politieke partijen
alleen doen een plas, geheel verbolgen.
10-8-2017

TV17/807

2 op het bankje
Laat op de middag
zitten zij daar
getweeën zowaar
wachtend in de zon
half augustus op hun balkon.
Stil en voldaan

genietend van hun leven
ze weten, het duurt nog even,
beiden nog gezond en bij
de tijd, die langzaam verder glijdt.
Het praten is hen vergaan
het dagelijks nieuws te snel
in hun beeld al te fel
veel maken ze niet meer mee
lief en leed gedeeld, ze zijn tevree.
Ze weten wat ze aan elkaar hebben
geen geheimen (meer)
niets om uit of bij te leggen
het gras is groen
in hun hoofd en ook het plantsoen.
Zo verstrijkt voor hen de tijd
niets nieuws onder de zon
al jaren hetzelfde balkon
koffie en soms een drankje
aan elkaar een bedankje.
14-8-2017

TV17/808

Teleurstellingen
Sport, ik bedoel topsport
is meer dan alleen bewegen
je volledig moeten geven
dagen zijn te kort
alleen maar sport.
Nee, niet het voetbal
dat is slechts een spelletje
wel goed betaald voor een relletje
iedere week weer het geval
voor de supporters niets te mal.
Het echte, de klasse
waar trainen, rust en voeding
in balans zijn zonder beïnvloeding
geen kans op een surplace
opbouwen, groeien, niet wildebrassen.
Atletiek, schaatsen, fietsen,
volley- en handbal, waterpolo
zelfs het kanaal over, solo
lukt niet met nietsen
of door schwalbes de winst te bietsen.
Bij die topsport horen successen
roem, eer, zelfs klinkende munt
na hard werken natuurlijk gegund
maar vaak zijn er excessen
teleurstellingen, de dure lessen.
15-8-2017

TV17/809

De stang
Nieuws van belang
damesmodel veiliger
dan de herenfiets
door het ontbreken
van de dwarsstang.
Het genderneutrale rukt op
zelfs in het verkeer
voor het op- en afstappen
van oudere en jongeheer
met kind achterop.
Het mannelijke symbool, de stang
is verworden tot oorzaak
en gevolg van voorkomen
van ongelukken,
en dus van levensbelang.
Pure emancipatie
weer een bolwerk omver
door vernieuwing van materiaal
en verruwing in het verkeer
in onze regelnatie.
Alleen in de sportcontext
blijft de stang gehandhaafd
daarmee wordt de stang
gelijk de status van Samson
met wapperende haren in de nek.
17-8-2017

TV17/810

War-machine
Langzaam maar zeker ontpopt zich in denken en gevoel
de drang om roekeloos en vastberaden
te reageren op alle daden
van respectloosheid met geweld als doel.
Verderfelijk de aanslagen op onschuldigen
gevoed door disbalans en machtsstrijd
ik voel het borrelen op zijn tijd
het borrelen van een ongeduldige.
Het meegaan in de strijd
krachten bundelen voor welvaart
voor iedereen die het verstaat
te leven in deze multiculturele, communicatieve tijd.
De wapens voor deze war-machine
niet de nucleaire, noch ander dodelijk gevaar
maar meer de interactie gewaar
in woord en daad, de afschuw laten zien.
Afschuw ook van dreigementen
van openlijke agressieve uitingen
van wraakachtige duidingen
die alleen maar leiden naar meer bombardementen.
De enige bombardementen die ertoe doen
zijn die van positieve be- en toenadering

van inleven en kentering
naar omgang met goed fatsoen.
Dat te bewerkstelligen een groot goed
het is nog niet te laat
begrip voor elkaar bestaat
en dat alle leven ertoe doet.
18-8-2017

TV17/811

Cent
Geen cent teveel hoor!
Een reclame-uiting
die nu ook opgaat
bij de contract-afsluiting
van Neymar en Barcelona.
Slechts 222 miljoen in het laatje
een koopje zou je zeggen
toch is het niet genoeg
“een eerdere premie terugleggen”
klinkt het schot voor de boeg.
Juridisch geen poot om op te staan
beklonken en getekend
het contract is bezegeld
het geld is verrekend
tot op de komma en laatste cent, geregeld.
Het kan nog gekker in de voetballerij
het voetbal hoort er zijdelings,
- puur ter eigen vermaak nog bij de trainingen volgen, blindelings,
voor die paar centen, ach zo voorbij.
23-8-2017

TV17/812

Boerenverstand
Langzaam dringt het door
hadden we dit kunnen weten
klinkt het door
zijn we iets vergeten
klinkt het in koor.
Hadden boeren alleen oog
voor prijs en de mooie naam
Chickfriend loog
maar treft de boeren zelf blaam
concluderen we droog.
Meningen krijgen de overhand
dat er bewust geknoeid is
en boeren met de kop in het zand
wisten dat er iets goed mis
was, het mes snijdt aan beider kant.
Naast de stallen met eieren
zijn nu andere sectoren ontstemt
ook in de vleeshandel wordt het mijmeren
of Chickfriend ongeremd
Amitraz administratief kon wegcijferen.
Intussen roept Schippers op
geen vliegen af te vangen

onderzoek van Sorgdrager voorop
te stellen, Barbertje niet te hangen,
langzaam aan te halen de knoop van de strop.
24-8-2017

TV17/813

Challenge
Fietsen een obsessie,
een tijdverslindend
en sturende agressie
dat geestelijk verhinderend
tevens maatschappelijk frustratie
oproepend en onverminderd
bied een onverzadigbare sensatie
dat wordt ervaren als zinderend.
Aldoor en maar door
go on, ga door
volg de kont daar voor
laat niet gaan teloor
er komt een eind aan hoor
onverstoord, ga door
gedachten gaan verloor
volhouden, je gaat ervoor.
De Challenge om aan te gaan
kilometers onder de wielen door
langs landschap, over weg of laan
ieder op eigen niveau voor
gezondheid en met medemens begaan
prachtige luchten aldoor
de grasgeuren zullen aanslaan
het gebeuk van water niet voor dovemansoor.
Aldoor en maar door
go on, ga door
volg de kont daar voor
laat niet gaan teloor
er komt een eind aan hoor
onverstoord, ga door
gedachten gaan verloor
volhouden, je gaat ervoor.
Deze uitdaging is niet niets
een hele lange onafgebroken dag
op een smal, hard zadel van de fiets
soms wind mee, soms een hard gelag
tegen op de Afsluitdijk is zoiets
waar ik al langer tegen opzag
verheugend op de eindspeech
Ik heb de Challenge volbracht!
25-8-2017

TV17/814

Duizend stukjes
Leefbaar Rotterdam
PVV nu ook op de lijst
retoriek en tegenstelling
een dilemma voor kiezers
want de vijver is dezelfde.
Rechts op de flank wordt,
in een kleurrijk politiek spectrum,
snoeihard op de man gespeeld

en als de vis bijt,
wordt het een persoonlijke strijd.
Het thema integratie is de splijtzwam
waar op rechts Leefbaar,
met steun van Forum voor Democratie,
en de PVV fel tegen asielzoekers en Turken ageren,
en is Denk op links de luis in de pels bij Nida.
Wie in deze polarisatie gaat winnen
is voer voor enquête bureaus
de messen worden geslepen
de massa wordt bestookt
de politieke puzzel in duizend stukjes.
28-8-2017

TV17/815

Permafrost
Alle rampen nog an toe
zijn we net gewend aan CO2
zit het de natuur weer niet mee.
Nu werd weer ontdekt
dat door de opwarming versneld
de permafrost ons kwelt.
Door het smeltende Noordpool-ijs
vallen hele gaten, Thaw Slumps, in het land
beweren mensen met veel verstand.
Investeren in elektrische auto's en windparken
actie tegen opwarming moet door
zingen wetenschappers in koor.
Helaas zit de wereld niet op 1 lijn
dit onderwerp een soort 'water in de wijn'
onderhandelen op het scherpst van de toekomst!
28-8-2017

TV17/816

Bluf
Hoe sterk is de machtige man
als hij overbluft wordt.
Hoe geloofwaardig is hij nog
nu iedereen zijn truc kent.
Zelfs Ivanka en Jared
zijn er stil van geworden
of komt het door hun “labour”,
het vergaren van fortuin.
Over Melanie66 kunnen we niet spreken
zelf doet en mag ze het ook niet
nu ze parmantig als moederkloek
haar jongste zoon afschermt.
Eens waren het nog eens tijden
al zal ik ze niet benijden
dat hij met zijn top-model
en grote waffel de wereld verblindde.
Hoe sterk is de machtige man

66

She’s so cold.

als hij overbluft wordt.
Hoe geloofwaardig is hij nog
nu iedereen zijn truc kent.
Eerst in het geniep een Russische deal
dat achteraf maar niet in de doofpot komt
vele binnenlandse kwesties van de baan
en ook in buitenlandse kwesties staat hij niet vooraan.
Een pruilmandje hier en daar zijn handjes wapperend
nee geen politicus die geloof opwekt
geen leider waar men naar opkijkt
zelfs zijn eigen partij de handen van aftrekt.
Vele vijanden heeft hij al gemaakt
twitterend als een idioot
die iedereen voor de kop stoot
waar vindt hij nog een kompaan?
Hoe sterk is de machtige man
als hij overbluft wordt.
Hoe geloofwaardig is hij nog
nu iedereen zijn truc kent.
“Amerika First”
zijn filosofie
ten gronde zal hij bedoelen
anders zie ik het niet.

TV17/817

Missing
No more spinning
missing friends
missing structure
gone the battle
against myself.
Really missing
no, not in the context at LW
it made me feel depressed
I became very stressed
no contact and all black.
What's next
holding the balance
in life and my body
active during the winter
when all becomes more black.
There are points of light
such as the ‘black’ ice
condition by skating
swinging around in nature
with some fanatic friends.
On the MTB in the woods
a glimpse of sunshine through trees
slopes up an down
quiteness all around
head in the air and feet on the ground.
Really missing work

no, not at all
just some colleges
to strolling around
and get the ‘higher’ goals.

Missing, just a little.
31-8-2017

TV17/818

Dames
Alle ogen gericht op de Vuelta
spectaculair, mooi landschap
La Bamba in het peloton
chauvinisme als een wensballon,
opgeblazen en dan naar de Kelder man.
Waar aandacht ontbreekt
een vrouwentour verbleekt
in eigen land door gebrek
aan erkenning en waardering
voor hun prestaties en klassering.
Laten we sport breed uitmeten
zowel o.a. in voetbal als fietsen,
zijn mannen voorbij gereden
door ambities en resultaten
van prachtige, krachtige damesatleten.
Dus heren keer het tij
niet met een st(r)oot man
maar met flexibiliteit
en meer keerbaar- en snelheid
tijd voor mekkeren is voorbij.
Dames, een genot om te zien,
zowel in presentatie als met sensatie
geen excuses, geen nukken,
werken en teamspirit lukken
ze staan hun mannetje met gratie.
1-9-2017

TV17/819

Super Dick
Risk een werelds bordspel
waar de kansen snel kunnen wisselen
tactisch inzicht en gokken
het lot bepalen
naar winst of verlies.
Nu wordt een spelletje, niet kies,
gespeeld op het veld van de aardbol
tactisch inzicht en gokken
voor iedereen doorzichtig
met als uitkomst patstelling.
De uitdager gevaarlijk en soeverein
andere partijen overdonderd
verkeren in onzekerheid
met veel bombarie waarschuwen zij
en zoeken moeizaam naar eendracht.
De bedreigden niet unaniem
de kaarten worden geschud

het verkeren in onzekerheid
wordt ingeschat op reikwijdte
van de lengte van hun 'Super Dick'.
5-9-2017

TV17/820

1-see-277
Ik zag je bij mijn pauzestop
bij de Burgers King,
ik moest namelijk nodig
en at daarna een broodje op
met wat koffie, niet overbodig,
toen jij langs me schoof,
je precies in mijn blikveld ging
zitten en at zonder drank, wel droog.
Ik nam je op vanaf opzij,
je wist het en ging onverdroten voort,
af en toe schalks opzij je haar,
je hoofd, een natuurlijk gebaar,
intussen de friet één voor één toch
ter afwisseling van een hap hotdog,
peuzelend zoals het hoort,
je zag me wel en kwam bij de toiletgang langszij.
Na het genot die mijn koffie me bood,
een ommetje voor de bloedsomloop,
weer naar de auto, nog 3/4 tocht te gaan,
zagen we elkaar weer, nu zonder oogcontact,
geen herkenning, je gaf jezelf niet bloot,
als een duivel met zijn pact
het enige wat in mijn hoofd sloop
je nummerbord vooraan:
1-see-277, I see you!
7-9-2017

TV17/821

Weer
Climbing for Life
evenement van Belgen
voor het goede doel
ditmaal in de Vogezen.
Goed voor je eigen lijf
en om hoofdspinsels te verdelgen
mits met het goede gevoel
wat valt er eigenlijk te vrezen.
Weer een tocht met verblijf
twee dagen om in te verzwelgen
maar wederom, het lijkt een ander seizoen,
regen, wind en kou, dus wegwezen.
Achteraf vloek ik me stijf
ik kan me weer geheel belgen
om mijn zwakke manier van doen
- de aftocht - door het weer te vrezen.
Wel staat buiten kijf
dat vele sporters en vrijwilligen
onverzettelijk hun blazoen
hebben opgepoetst, lof zij hun geprezen!
9-9-2017

TV17/822

Storm en stroom
Van deze wereld, de een
natuurlijk en al wat langer
maakt ons steeds banger
door zijn verwoestende kracht
zelfs over Neerlands territorium verwacht
alles meeslepend onder zijn gebeuk
puin en dood achterlatend.
In deze wereld, de ander
pas sinds de vorige eeuw bekend
niet meer weg te denken, onbestemd
het gevoel als het wegvalt
en ons leven daarmee stilvalt
ons onderdompelt, het leven ontwricht
gelatenheid en afhankelijkheid duidend.
St. Maarten heden tweedelig
de een al eeuwen een heilige
die zijn mantel deelde met een bedelaar;
de ander in de Caribiën een onveilige
plek door orkaan Irma, een eiland in gevaar,
vernietigt is het bestaan van de bewoners
ontroostbaar en machteloosheid uitstralend.
St. Maarten, deels Nederlands,
na de storm zonder stroom
90% werd verwoest
de bevolking reageert woest
na het trage op gang komen
van hulp, het lijkt hen wel op dwarsbomen,
internationaal gesteggel over EU-gelden
nood en zakelijk, stort op giro 5125, helden!
12-9-2017

TV17/823

Illusie
Het is geen zegen
op onze wegen
je komt van alles tegen
naast de nodige regen
zit het vaker tegen.
Niet alleen de deelgenoten
die vervelende despoten
maken je rit naar de kloten
ook beleidsmakers ontbloten
plannen, die het plezier verkloten.
Er rust geen zegen
op onze wegen
laat ze eens goed vegen
herfst met storm en regen
waardoor ongelukken stegen.
Een hele Tour de Force opgesmukt
daar gaat fietsland onder gebukt
20 % meer de fiets op, dat lukt
elektrische ondersteuning ‘n nicheproduct
plezier op de racefiets wordt weggedrukt.

Er rust geen zegen
op onze wegen
door al dat bewegen
weinig bezinning gekregen
de volheid op paden gestegen.
Gezondheid als bewegingsaanjager
tegen obesitas, inzet: vermager
anders wordt je versneld zorgvrager
dat wil je niet op je bagagedrager
dus draai rond het wiellager.
Er rust geen zegen
op onze wegen
zwaarte moet opwegen
tegen breedte verkregen
passeren en blijven gaan, gedegen.
Nu moeten we heroverwegen
over aanleg van onze (over-)wegen
17 mio gebruikers voortbewegen
zonder ongelukken of frustratie verkregen
een illusie geboren daarentegen.
Het is geen zegen
op onze wegen
borden en lichten gekregen
een woud om in te bewegen
maar houdt het agressie tegen?
14-9-2017

TV17/824

WK
De eerste fase is geweest
meteen al een Nederlands feest
zowel bij de vrouwen als de mannen
de besten toen het erom ging spannen
Sunweb met dna voor harmonie en teamgeest.
Kracht en snelheid omgebogen
met teamplay tot een vol vermogen
waarin de motors in beide ploegen
in vorm zijn tot hun genoegen:
zowel Van Dijk als Dumoulin "vlogen".
Sky, BMC en Quick Step waren favoriet
wereldkampioen werd het ditmaal niet
en hoe hard Van de Breggen er ook aan sjort
net als Boels-Dolmans kwamen ze tekort
op het parcours in het Bergense fjordengebied.
De keuze ditmaal wel voor publiek
het was massaal opgekomen en energiek
werden de renners aangemoedigd
waarmee eenduidig werd bevestigd
dat sport telt en niet een elitaire geldfabriek.
Het WK ploegentijdrit wint aan allure
weggepoetst werd het zure,
de wansmaak van Dubai,
het onmenselijke en wereldvreemde daarbij
nu werd het racen als een ouverture!
17-9-2017

TV17/825

Populisme
Vandaag wordt ik om de oren geslagen
al bij het openslaan van de krant
grootse kop en in een volle pagina verslagen
wat van belang is voor volk en vaderland.
Ja, het is Prinsjesdag
en daar zal het wel mee te maken hebben
iedereen is dan een beetje van slag
de emoties zullen wel weer wegebben.
Politici maken zich weer druk
de ene kant trots op het resultaat
aan de andere kant wordt het stuk
"De Miljoenennota" op voorhand gekraakt.
Je moet zeggen waar het op staat
aanval de beste verdediging
voordat de ander je kop inslaat
zorgen voor de eigen bevrediging.
Iedere partij vecht om aandacht
populisme viert hoogtij
wie het volk verleid, zacht,
heeft het meeste baat erbij.
Regeren, politiek gevoel ingeschat
evenwichtig en met realisme
nu bij de VN het kruit in het vat
daarvan afwijkend en dik aangezet populisme.
Je moet zeggen waar het op staat
aanval de beste verdediging
voordat de ander je kop inslaat
zorgen voor de eigen bevrediging.
Bedreigingen worden onoverbrugbaar
zo zegt de Dick-head dat Rocket-man
bestraft moet worden onmiskenbaar:
totale vernietiging van alleman.
Dat is populair en groots leiderschap
en geeft recht aan de uitspraak "America first"
voor jullie landen geldt dat ook, wordt nog gegrapt,
maar pas op of je wordt gedist.
19-9-2017

TV17/826

Aardschollen
Bevend
begevend
hellend
knellend.
Schudden
dubben
stuccen
beter dan kneedgummen.
Aardschollen
hollen

rug bollen
geen grappen of grollen.
Mexico-stad
op z'n gat
8,1 magnitude gehad
tevoren niet ingeschat.
Extreem hoog
plaat die schoof
grond omhoog
is de conclusie droog.
Bevend
begevend
levend
in the end.
22-9-2017

TV17//827

Gewoon
De wekker gaat
rukt je uit de slaap
na een onrustige nacht
niet iets waar je op wacht
maar het is de realiteit
alles op zijn tijd.
Je staat op
wat water over de kop
een ogenblik in de spiegel
scheren blijft een gepriegel
broek, shirt en sokken aan
het ontbijt niet overslaan.
Dagelijks hetzelfde repertoire
is eigenlijk geen enkel bezwaar
je doet het gewoon
met aandacht, niet monotoon
individueel en toch het gevoel
met z'n allen leven als doel.
Alleen in het weekend
wordt er anders gerend
boodschappen, familie en sport
er wordt wat afgesjord
voor gezondheid en geluk
gezelligheid kan niet meer stuk.
Aan elke dag komt weer een end
dat zijn we ook zo gewend
de omgekeerde weg bewandeld
uit de kleren, lichaam behandeld
wekker gezet, lichten uit, al loom
gedachten delen en dan een kus, gewoon.
24-9-2017

TV17//827

Remember
In the end
to remember
the paths you went
the time you spent
doing something nice.

In the end
all you see
the pictures made
adventures great
done with pleasure.
In the end
pain forgotten
you will know
what made you glow
feeling even better.
In the end
never mind
in the autumn of life
sitting with your wife
remembering all joy.
In the end
all left behind
when you are gone
passion still strong
running in the blood of your child.
27-9-2017

TV17/829

Als
Als ik fiets
voel ik niets
ben ik volmaakt
één met wat me raakt
omgeving en natuur
onze betere buur
de tijd glijdt voorbij
en voel ik me blij.
Als ik fiets
verlies ik niets
alles is winst
gezondheid op z'n minst
benen, longen en hoofd
karakter is beloofd
helder de gedachten
mag ik meer verwachten?
Als ik fiets
wat ik doe om niets
het sportieve gerieven
draait alles in het positieve
weg alle malheur
van de dagelijkse sleur
weg al het gekonkel
van de een of andere Karbonkel.
Als ik fiets
in Biarritz of zelfs Austerlitz
hoor ik vogels fluiten
kost dat geen duiten
zie ik bergen en dalen
waar ik mijn gram kan halen
figuurlijk op het leven

dat me weleens laat beven.
Als ik zo fiets
is me zoveel liefs
koeien, schapen en paarden
varkens die me aanstaarden
vogels, allerlei soorten
zelfs mensen van alle geboorten
ik zou zo wensen
dat ze gingen fietsen, al die mensen.
28-9-2017

TV17/830

Iebelig
Tenenkrommend commentaar
op wat eens voor haar
haar lust en leven moest zijn
maar nu de smaak heeft van oude wijn.
Kriegelig zou je worden van zoveel zelfspot
6 jaar niets gedaan dan opgepot
dagelijks liep ze op de klippen
moppert ze nu tussen de kippen.
Ybeltje Berckmoes is droef
niet echt een bestendige lakmoesproef
als Klara 39 herkauwend
de politiek de afgrond in douwend.
Ja, ze was heel erg druk
op Netflix, maar las geen stuk,
opkomen voor de achtergestelde mens
bleef uit, maar toch haar verborgen wens.
Even nu uit de vergetelheid
een laatste herinnering tot spijt
beeldvorming van de partijcultuur
subjectief en achteraf, echt zuur.
30-9-2017

TV17/831

Schuldig
Wanneer spreken we van schuld
als er weer eens doden vallen
in kleinere of grote aantallen
en mediaprogramma's worden gevuld
uren wordt er verder geluld.
Ministeriële verantwoordelijkheid
wordt gewogen in een debat
fouten, (H/k)ennis en nalatigheid ingeschat
Politiek en financieel beleid
hebben tot destructie geleid.
Erger wordt het als een eenling
in het wilde weg gaat schieten
van hoogte als op een berg termieten
gedekt door wetten en regering

wapenvrijheid als recht moet in het geding.
Een ander catastrofaal gebeuren
stemming over onafhankelijkheid
heeft tot veel menselijk leed geleid
ook hier heeft onvrede rood doen kleuren
niet alleen de vlag, ook achter Catalaanse deuren.
Niets persoonlijk, toch uitgegleden
met een duidelijke vingerwijzing
naar de hoogste in leiding
aftreden of optreden
strijd kan niet worden gemeden.
3-10-2017

TV17/832

Absence
The absence of evidence
is not the evidence of absence.
What's going on
what is wrong
What are we doing
the whole world is glowing
Leaders are growling
like storms are blowing
People are gazing
while bombes are blazing
What will be the next thing
shall we still remembering
What stands strong
and for how long
We shall defend our island,
whatever the cost may be,
we shall fight on the beaches,
we shall fight on the landing grounds,
we shall fight in the fields and in the streets,
we shall fight in the hills;
we shall never surrender.
3-10-2017

TV17/833

Aardkloot
"This is not a lovesong"
De wereld draait door
zien we elke dag voorbij flitsen
oorlog, BN-ers en ander geweld
media om het verder op te hitsen
no sorry als ik u stoor.
Tot er een nieuwe hype wordt gevonden
zien we dat dagelijks uitwassen
over de wereld plaatsvinden
en, door hooggeplaatste wildebrassen
voorzien van pikante uitspraken, uitgezonden.
De wereld gaat teloor
aan disrespect voor de natuur
dit wordt gemeten en geanalyseerd

warmte en klimaatverandering zijn zuur
de aardbol draait nog steeds door.
Ook met het doorgeven van kennis
is wijsheid ver te zoeken
besparen op essentiële pijlers van de maatschappij
gaat gepaard met het kopen en ophalen van eigen broeken
wie volgen na het ontslag van Hennis?
De staking gaat door
basisscholen een dag in actie
voor gelijkheid in het stelsel
zal dit ook leiden tot een fractie
kwaliteitsverbetering, dan ben ik voor.
En voor alle andere feiten geen gehoor
we zullen nooit op één lijn komen
op deze aardkloot zijn we te verscheiden
Het lijkt op elkaar bewust dwarsbomen
en de wereld draait door en door.
5-10-2017

TV17/834

Strand
Zittend aan het eind
van het dorp, van het land
kijkend over water
en het gele zand
met luchten die kleuren
en veranderen van stand
de nauwelijks merkbare bries
de stilte waarin ik ben beland.
Kabbelend de zee
achter de lage duinenrij
een krijsende meeuw
watervogels scheren voorbij
rust op alle vlak
zelfs stromingen van het getij
lijken vanavond voor even
verdreven, de eeuwigheid voorbij.
Weerspiegeling van wolken
In de spiegel van de natuur
geven opdruk aan de leegte
op dit late middaguur
nog even stilstaan bij het mooie
het beleven van korte duur
maar intens en ongestoord
zetten het hart toch in vuur.
11-10-2017

TV17/835

Hart
“There ain't no grave
that can hold my body down.”
Kloppend hart
niet zoals het hoort
een tikkeltje verstoord
voelt heel apart.
Zonder gevaar

aldus de cardioloog
die zich alleen over het grafiekje boog
mijd 't extreme, dat is te zwaar.
Onvermijdelijk bij mijn doel
een reis naar Portugal
uitdagend fietsen bovenal
zonder dat, geen goed gevoel.
Het enige wat me tegenhield
waren de enorme schommelingen
met uitschieters, die rotdingen,
naar 246 slagen, dat het doorgaan weerhield.
Geleerd om ermee om te gaan
volgen in eigen cadans
geen kracht, maar een dans
op de pedalen, zitten en staan.
Zo deze week doorgekomen
af en toe verstandig
met pijn in het hart, eigenhandig,
de auto in om weer (er)bij te komen.
Op kop met Indurain
2 dagen als gast bij ons aanwezig
als fietser, ook als mens goed bezig
aimabel, aandacht/hart voor iedereen!
Achteraf gezien dus niet ideaal
wel een prachtig land, rustige wegen,
een kleine groep, km's aaneengeregen;
gewaagd, overwonnen en een mooi verhaal.
13-10-2017

TV17/836

Who cares?
Verkiezingsbeloften
door Jinek pijnlijk
blootgelegd
Wel of geen Obamacare
een uitgeklede zorgwet
weggestemd.
Amerikanen onafhankelijk
en autonomie
heft in eigen hand.
Theresa en gratis zorg
wachten niet op Washington
gesteund door 6 mio vrijgevigheid.
Vertrouwen en hoop
drijfveer voor medeleven
dat is menselijkheid.
Hoe kan dit doorgaan
nieuwe presidenten
Who Cares?
16-10-2017

TV17/837

Buiten de paden
Aan de rand van de wei
het verkeersgeroezemoes hoort erbij
een vliegtuig boven me in de lucht
het leven denk ik opgelucht
alles in beweging, ik voel me vrij.
Een fietspad slingert door het groen
een watertje kabbelt langs het plantsoen
een wielrenner zwaait in het voorbijgaan
nog even niet hoeven opstaan
het zonnetje schijnt, hier is het om te doen.
Het gekwetter en gekwaak op de achtergrond
tjilpende vogeltjes maken het bont
de natuur nog even stabiel
deze rust raakt mijn ziel
tijd, ik moet weer in beweging, nu terstond.
19-10-2017

TV17/838

#MeToo
Blijf af met je fikken
we gaan je verklikken
je liet ons stikken
dit kunnen we niet meer pikken
aan het werk met de flikken
de dader opschrikken
macht herschikken.
Wij hebben geleden
communicatie vermeden
inwendig gestreden
om te vergeten het verleden
ben je tevreden
heb je je zonden beleden
wij zijn nog niet uitgestreden.
Wat moet ik met de clou
wie vertrouw ik het toe
ik geloof het niet, ben zo moe
oprakelen dat hele gedoe
voorgoed, weg met het taboe
met zijn allen, de smet die ik afdoe
spreek, schrijf en wijs: #MeToo.
20-10-2017

TV17/839

Aangeslagen
Ik weet het
het is heftig
verlies is pijnlijk
komt hard aan.
De kraker als vanouds
spraakmakend in de pers
spel niet hoogstaand
een enkele actie voor de winst.
Als supporter heb je ‘t ermee te doen
je ploeg kan niet imponeren

je wilt het verdriet verdrinken
naar huis over de A6 met 228 km/uur.
Een weekend met averij
weer 3 punten achterop
een dikke, vette strop
en het rijbewijs kwijt.
Een hard gelag
pijnlijk dit verlies
hoe heftig het nu is
weet hij voor eens en altijd.
23-10-2017

TV17/840

Teleurstelling
Vasthoudend doorgaan
dagelijks volgen van de sites
de negatieve reacties doorstaan
leeftijd en de tanden des tijds
slikken, wegzetten, voortgaan
en de werkmap bijhouden, bijtijds.
Oppassen voor eenzaamheid
verplicht bereikbaar door de dag
tot veranderen natuurlijk bereid
bijscholen anders mis je de slag
de keuzes tijdens werkloosheid
en netwerken, met vervormde lach.
Dan, hoop doet leven
een kans, maar eerst doorlichten
bakens verzet, richten de steven
rug rechten, hoofd oprichten
een dag, een rol, alles geven
en dan afwachten op uitzichten.
Met kloppend hart en goede moed
de telefoon en PC vroeg bemand
rusteloos, tot kokend het bloed
een blik op de mail, en passant
niet verkozen, wat pijn doet
geen uitleg, kaal bericht uit 2e hand.
23-10-2017

TV17/841

Worstelen
55-plus
een hele klus
duurzame inzetbaarheid
minder vrije tijd
goede gezondheid
geen grijze mus.
Pensioen later
is al een kater
nu ander beleid
een topprioriteit
zorg en arbeid
geen psychiater.
Werkgevers aan zet

ouderen en belet
gaat niet meer samen
kosten beramen
meer bekwamen
krimpend arbeidspakket.
Een mentaal wapenfeit
emolumenten kwijt
toenemende druk
vaardigheden als juk
of een handdruk
werken is een afvalstrijd.
24-10-2017

TV17/842

Fooitje
'Theorie voor een Gelukkig Leven':
'Een stil, bescheiden leven geeft meer geluk dan het
streven naar succes, onder voortdurende onrust',
Einstein 1922.

Hoe waar en onmogelijk
E=MC2 maar dan voor gevoel
stress is dodelijk
erkent de wetenschap koel.
Waar mensen om geven
niet per se succes of genegenheid
wel eigen waarde en beleven
maar het meeste om hun gezondheid.
Daarom ook liep Einstein voor
wetenschappelijk als fysicus
maar even filosofisch tussendoor
een briefje als fooitje dus.
Hij moest voor lessen in Midden-Oosten en Japan zijn
vond rust tijdens zijn ‘vlucht’ op zee
na een politieke moord in Berlijn
en ontdekte er relativerend vermogen mee.
Dit fooitje is nu veel waard
een schijntje van € 1,1 mio
om des keizers baard
“tegeltjeslectuur” , O sole mio.
25-10-2017

TV17/843

Installatie
Allen op een rij
de plek is niet vrij
sommigen dichtbij
verderaf voor meer averij
verhoudingsgewijs slagzij
meer mannen dan vrouwen erbij.
Geen jacket op het bordes
wel netjes voor foto’s van de pers
vrouwen in kleurige dress
één man buiten het aanpassingsproces
ook vergeten Jorritsma’s wijze les
door 1 dame in ‘t geel als een reflectorhes.

Daar staan zij voor heel de natie
klaar met al hun gratie
met volledige acceptatie
van het juk der confrontatie
pers, burgers en oppositie
zoekend naar consternatie
3,5 jaar, een lange contemplatie.

Thomas van Aquino,
contemplari et contemplata aliis tradere,
"contempleren en het gecontempleerde
aan anderen overdragen".
27-10-2017

TV17/844

Artikel 155
In rep en roer
overal klinkt het stoer
we willen zelfbestuur
autonomie voor lange duur.
Na een verboden stemming
blijkt er geen remming
Catalonië zet toch door
buiten het Spaanse spoor.
In Madrid wordt direct gereageerd
het Catalaanse bestuur wordt gepasseerd
een totale machtsovername
Rajoy heeft art. 155 ingesteld ter inname.
Politiek steunen landen Spanje
bemiddeling is geen franje
de massa’s in Barcelona roepen
stuur a.u.b. geen troepen.
Vreedzame oplossingen gezocht
bij dit ontstane gedrocht
wie heeft de sleutel in handen
in dit gevecht tussen deze ‘landen’?
27-10-2017

TV17/845

#Voor1
Gaan we weer zwarte pieten
Denk, Artikel1, Bij1
het blijft genieten
vol in beeld als VJ voorheen.
Steeds strijdbaar
niet voor het algemeen
maar onmiskenbaar
steeds maar #Voor1.
Ook moet ze door het stof
nu niet voor nieuwe kleding
therapeuten vinden het niet tof
eenzelfde naam zelfs een belediging.
Wanneer gaat ze het eens leren
dat al haar streken
zich tegen haar keren
en op haar verborgen gebreken.
Een wijze raad tot slot
nul zetels zegt genoeg
politiek is niet je lot
voor geloofwaardigheid te vroeg.

30-10-2017

TV17/846

Ster
In de trein
uit de trein
op de trein
Anne Frank
op de flank
sind Sie krank
Niet vergeten
protestkreten
Ons geweten
Verplicht een ster
postuum een ster
altijd een ster.
30-10-2017

TV17/848

Diep gaan
De Koppenberg al langer
bekend en berucht
scherprechter, blikvanger
door wielrenners geducht.
Vooral van de Vlaamse klassiekers
waar de racefiets kasseien beuken
renners opgehitst door speakers
collega’s proberen te verneuken.
Ook in het veldrijden jaarlijks
een terugkerend festijn
met de finish iets bovennatuurlijks
bovenop voor de gein.
Slechts 4 dagen voor het EK in Tabor
moest de winnaar diep gaan
uitgeteld na de lijn als decor
hij kon niet eens een kruisje slaan.
Monter verklaard hij later aan de pers
nog tijd genoeg om te herstellen
ben dan zeker weer dagvers
om naar de titel te snellen.
2-11-2017

TV17/849

Nat en glad
November Rain
the song still remains
and will be the same
every year again.

Bladeren vallen van de bomen
de winter gaat komen
af en toe een zonnestraal
door de kruinen kaal.
Steeds guurder het weer
de wegen nat en glad

water dat van je wiel opspat
de wind gaat ook tekeer.
Warmte en licht geëerd
dicht bij elkaar
naar binnen gekeerd
als in een cocon zowaar.
4 jaargetijden helend
als voorspoed, hoogmoed,
afbraak en neergang delend
opnieuw, jaarlijks met meer spoed.
Met het verstrijken der jaren
vallen ook wij in het patroon
wereldmachten zullen verjaren
verdwijnen, heel gewoon.
We bevinden ons op glad ijs
het verval zal komen
voel je nattigheid, wees wijs
ga naar binnen om te dromen.
6-11-2017

TV17/850

Risk
Bedrijven, multinationals
behouden door belastingen
voor meer werkgelegenheid,
reputatie en aantrekkingskracht
van B.V. Nederland.
Het is evident dat schuiven,
“voor wat, hoort wat”,
en manipuleren renderen
bekend als ons belastingparadijs
en het Neerlands ondernemerschap.
Politiek al jaren achter de rug ...
om, nu een onderdeel van het spel
van oppositionele inzet
tegen afspraken in het kabinet
een machtsspel monopoly.
Met de Paradise Papers in de hand
stevig gevoeld aan de tand
des tijds en historisch winstbejag
fiscus nu aan zet om deals:
Risk met grensoverschrijdende afspraken.
Shell, Nike en Procter & Gamble,
what’s in a name by the way,
‘ruling the world’ in een ander daglicht
Ruling dus als je oplicht
en dat opzichtig per brievenbus.
9-11-2017

TV17/851

Crucified
#MeToo
as a man
w’re so wrong
too strong
and mad.

#MeToo
falling
from the top
I can’t stop
down to earth calling.
#MeToo
guilty
on forehand
I can’t stand
and feeling filthy.
#MeToo
hammered
all together
seen as agressor
crucified, flattered.
#MeToo
deep ashamed
by hearing stories
men without mores
must be blamed.
10-11-2017

TV17/852

Mayday, Mayday
Een radiosignaal uit de 1920’s
dit om hulp in te roepen
aan de omliggende troepen
in de lucht, ter zee of op het land.
Vandaag de dag bereiken ons berichten
via de digitale weg, een noodkreet
die snel, subjectief of fake
In no time zijn eigen doel bepaald.
Mayday kan nu letterlijk worden
de Brexit als ongeleid projectiel
treft de Tories in de ziel
waardoor May op ‘n dag zal vallen.
Al langer is zij de rug aan ‘t rechten
maar het tij zit niet mee
de steven af van het land overzee
de storm gaat niet liggen, mayday!
12-11-2017

TV17/853

Bos
Guur weer, vallend blad
striemende regen
grauwe wolken boven de stad
om te racen valt tegen.
Tijd om het bos in te gaan
kleuren en geuren
op heuveltjes op de pedalen staan
om het gemoed op te beuren.
Plassen en modderpaden
bedekt met allerlei bonte bladeren
oppassen, volle bak af te raden

wennen aan sturen en andere raderen.
Een korte rit, relatief eenvoudig
nog geen singletrack op snelheid
buitenspelen, dus niet rouwig
van top tot teen, weg met de netheid.
12-11-2017

TV17/854

Omzichtig
Een dossier beladen
over het kwade
het neerhalen van MH17
pijnlijk bovendien.
Een kamerlid over de schreef
dat niet onder het kleed bleef
kritisch is Omtzigt
en adel verplicht.
Hij moet nu zelf door het stof
zijn glans nu wat dof
resultaten uit het verleden
tellen nu eenmaal niet in het heden.
Politiek een rimpeling
vertrouwen hierin blijft een ding
CDA en VVD teleurgesteld voor even
een discussie en dan verder leven.
13-11-2017

TV17/855

26
... regiokorpsen met eigen cultuur
samenvoegen tot 1 organisatie
voor veiligheid in Nederland
Is het een reorganisatie die strandt
een illusie één nationale politie
de kosten te hoog, daardoor te duur?
Wederom een commissie
die zich erover buigt
Kuiken legt er nu zijn ei.
Een beeld getrokken uit de brij
dat van voor- en achteruitgang getuigt
van wel heel langzame progressie.
Systemen en manschappen
als los zand hangen ze aan elkaar
breng dat maar eens samen.
Na 10x26 weken plannen beramen
OCR, korpschef met misbaar
vervangen om financiële grappen.
Veiliger, we zijn op weg
doorgaan, het zit erin
meer eigen beslissingen.
Moet criminaliteit bedwingen
politiek eruit, een eerste begin
dus toch 26 regio’s voor eigen recht.

14-11-2017

TV17/856

Aufgabe
37 jaar aan het bewind
in de 60-er jaren als het begint
tegen de Britse leiding van Rhodesië.
Tussen 1964-1974 gevangen gezet
na vrijlating samen met ZANU in gevecht
voor de uiteindelijke onafhankelijkheid.
Hij, als Premier van Zimbabwe, leidt
ondanks een interne rivaliteit
uiteindelijk de gefuseerde partij ZANU-PF.
Na een financieel gesteund beleid
wordt Zimbabwe in een economische crisis geleid
door versnelde landoverdracht van blank naar zwart.
Zijn huwelijk met ‘Dis Grace’ Marufu
The Country’s First Shopper is tot daaraan toe
de beoogde benoeming tot vicepresident een stap te ver.
Sinds vorige week in huisarrest
ook bij zijn partij heeft hij het verpest
als partijleider wordt hij per direct afgezet.
Robert Mugabe en verwachtingen
een toespraak tekent zijn verachtingen
voor democratie en mensen in de natie.
Een afzettingsprocedure voor Mugabe
in plaats van zelfstandige Aufgabe
is waar het land nu naar smacht.
20-11-2017

TV17/857

Plannen
Als je faalt te plannen,
dan plan je om te falen.
<Fiets trainings- en
voedingsgids 2018>

Het mooie aan fietsen
is het bewegen in de buitenlucht
genieten van natuur en gehucht
wolkenpartijen of zonovergoten
je conditie en kracht vergroten
klinkt beter als bezig zijn met nietsen.
Het opvoeren van prestaties
is een kwestie van plezier houden
door gecontroleerd op te bouwen
dus het stellen van je doelen
en gestructureerd te blijven voelen
meetbaar en met haalbare variaties.
Fietsen als levenselixer
dit planmatig voor te bereiden
doet niet alleen de tijd voorbij glijden
je ervaart meer voldoening

warmte i.p.v. onderkoeling
en ben je voor je omgeving geschikter.
Niet iedere training voluit
je niet door jezelf laten verrassen
soms niet aanhaken en eens passen
als ‘mindere goden’ je passeren
trainingen zijn juist om te leren
door aan je plan te houden, ga je vooruit.
20-11-2017

TV17/858

EMA
Brexit-buit als inzet
voor financiële extravagantie
een duistere wereld van lobby
gaat vooraf aan 300 mio jaarbudget.
De grote loting bracht euforie
na een gelijke stemming 13-13
was het voor Milaan gezien
en had de Zuidas de glorie.
Winnaars zijn er velen
gieren azen op de lusten
als kapers op de kusten
onder het mom van uitstraling en kennisniveau delen.
Een hoger IQ voor groeiende economie
inspelen op een kritische massa
voor toerisme eveneens kassa
de Gouden Eeuw als voorbeeldige historie.
Handelen zit in onze aard
met handjeklap wordt geld vergaard
niet te bang om hielen te likken
kan Bos er nu een biertje op slikken.
22-11-2017

TV17/859

Stilte
Je verzint het niet
geen onderwerp over de fiets
er valt weinig te beleven
deze rust duurt nog wel even.
Me in het MTB-circuit begeven
is voor mij geen streven
een tochtje al gauw te ver weg
een veldrit in België, kom nou zeg.
Blijft het bij ritjes in de buurt
bij mooi weer en niet te guur
ook de toppers zijn uit beeld
trainen en wachten tot alle wonden zijn geheeld.
Het is dus uitkijken naar het nieuwe seizoen
de kalender opstellen wat te doen
honger krijgen, weer opbouwen
en zoeken naar uitdagingen om van te houwen.
23-11-2017

TV17/860

Vast goed
Weer een deur open
Amsterdam wordt (te) duur
velen gaan liever in een schuur
en zetten het op een lopen.
Winstmarges worden opgeschroefd
vastgoed altijd al goed voor een rijk bestaan
is nu in enkele handen gegaan
constateerde de gemeenteraad bedroefd.
Het van de prins geen kwaad weten
wordt in deze zin ook bewaarheid
er is totaal geen klaarheid
moraliteit is ver te zoek, wordt Bernhard jr. verweten.
Starters kunnen hoge huren niet opbrengen
beleggen doet de prijzen opdrijven
‘wie veel bezit, kan zo steeds meer bijschrijven’
de gemeente wilt zich in de discussie mengen.
Dan komt het allemaal vast goed
heb vertrouwen in een hoorzitting
waar partijen uitleggen hoe het misging
en spelregels gaan volgen voor bezit van vastgoed.
“Wie de prins wil trouwen,
moet echter veel kikkers kussen”
hoe gaat de gemeente deze brand blussen
geloof me, er is (te) weinig vertrouwen!
27-11-2017

TV17/861

Hey mama
Hey mama
waar ben je nou?
Hey papa
is ze nou bij jou?
Mama weet je
het nu weer?
Ben je nu tevree?
Heb je nog gelee?
Moeder het aardse
is nu gedaan.
je leven is voldaan,
voltooid wel te verstaan.
Je gaat op reis
naar het verleden,
naar je zus, moeder en man,
zou er een feestje voor u zijn dan?
Mama, ga je
ons straks missen?
Je overgebleven kinderen,
de dagelijkse sleur die ging hinderen?
Je wist het allemaal
al een tijd niet meer.
Je ging zienderogen
achteruit, haast niet te geloven.

Ma, het verwachtte einde
is daar, je gaat ons verlaten.
De laatste eer aan u beleden
u kunt rustig het hiernamaals betreden.
Hey pa,
Sta je al klaar?
Hey Ma
Ben je al daar?
27-11-2017

TV17/862

Pochen
Pochen neemt een geheel andere vlucht
voorheen “snoeven met gebakken lucht”
vanaf heden
“omgaan met iemand die beter kan worden vermeden”.
Poch, Julio: megaproces om misdaden tijdens de Argentijnse dictatuur.
29-11-2017

TV17/863

Koninkrijk
Ik ben een koning te rijk
een vrouw, een kind
die door mij worden bemind
waarvoor ik over mijn hart strijk
en ik minstens tevreden lijk.
Stralend de bruid van prins Harry
hij daarentegen beduimeld
alsof hij er is in getuimeld
weg de wilde manen en herrie
voortaan in het gareel, verdorie.
De Britten hebben wat te vieren
na de Brexit-perikelen
en daaropvolgende artikelen
met negatieve klanken
kunnen ze nu het Koninkrijk danken.
Wereldnieuws rondom pracht en praal
geen eigen inbreng, allemaal show,
zij gaat voor de glamour en glow
hij als 5e wiel aan de wagen
om straks prins William te dragen.
Dan hebben wij het zo gek nog niet
een eigen leven met obstakels
niet zo zwaar als onder media-tentakels
gewoon wat vreugde en verdriet
en geluk en veel liefde in ‘t verschiet.
29-11-2017

TV17/894

Tunnelvisie
Wielrennen bevat vele disciplines
specialisten op de pistes
beukers in de bossen
ook in het veld weten er te rossen

maar niets gaat boven
de grote ronden kan ik beloven.
Allen geselecteerden van de weg
dagen elkaar uit en hebben aanleg
de een is sprinter pur sang
de ander voor afdalen niet bang
en dan heb je specifieke klimmers
ja, die ronden zijn niet voor beginners.
De allerbesten zijn sterk
onder druk tijdens hun werk
zijn begiftigd met een goed herstel
daarnaast alleen ook erg snel
en hebben overzicht in koers
zijn leiders en bepalen strijd op het parcours.
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=S33RXdy5&id=A335D0861
DDDE54A28CD8FF75D6664DD879E6702&thid=OIP.S33RXdy51DDnGYQlSZITrwEs
Co&q=Jumboploeg&simid=607989056868583024&selectedIndex=49Wel zijn ze
afhankelijk van een ploeg
die hen uit de wind houden vergenoeg
ook in het ploegenspel, de tijdrit
gaat het erom hoe blijf je het beste fit
daarvoor zijn er nu testen, hopen dat de tunnelvisie bijdraagt aan successen.
30-11-2017

TV17/895

Gedogen
Gedoogbeleid nu ook in de sport
geschorst door het IOC voor het leven
na ‘bewezen’ gebruik van dope
en toch aan de start van een internationaal toernooi.
Volgens Wüst is dit te gort
schandalig om zich op het ijs te begeven
zo houden ze misschien nog hoop
de geschorsten en dat is niet mooi.
Hier doe je de zuiverheid tekort
de beker moet ze zelf legen
met bedriegen loop je niet te koop
dus voor Russische schaatsers geen dooi.
Fatkoelina die inwendig mort
is niet tot spreken te bewegen
wachtend op een positieve afloop
en hopend op een munt met alloy.
30-11-2017

TV17/896

Zwarte Piet
Laten we eens ophouden
met het ‘zwartepieten’
en de zaak benoemen
waar het werkelijk om gaat.
Laten we het kinderfeest niet bederven
door racisme gedreven acties
zowel voor als tegen
en hen ook een onbezorgd tijd gunnen.
Niet de folklore is onderwerp van deze strijd

het is een gemaakt decorum rondom vrijheid
weggemoffelde pijnen uit het verleden
die nog altijd in menselijke omgang nadreunen.
Nee, de historie rechtzetten kunnen we niet meer
wel is het mogelijk om medemenselijkheid na te streven
om geen onderscheid te willen maken
in kleur, afkomst en dus discriminerende zaken.
Erkenning en herkenning als leerproces
iets kinderlijks in ons doen en laten toestaan
want een kind maakt het niet uit
wie hij bemind, Zwarte Piet of Sint.
3-12-2017

TV17/897

Sprinten
Een nieuw hoofdstuk uitgelicht
in het sprintduel van de Tour.
In de 4e etappe ging het mis,
een elleboog voor Mark Cavendish
- boven de 60 km/ uur gevloerd zijn schouder geheel ontwricht.
Nu na maanden gesteggel
een persbericht, op het laatste moment
het juridisch gevecht afgeblazen
door Bora en de UCI-bazen:
“een ongelukkig wedstrijdincident”,
op naar positieve toekomst zonder gekwebbel.
Voortaan een ondersteuning bij het jureren,
een Video-expert wordt toegevoegd
voor ‘begrijpelijke’ beslissingen
en om oplopende emoties te bedwingen.
Vlak na een incident is deze bevoegd
om digitaal onpartijdigheid te beheren.
Daarmee is de zaak gesloten,
de lijn in een sprint vastgesteld digitaal.
Sagan voelt zich recht gedaan,
nog steeds met het lot begaan
van eerlijkheid en spiertaal,
geen woord over het elleboog stoten.
5-12-2017

TV17/898

Neutraal
Een schone sport wilt het IOC
maar uitsluiten op voorhand, oh nee,
leve de corruptie, hoezee,
geen hand in eigen boezem, tevree,
zelfs Poetin ‘beweegt’ mee.
Een ongeëvenaarde aanval
op de integriteit van sport overall
Zjoekov en Moetko de schuld van al
door systematische manipulatie vooral
komt het Russisch OC in vrije val.
Het klinkt als muziek in de oren
Bach zo concreet te horen

er is al zoveel verloren
het gaat om aanzien naar behoren
en zuiverheid om aan te sporen.
Met de hand over het hart gestreken
kunnen ‘schone’ sporters, als is gebleken
dat zij onschuldig zijn, worden afgeweken
van de sanctie en kunnen de atleten
deelnemen onder neutrale vlag (OAR), dat zal steken.
OAR: Olympic Athlete from Russia.
7-12-2017

TV17/899

Het leven
Als je jong bent
voel je je een hele vent
die de hele wereld aan kan
of het idee heeft ervan.
Schouders eronder
geen gedonder
alles nieuw en uitdagend
leergierig verder vragend.
Met de jaren wordt je wijzer
aan de slapen al grijzer
je neemt ook niet alles meer aan
je eigen mening ga je voor staan.
Onvermijdelijk het slot
je lichaam heeft je bedot
je waant je nog jong van geest
en wilt nog stoeien als een beest.
Anderen die het eerder doorzien
suggereren niet meer zo af te zien
afstand te nemen en los te laten
maar hoe moet dat met fanaten?
Toch komt onvermijdelijk een keerpunt
je lichaam die het je niet meer gunt
een halt roept onverwacht
het is gedaan met de pracht.
De laatste loodjes wegen zwaar
je bent eigenlijk klaar
maar de ziel nog steeds onstuimig
onwennig, het gevoel onnuttig.
Starend naar het breedbeeld
vergetend dat je je verveeld
het kan je allemaal niet meer schelen
dag in, dag uit, net als zovelen.
Uiteindelijk allemaal gelijken
de minderbedeelden en de rijken
allen gaan we ten onder
aan de snelheid van het leven in het bijzonder.
8-12-2017

TV17/900

Denkmodus

Als voetballers in hun denkmodus komen
weten trainers dat hun eind is gekomen
want het enige wat spelers ervaren
is dat, als ze van de bank af moeten staren,
ze niet meer over eigen grootsheid kunnen dromen.
Vanuit deze beperkte visie
bepalen ze hun eigen positie
bewerken ze de collega’s heel banaal
en komt het spel in een negatieve spiraal
de hardwerkende coach geraakt zo in de oppositie.
Daarmee is het lot bezegeld
de trainer wordt eruit gekegeld
geen hand die in eigen boezem wordt gestoken
de denkmodus meteen al in de knop gebroken
het begin van een revolutie daarmee ontregeld.
Pas na jaren zal blijken
dat sommige voetballers slimmer lijken
zij schoppen het zelf tot coach/trainer
sommigen zijn ook dan nog iets gemener
en kunnen mede daardoor tot in het bestuur reiken.
Zo zie je al op jonge leeftijd dat manipulatief kermen
vanaf de bank tot achter de schermen
leidt tot ‘gekochte’ zelfoverschatting
met als ultieme resultaat uiteenspatting
van hun opgeblazen bubbel onder de nodige krachttermen.
Spijt is dan nog iets voor dovemansoren
hoe kan iemand hun droom verstoren
het gerechtelijk halen van hun gram
met beide benen vooruit, stram,
verbijsterd, de denkmodus nu geheel verloren.
10-12-2017

TV17/901

IJsvrij
Ik kan het me nauwelijks heugen
dat we eerder naar huis toe meugen
het was vast op de lagere school
dat het zo koud was als aan de pool.
Vandaag gaat het weer te keer
veel sneeuw en wind zoals weleer
code oranje-rood vanuit het KNMI
echt winterweer, zoals ik het zie.
IJsvrij, nog geen ijsvertier
maar voor velen toch het plezier
van een dagje eerder naar huis
want op de weg wordt het niet pluis.
Sneeuwpoppen als paddenstoelen uit de grond
steenkoologen, winterpenen en rode mond
twee bezemstelen als molenwieken
prachtig zolang de dooi het niet gaat verzieken.
11-12-2017

TV17/902

Geluk

Wij zijn gelukkig
met het SCP
wij zijn gelukkig
heel tevree.
Vastgesteld over 25 jaar
cijfermatig
in de loop van 25 jaar
gelijkmatig.
Wel meer divers
in cultuur
en meer complex
klinkt het zuur.
Gezonder zonder meer
de levensverwachting hoger
gezondheidszorg kost meer
vaker op vakantie, veel droger.
Een stijgend optimisme
ondanks angst voor de buur
en groeiend populisme
met een tweedelingsmuur.
Heel gelukkig en tevree
staat er zwart-op-wit
politiek en SCP
een democratische hit.
12-12-2017

TV17/903

Salbutamol
Een middeltje tegen astma
geeft lucht aan patiënten
door ontspanning in de bronchiën
de verkramping in de luchtwegen basta.
Gebruikt als aerosol d.m.v. een inhaler
ook in tabletvorm, als poeder of in drank
werkt snel, maar met 4 uur niet zo lang,
echter is het een middel voor een valsspeler?
Gezien het nut van innemen,
namelijk een anabole werking
voor toename VO2max en spierversterking,
een deels legitieme manier om in te ademen.
Deels, voor therapeutisch gebruik
met een plafond van 1000 nanogram/milliliter plas,
is geen attest nodig uit de dokterstas
en zijn 16 pufjes geen misbruik.
In de Vuelta kwam Froome tot de dubbele waarde
wat onvoorstelbaar is als prestatie
een astma aanval bestrijden met deze concentratie
moet je heel wat voor puffen als voorwaarde.
“Het stinkt” is een professionele uitspraak,
het kan worden aangevochten met een provocatietest,
geen beroep op dat hij is geflest

maar afdoende bewijslast in deze zaak.
Kun je van de ene op de andere dag
van een ‘oude, zieke man’ op achterstand
“Bounce back” en winnen eclatant
op eigen kracht en met stralende lach?
14-12-2017

TV17/904

Winterslaap
De laatste maanden van het jaar
mistroostig, dat is waar,
geen evenement dat je doet opbeuren
slechts sportuitreikingen om wat op te fleuren
allemaal goed gemutst/gekleed bij elkaar.
Toch gaat het er niet alleen feestelijk aan toe
uitgestelde affaires geven een gedoe
en ook nieuwe ontdekte zaken
weten de nieuwskolommen te raken
want enkele renners zijn veel te moe.
Weer wordt een beerput opengezet
Sky heeft niet opgelet
maar ook Lotto-Jumbo moet door het stof
nu 3 renners met ogen dof
toegaven te hebben genomen in bed.
Zo wordt je als wielerfan opgezadeld
dat met pufjes en slaapmiddelen is ‘geradeld’
wat voorsprong geeft op de concurrent
maar of je knecht, stagiair of kopman bent
het opgebouwde vertrouwen wordt ermee neergesabeld.
19-12-2017

TV17/905

Luchtruim
Je mag je niet verbazen
je kunt het niet geloven
de keuzes van bazen
die van alles beloven.
Je zult je maar verlagen
je volk tegen de haren in te strijken
geen vertrouwen, geen behagen
en de uit de kast komende lijken.
“Als de stok stijf staat,
is de uil gaan vliegen67”
luidt in wat er gebeuren gaat
na het administratieve liegen.
Het luchtruim kiezen
is niet kies in dit verband
het gezicht verliezen
of toch gebruiken het verstand?
Het gevecht om de stratosfeer
vind plaats (gaat ons) boven (de pet) het hoofd

67

Zit je eenmaal met een erectie, dan is de wijsheid ver te zoeken.

het drukke vliegend toeristenverkeer
is al wel aan Lelystad beloofd.
We gaan gewoon beginnen
aldus het ministeriële besluit
bewonersgroepen gaan zich bezinnen
het is nog niet ‘over en uit’
20-12-2017

TV17/906

Just
... a perfect day
De stankoverlast wordt aangepakt
want de minister is er ingedoken.
Ze moest zich er meer in verdiepen
en heeft er eens goed aan geroken,
er vrij indringend in doorgezakt.
In haar eentje tegen het mestcomplot
een cultuur van afdekken, begrijpelijk,
van wegkijken en samenspannen.
Scherper kijken naar subsidies, natuurlijk,
en elkaar in de blauwe ogen kijken tot slot.
Zo kennen we de politiek weer
fraudeurs zijn er en zullen er blijven
een verschrijvinkje meer of minder
moet niet iemand in de hoek drijven
een gedragscode afspreken deze keer.
Zo wordt adequaat en effectief
door de besprekingsgroep van de sector
ingespeeld op de urgentie tot ingrijpen
geen “ja, maar” als interne leugendetector.
We zijn gerust, fraudevrij, een ‘warme sanering’ voor het gerief.
Haar boosheid heeft geholpen,
de Rabobank als controleur
en een keurmerk doet het overige werk.
We zijn tevreden over de aanpak van deze malheur
alleen de achterban nog overtuigen, klinkt het onbeholpen.
A perfect day,...
Just!
21-12-2017

TV17/907

Handgemeen
Je leven kan voorbijvliegen
zonder dat je het doorhebt
eeuwig jong blijven een droom.
Via Maastricht skyhigh
van ‘kroonprins’ tot IOC-lid
geflankeerd door schone modellen.
Een scheiding en een handgemeen
juristen voor je steeds aan zet
“buitenspel gezet in de schijnwerpers”.
Een jongensdroom loopt uit de hand
als 5e wiel aan de wagen bij NOC-NSF
vindt je hun kritiek heel gemeen.

Emiel met het verstrijken der jaren
is de glans er wel van af
tijd om in de coulissen terug te keren.
24-12-2017

TV17/908

Uniek
Identiteit en sport
samen en toch individueel
gebonden en toch informeel
‘Need for Uniqueness’ in het kort.
“Ik koop, dus ik ben”
commercie en personality
autonoom en sociëty
alles voor ons ‘Hedonische’ gen.
Producten als ons verlengstuk
de kunst van het verleiden
om je meer te verblijden
geen slachtoffer, maar koper van geluk.
Sport steeds meer en meer
een lifestyle om te delen
sociale media om aandacht te stelen
eigenheid in een zwetende sfeer.
Al ben ik niet fotogeniek
ik hul mij in doelmatige spullen
een bij mij passende fiets en ga ik met knullen
onbekende tochten tegemoet, die ervaring is uniek.
27-12-2017

TV17/910

Vuurwerk
Het einde van het jaar
nieuwe voornemens klaar
en met een korte terugblik
oliebollen, appelflappen
en bruisende wijn
knallend en tintelend rein.
Voor velen een gelukkig samen
plannen om te beramen
naar sneeuw of zon
cultuur, sportief of gewoon
uit de mallemolen van alledag
tot rust komen met een lach.
Voor sommigen de herinnering
of meer lugubere ervaring
dat de geuren en kleuren
van het vuurwerk doet betreuren
wegstoppen alle jaren,
de angst en verdriet in je gevaren.
Ook voor mij geen pijlen
geen kleurenspectrum om te geilen
geen doorstart na vergane illusie
een realistische conclusie
te trekken voorwaar
ouder, het lichaam versleten is naar.

31-12-2017

TV18/911

Onder de mensen
Dat is wat mijn vrouw
mij toe zou wensen.
Maar weet zij veel
hoe zwaar dat wel niet is?
Zij gunt me dit ter goeder trouw
allemaal lieve mensen.
Maar kan het ook teveel
van het goede zijn dat mij lief is?
Want als ik al van mensen hou
meer wil ik toch niet wensen?
Dus met de laatste adem uit mijn keel
“niet eronder” als het u even lief is.
3-1-2018

TV18/912

For President
Campagneleider en vriend
verkiezingen verdiend
door met gestrekt been
en valse informatie heel gemeen
de natie te hebben gediend.
Zoals vaker ontstaan geschillen
inzichten die meer verschillen
ze leiden tot deductie
vriendschap onder destructie
en via media elkaar villen.
Fight and Fury

Zo ligt er naast die grotere knop
een bommetje voorop
geen banier om voor te vechten
maar een Bannon om te knechten
voor het hoofd gaat in de strop.
Nog drie jaar te regeren
of om eigen zaken te beheren
want de wind komt van voren
Amerikanen zal het niet bekoren
de roep ‘For President’ zal snel terugkeren.
4-1-2018

TV18/913

Miles
Winter miles
Summer smiles
Weer eens een andere invalshoek
naar positivisme op zoek
en om je luie kont te liften
in het zadel en dan te gaan driften.
Kijk ik naar buiten, heb ik zin
om meteen tegen de felle NO-wind in
te gaan beuken, al is het min tien,
de longen vol te zuigen bovendien.

Van die stralende zon wordt ik geil
bedenk ik met een winter-smile
krijg ik de kriebels om te gaan
miles te maken, op de pedalen te staan.
Verstandelijk echter, geduld tonen
om me later te belonen
gretigheid opbouwen, herstel voorop
al zoemt en jaagt het nog zo in mijn kop.
8-1-2018

TV18/914

Beving
In Groningen was het vandaag weer schrikken
de seismograaf gaf 3,4 op de schaal van Richter
huizen hadden last van de ontwrichter
de scheuren tonen ons het wrikken.
Loppersum en omstreken weer geraakt
4 jaar na het sluiten door de NAM
ligt de schadeafwerking nog steeds lam
daar wordt mondeling door Wiebes werk van gemaakt.
Intussen gaat de stelling “Er gaat niets boven Groningen”
door deze ramp versneld in werking
letterlijk, want de aardbevingen doen in versterking
de grond verdwijnen onder de woningen.

Wrang is het wel dat het gaat om Zeerijp
“What’s in the name” wordt wel heel actueel
terug naar de natuur principieel
voor ons land aan de zee nog niet rijp.
8-1-2018

TV18/915

For President 2/ “It’s Time”

The Golden Globes de rode loper rolde uit
MeToo kijkt vooruit
weg met het patriarchaat
de vrouw die nu voorgaat
klinkt het gekookt en gekruid.
Na een hilarische opening van
- zoals gebruikelijk een man werd het in zwart gestoken deel
van de genodigden de emotie teveel:
“A new day arises at the horizon”.
‘Time’s Up’ tegen sexueel geweld
- vele mannen zijn al geveld door hun gebrek aan respect
te lang hun gedrag gedoogd en gerekt
terecht dat het woord hen nu nekt.
Verhalen zelf te schrijven
zo de arrogantie verdrijven
en als pleister op de wonde
een nieuwe kandidaat gevonden
Oprah laat het de sociale media opdrijven:

She is running, the future is on its way!
9-1-2018

TV18/916

Staat tot
Wit staat tot zwart
als vrouw staat tot man.

Dit is de nieuwe wereld
anno 2018
niet meer gestreeld
totaal afzien.
Harder, botter,
altijd iemand gekrenkt
massaal en steeds zotter
het lijkt wel of niemand nadenkt.
De vrouw staat haar mannetje hoor
tot hij weer bij zijn positieve is
en niet alles zwart-wit, voor
of tegen valt in het ongewis.
Dan staat weer man-vrouw
zwart op wit voor samen trouw.
10-1-2018

TV18/917

NAM
Ik nam
U nam
Hij/zij nam
Wij namen
Jullie namen
Zij namen
We kunnen stellen,
dat we allen debet zijn
aan het debacle aan gasbellen,
het verzakkende terrein.
Min. Wiebes en NAM stellen
dat substantieel verminderen kan,
ze moeten nog wel wat natellen,
de Groningers bibberen ervan.
Wat ik werkelijk vernam,
is los van de schatkist,
de last voor de ‘gewone man’
die zijn dagelijkse prakje mist.
Dus we nemen met z’n allen
al jaren bewust op de koop toe,
dat er pannen en plannen vallen,
de scheuren in huizen en vertrouwen zijn we moe.

We hebben en zijn genomen.
10-1-2018

TV18/918

BMX

Vernieuwingen in de sport
welkom en onmisbaar
bij de snelheid van het leven wordt
ook aan oude tradities gesjord
en zijn we met verveling klaar.
Ook in het fietsen een nieuw elan
harder, sneller, spectaculairder
de ellenlange tochten in de ban
met gierende banden , elitairder
Olympische georiënteerd als het kan.
Zo, in navolging van skiën en snowboarden
ontstond een korte baan race
met een compacte fiets naar beneden storten
vliegende heuvels zonder vrees
en ook door scherpe bochten.
BMX-en niet zonder gevaar
een bewust ingecalculeerd risico
botbreuken, inwendige slijtage naar,
maar onverwacht door een klojo
een veiligheidsketting vergeten, dan is het klaar.
Sterkte Jelle van Gorkom(27).
12-1-2018

TV18/919

Spitsmeiden
We zijn verslaafd
we zijn verliefd
we zijn vastgebakken
we zijn vast besloten
kortom we zijn bekrompen.
Nu staan op 2 meiden
op infrastructuur en waterschap
een visie naar de toekomst
op overvolle wegen
die verladers gaan verleiden.
Daarmee willen zij vermijden
dat Nederland vastloopt
de economie doorloopt
geen taks komt voor individuen
het mobiliteitsgedrag veranderd.
De komende jaren gaan we zien
met fluwelen hand gestuurd
vrachtverkeer uit de buurt
tegen hoog water in
en wij nog in onze heilige koe.
14-1-2018

TV18/920

Sleepwalking
... de oorlog tegemoet.
Dit gebeurde in WO I
en nu dreigt het wederom.
N-Korea en de USA dreigen met een bom
de VN willen preventief interveniëren

polderen op zijn Hollands laten prevaleren.

De wereld is veranderd
samenspraak moet worden verankerd
waarden van vrijheid en democratie
en betrokken distantie
voor balans in de wereldorde.

Nederland in de Veiligheidsraad
onze nieuwe minister Kaag
voor een jaartje heel graag
constructief overleg overwint
en met andere inzichten, eensgezind.

... de oorlog afgeschaft, voorgoed.
15-1-2018

TV18/921

Zombie68
Eindelijk een dag met mooi weer
mijn hoofd in de wolken
ik ontwaak uit de kronk’lende
diepten van mijn doffe brein
Ik voel dat ik leef
dat ik leef
zou het kunnen, kan het zijn
op de fiets, op de fiets.
Zomaar buiten, even vrij
even niets, dan de fiets
alles geven, alles leeg, geen spinsels.
Op de fiets
op de fiets
Zombie zombie zombie ei ei
alleen de fiets
op de fiets
Zombie zombie zombie ei ei ei oh do do do do do do do do
Dus pluk die dag ‘t is er één op de velen
kan het jou dan wat schelen
morgen is het weer anders
sluiten we onze gedachten af als in ‘t verleden
op de fiets, op de fiets
morgen stormt het
met regen, en hagel, en de natte sneeuw
op de fiets, op de fiets voor het over is.
Zomaar buiten, even vrij
even niets, dan de fiets
alles geven, alles leeg, geen spinsels.
Op de fiets
op de fiets
Zombie zombie zombie ei ei
alleen op de fiets
op de fiets
Zombie zombie zombie ei ei ei oh do do do do do do do do
68

Op de muziek van..

15-1-2018

TV18/922

Ontspoord
Met razend geweld
bomen geveld
huizen ontmanteld
vrachtwagens gekanteld
code rood ingesteld.
Een storm raast
KNMI inderhaast
waarschuwingen laat
op windsnelheden geen maat
heel Nederland stomverbaasd.
Het verkeer plat
van dorp tot stad
treinverkeer ontspoord
luchtverkeer onverantwoord
Nederland ligt op z’n gat.

Chaos compleet
moeder natuur die het deed
onvermoede krachten
die ons tot nadenken brachten
voor even, want dan komt de sleet.
Al na enkele uren daalt,
de wind is uit geraaskald,
het aantal noodmeldingen
schades lopen op, ook busladingen
alleen de railinfra blijft ont..spoor..d.
19-01-2018

TV18/923

Zwanen en bananen
Je zult er maar wonen
in dit mooie varatieland.
Je zult maar kunnen en wonen
aan de rand van dit waterland.
Wat een genot als het weer meezit
zelfs in dit kale kwartaal.
De luchten waar tekening inzit
al is de temperatuur van staal.
Weidevogels als eenden en zwanen,
ganzen, meeuwen, kwartels kwetteren blij.
Weer langer op de fiets, dus bananen
voor energie onderweg hoort erbij.
Op dit soort dagen zie je veel buiten
het groen nog niet in knoppen.
Het gevoel in mijn hart te sluiten
op papier om het maar niet weg te stoppen.
Ik hoop nog vele jaren te genieten
ieder seizoen weer anders.
Ook al gaat het zo nu en dan gieten
dat zijn we gewend, wij Nederlanders.
21-01-2018

TV18/924

Vroem, vroem
Vroeger had je Speedy Gonzales
snel, sneller, snelst in Looney Tunes
rood sjaaltje, gele sombrero.
"¡Ándale! ¡Ándale! ¡Arriba! ¡Arriba!" (Schiet op, ik kom eraan!).
Bij het wielrennen had je Lance
1x, 2x,..., 7x op z’n best in de Tour
bloed en doping, gele trui.
"¡Ándale! ¡Ándale! ¡Arriba! ¡Arriba!".
Nu heb je al jaren een renner bij Sky
pufjes tot wel 32x in een etappe
de ene dag gelost, de dag erop top.
Froome, Froome,
"¡Ándale! ¡Ándale! ¡Arriba! ¡Arriba!".
Vroem, Vroem, ....
Dan heb je de controle bij het UCI
bewijslast al 4 maanden en nog 3
astma als excuus, geen recht op geel!
Vroem, vroem,
"¡Ándale! ¡Ándale! ¡Arriba! ¡Arriba!",
maar niet te snel.
21-1-2018

TV18/925

Visuele illusies
Wat me al jaren raakt
mysterieus, gecompliceerd
hersenen gekraakt
waarnemingen verkeerd.
Het is wervelende kunst69
deze overlopende beelden
gezichtsbedrog en afgunst
dat al bij kunstenaars speelden.
Het beroep doen op ogen
afstand, diepte of vlak
het verschijnsel bevlogen
te verklaren een apart vak.
Contrast en helderheid
contouren en autokinesis
in de ruimte uitgedijd
tonen aan dat beweging subjectief is.
Beelden in hersenen geanalyseerd
door specialisatie en integratie
samengesteld en geproduceerd
zodat we zien en genieten van gratie.
69

Bridget Riley
Escher
The psychology of visual illusions.

Ook praktisch voor gebruik
geometrisch in het dagelijks leven
in verkeer, te zien in een oogluik,
te reageren en volgend bewegen.
Het hoofd laat zich verlinken
om logisch de puzzels te breken
het onverwachte moet bezinken
om met after-effect opnieuw in te steken.
Vertikaal-horizontaal, zwart-wit of gekleurd,
het te blijven verbazen
zodanig dat het zelfs opbeurt,
is voer voor intellectuelen en dwazen.
22-1-2018 e.v.

TV18/926

Boerenverstand
Het geurt in Nederland
na de mestoverschotten
nog steeds in de melkveesector.
Het gebeurd op grote schaal
politiek in het polderland
sjoemelen met cijfers.
Na het dempen van bermbranden,
fraude door annexeren van grond
voor meer mestruimte en subsidies.
Nu de regelgeving ‘fosfaatplafond’
omzeild door meerlingen
i.p.v. door verminderingen.
Adviseurs die de boer opgaan
om zieltjes te winnen
voor halve koeien, jonge vaarsen.
De minister is het weer zat:
het controlesysteem op z’n gat
met ‘weggetoverde’ kilo’s fosfaat.
Ik kan er met mijn boerenverstand
na zoveel miskleunen niet bij
dat het riekt op het ministerie.
24-1-2018

TV18/927

Moraliteit
Keuze tussen goed en kwaad
geen laster en smaad
als het om moraliteit gaat.
Wat is moraal verdorie nog an toe
gezien de discussie in #MeToo
clownesk als Pipo en Mammaloe.
Voor- en tegenstanders getuigen
slachtoffers die niet meer buigen
carrières volledig in duigen.

Toch vechten toch ook vrouwen
om de verovering te behouden
speels flirten, met vertrouwen.
Op hoger niveau wordt bepaald
niet om de moraliteit gemaald
taal en slagveld totaal gestaald.
Schijnconstructies op alle fronten
goededoelen feesten met konten
entertainment rond korte lonten.
Waar ik nu het meest van baal
onberaamde kerels dat staat boven paal70
en de vrouwen wisten het integraal71.
25-1-2018

TV18/928

Zondag
Krijsende meeuwen
hele zwermen
tussen de klonten
van het geploegde land.
Windkracht 4 tegen
een hele kluif
kop over kop
met een onbekende compaan.
Het zondagse gevoel
op een droge dag
veel mensen buiten
in dit winterse kwartaal.
Allerlei sportevenementen
tennis, fietsen, schaatsen
kampioenschappen
‘Down Under’ en in eigen land.
28-01-2018

TV18/929

2008
2012
2016
Al 10 jaar weet het Kremlin
als ‘opdrachtgever’ geheid
van het anti-doping bureau
en de sportbedrijvigheid
tegen Olympische gedachte in.
2018
Al enige tijd in opspraak geschaad
door dopingschandalen in Sotsji
waar Poetin alle credits

3
4

https://nos.nl/l/2213528
Maddison Marriage, what’s in the name, undercover namens the Financial Times: betaald lustobject.

opeiste voor de “prestaties”
maar niet als het om schoon schip maken gaat.
De Winterspelen in aantocht
WADA wederom van z’n stuk
door uitspraken van de klokkenluider
brengt mogelijk nog meer druk
als plasjes en administratie worden doorzocht.
2020
Eindelijk verlost van juristen
de sport weer in het reine, bijna...
schuldigen bestraft en afgetreden
Poetin, Kremlin en RUSADA
en geen sporters meer die naast het potje pisten.
29-01-2018

TV18/930

Moeder en kind
Typische Swifterbantcultuur
gevonden bij een opgraving
in de diepere kleilagen.
Naast het jagen voor gevulde magen
bleek bij verdere uitgraving
dat het “boeren” nieuw was en puur.
Na 6000 jaar een steentijd baby ontdekt
in moeder’s rechterarm begraven:
liefdevol, teder, niet gestrekt.
Uniek door volledige afsluiting
van lucht, door klei en veen afgedekt,
de afdruk en botmateriaal als bewijs.
Toevalligerwijs ook in het nieuws
dat gemiddeld op 30 jarige leeftijd
de moderne vrouw is uitgeleefd.
Dan wordt pas het moederschap beleefd,
vrijheid en economie in de strijd
tegen burgerlijkheid, blijkt uit interviews.
Toch is de unanieme gedachte
dat het verwekken van een kind
-zo zacht, zo teder als het lachteachteraf gesproken haar leven pas begint,
voelt een vrouw die zo lang wachtte
zich volwaardig en gelukkig, bemind.
31-01-2018

TV18/931

Loppersum72
Wiebes kwam naar ons, met vermoeidheid in zijn ogen
Hij zei dat hij een oplossing wilde
Voor dit zakkende land.
Hoewel hij er ver vanaf staat, wilt hij uit de impasse komen
Nu geeft hij concreet antwoord
om ons te ondersteunen.

72

Op de maat van Bangla Desh van George Harrison: https://www.youtube.com/watch?v=QB41BS2gJ8c

Loppersum, Loppersum,
Waar zware bevingen zo hard aankomen
Het is waarlijk een chaos
Niet eerder was er een doorbraak
Intensief en met aandacht, interesse en motivatie
Bracht hij rust in Loppersum.
Loppersum, Loppersum
Zoveel grote problemen – niet te volgen
Het is er zeker een chaos
Niet eerder was er zo’n doorbraak
Revolutionair, Rechtvaardig, Ruimhartig gesprek
Gasberaad met een protocol en proces
voor Groningers
Loppersum, Loppersum
“Eerst zien, dan geloven” wordt gehoond alom
We moeten erop vertrouwen
We moeten verder bouwen
De NAM geen partij meer in’t gesprek
Shell en Exxon Mobile aan zet
Help de mensen van Loppersum
Jullie moeten hen tegemoet komen
Ondersteun de mensen van Loppersum
Help de mensen rondom Loppersum.
1-02-2018

TV18/932

Mannen
In deze nieuwe, openbare tijden
vallen mannen niet te benijden
letterlijk met de grote broek aan
lijkt het de vrouw voor de wind te gaan.
Nu is het jaargetijde hen welgezind
met hagel, regen en straffe wind
de broeken gevuld met wol
en de emoties schieten vol.
Mannen kunnen niets goed doen
hebben de hand overspeeld
vrouwen die minder zijn bedeeld
pakken hun kans en op de handschoen.
Mannen zijn schurken, onbetrouwbaar
hebben het niet zo op ethiek
zijn sterker, psychisch en fysiek,
en daardoor moreel aanspreekbaar.
Dat is de clue,
maar ook the truth?
Dragen zij alleen verantwoordelijkheid
voor ongehoorde handtastelijkheid?
Ik meen dat vrouwen impliciet
door gedrag hypocriet
het upgraden naar het glazen plafond
de man sprak naar de mond.

En niet alleen dat
maar gedwongen op hun gat
massaal, zonder bezwaar
zij wilden zelf, lijkt mij waar.
Ongeoorloofd, ongegeneerd
dat heeft de mening gekeerd.
Ontoelaatbaar, verwijtbaar
zowel man als vrouw, onmiskenbaar.
3-02-2018

TV18/933

Supermarkt
Alles te koop
op een grote hoop
makkelijk en comfortabel
maar ook wel discutabel.
Wat is er aan de hand
in verkoopland?
Wat in het schap beland
te koop aan de lopende band?
Maatschappelijke visie draait
de supermarkt graait
verslaving “geen haan die er naar kraait”
mensen worden ‘willens en wetens’ genaaid.
De tabaksindustrie is erdoor gegroeid
jaren heeft dat niemand geboeid
nu wordt de grootste sirene geloeid
er wordt met tabak geknoeid.
Ja, zelfs onze gezondheidsethiek
krijgt nu spontaan repliek
medicatie op deze schaal maakt ziek
wegens gebrek aan didactiek.
Wat staat er verder nog op de rol
weg met het graaien voor een drol
specialisatie is er niet voor niets
reguleren en controleren heel erg Diets.
Daarmee gaan we terug naar af
geen scheiding meer van koren en kaf
alles over één kam scheren
zal de mensheid een les leren.
De supermarkt wordt verbouwd
op groenten na welbeschouwd
is al het andere verderfelijk materiaal
onze eigentijdse ‘heilige’ graal.
6-02-2018

TV18/934

Halbe
Geen halve maatregelen
de Russen komen
terug.
Zijlstra wist het zeker
hij was erbij

tenminste.
Een leugentje voor bestwil
zo wist hij er te komen
blijvend.
Nu klinkt hij minder zeker
hij gaat erheen
tenslotte.
Geen negatieve reactie
van Russen te verwachten
uiteindelijk.
12-2-2018

TV18/935

Tien
10, 10, 10
top gereden
hard gestreden
alles gezien.
5, 5, 5
Gouden races
happy faces
buiten kijf.
1, 1, 1
dé kampioen
je moet ‘t maar doen
zo is er geen een.
1500
bijna 4 ronden
vergeten de wonden
mooi en verwonderd.
12, 12, 12
de cirkel is rond
jaren op gladde ondergrond
glijden als een zwaalf.
5, 5, 5
de Olympische ringen
het Wilhelmus zingen
winnares met sportlijf.
1, 1, 1
met krachtige benen
over de finish gegleden
die ene, Ireen.
12-2-2018

TV18/936

Teleurstelling
Prestaties en sport
gezamenlijk het lot
voor beoefenaren
die de top evenaren.
Hosanna en teleurstelling
naast elkaar na de telling
het constateren is wrang
de emotie even lang.

Toch laat het niet behalen
de sporter zoveel balen
dat met het slijten der jaren
de honger zich niet laat bedaren.
De allerhoogste inzet vooraf
haalt de glans eraf
als blijkt dat mislukking
al halverwege zich aandringt.
Vele jaren alles opgeofferd
en dan wederom geslachtofferd
is een mentale opdoffer
diep weg te stoppen in je mindkoffer.
Als ‘Koning’ van het voetstuk
en de concurrent met geluk
in en met hart en ziel
geeft aan hoe hard je viel.
15-02-2018

TV18/937

Schiettent
Op de kermis een spel
in Amerika een kwel
het schieten op schijven
die niet staan mogen blijven.
Vooral op scholen grote kans
door een doorgeslagen domme gans
leraren, leerlingen, bijstanders
automatisch repeteren, niets anders.
Geen les teveel in dat land
vrijheid op voorhand
zelfs de president
schiet vrijaf: “we zijn het gewend”.
Weldenkendheid ver te zoek
door wapenverkopers van die troep
economie van grootste belang
Amerika op 1, een zwanenzang.
16-02-2018

TV18/938

Val
Risico’s te over
dagelijks in het leven
niet dat er allemaal
even zwaar aan getild wordt.
De risico’s in de sport
zijn meer fataal
althans in het beleven
na een optreden pover.
Naast de sportieve val
ongelukkigerwijs
is er een onverwachte deuk
in het zelfvertrouwen.
Nadenken over opbouwen

van spanning is leuk
zoals deze ‘éminence grise’
het later ook nog brengen zal.
Hij heeft hiervoor een neus
geschonden en wel
na een ‘lichte’ touché
met de achterruit van een voiture.
Ook een plekje op zijn couture
geschaafd het plissé
toch naar de studio en snel
sensatie verhoogd, fabuleus.
Een teken aan de wand?
18-02-2018

TV18/939

Ga
Ho
go
no go
ho
ja.
20-02-2018

TV18/940

AED
Oproep van het Rode Kruis
minder doden door gebruik,
kennis en durf voor de maat
AED als het hart niet pluis gaat.
Altijd Eerst Doen
niet aarzelen
de eerste minuten cruciaal
voor overleven, heel banaal.
Ondanks trainingen benauwd
als het nodig is op te treden
begrijpelijk dat als het niet is ingeslepen
de keel wordt dichtgeknepen.
Altijd Eerst Doen
niet aarzelen
de eerste minuten cruciaal
voor overleven, heel banaal.
Na de eerste stap van 112
ook hulp op afstand
bij de bediening van het apparaat
eenvoudig met de juiste ruggengraat.
Altijd Eerst Doen
niet aarzelen
de eerste minuten cruciaal
voor overleven, heel banaal.
Met de instructies van de AED zelf
geheel gefocust, gedecideerd
de slag om het leven

DOEN, het duurt maar even.
21-02-2018

TV18/941

Schaatskoorts
Opgezweept door de OS
medailles verzameld
tegenstanders neergesabeld
maar ook velen zelf de klos.
We hebben meegehuild
met onze stuiterende Suzanne
die stoïcijns op kop bleef rammen
en zo het goud heeft kaltgestellt/ veilig gesteld.
Geruchten in weerberichten sluipen
onder nul dalende temperaturen
eind februari heeft vaker kuren
lente verwacht, maar ook Elfstedentocht stuipen.
Na het doven van de toorts
weinig spektakel meer op de buis
nu uitkijken naar ijs bij het huis
en de komende schaatskoorts.
23-02-2018

TV18/942

Na de winter weer
Eind februari gaat het kriebelen,
trainen gaat niet in koude kleren zitten,
planningen voor komende ritten,
het weer kan/blijft wiebelen.
De eerste rit op het program gehad
in het wielergekke Vlaanderen,
echt een tocht voorheen “van het Volk”,
nu Omloop van het Nieuwsblad.
Met een aantal kuitenbijtertjes erin
wordt van toppers veel verwacht,
aan Wellens en Van Avermaet wordt gedacht
voor de prijzen bij dit begin.
De recreanten mogen binnenkort
in maart, wat verder in het seizoen,
deze mooie route in het golvende land nadoen,
dat is het mooie in de fietssport.
Al vaker heb ik het mee mogen maken,
genoten, slingerend in het lenteweer
een langere tocht dan in de buurt op en neer,
krachten verdelen, om in genot te geraken.
25-02-2018

TV18/943

Ambities
Als je jong bent
en je hebt talent
dan is dit uit te buiten
maar moet je besluiten
te strijden met de concurrent.
2 Rondes, Giro en Tour,

klinkt wel heel stoer
een hele aanslag op het gestel
voldoende tijd voor herstel
na het eerste, zware parcours?
Gerijpt en gepuft bij Sky
favoriet, maar voor allebei?
De Zuid-Afrikaan raakt op leeftijd
het laatste kunstje in de strijd
met Sunweb voor alleenheerschappij.
Zijn uitdager twijfelt nog
de Giro op de agenda vooralsnog
een week extra rust dit jaar
is voldoende om aldaar
de Tour aan te koppelen, toch?
Hij laat het nu afhangen,
wat zijn sponsorbelangen(?),
van de vorm en het succes
als ‘n soort bewustwordingsproces
en niet als een hartsverlangen.
Tom is ambitieus genoeg
voldoende kennis in de ploeg
om hem optimaal voor te bereiden
teamgenoten die voorop rijden
en hem ondersteunen vergenoeg.
Dus nu je nog jong bent
toon dan je klasse vent
rij de hoeken uit de wegen
je bent het normale ontstegen
verwachtingen inlossen, heel attent!
27-02-2018

TV18/944

Apeldoorn
De wereldkampioenschappen op de baan
daar waar de brede dijen staan
een select gezelschap atleten
getraind als ware het asceten
die alsmaar in de rondte gaan.
Ook hier speelt het rood-wit-blauw,
zowel man als vrouw,
eendrachtig als team zijn rol
van start af aan, de power vol
op de pedalen, plichtgetrouw.
Nog wat dagen te gaan
maar de eerste slag wisten zij te slaan
goud voor Kirsten Wild,
de teamsprintsters hadden dit ook gewild
en ook de mannen wisten alle aanvallen af te slaan.
Er staat ons weer mooie sport te wachten
prestaties op souplesse en emotionele krachten
mocht het toch nog tegenzitten
“Even Apeldoorn bellen” tussen de ritten

redding nabij helpt in gedachten.
1-03-2018

TV18/945

Hope
Vertrouweling moet je zijn
om bij de president te horen
jong en zakelijk gevormd moet je zijn
om bij zijn staf te behoren.
Je weet waar je voor gaat
maar politiek is vijandig
je weet nooit waar je voor staat
achterom kijken blijft verstandig.
Als geen ander weet je het gedraai
de vuile was een aparte story
het Witte Huis niet langer zo fraai
maar: “No Hope, no glory”!
1-03-2018

TV18/946

Trots
.. zijn op eigen prestaties
hm, nou nee, da’s gewoon
hoort bij het optellen van de sessies
training en doorgaan monotoon.
.. zijn op andermans successen
nu ja, eigenlijk ook niet zo,
wel blij dat ze wat opstoken van je lessen
en het toenemen van het niveau.
.. zijn op de klasse van mijn vrouw
ja zeker, als een pauw al heel het seizoen
met andermans veren pronken is niet wat ik wou,
maar met haar instelling is zij de ware kampioen.
6-3-2018

TV18/947

Inzien
Ik keek
Ik zag
Ik dacht
Ik reageerde
Ik solliciteerde
Ik leerde
Ik kijk
Ik zie
Ik geniet
Ik observeer
Ik instrueer
Ik abstraheer
Ik fantaseer
Ik categoriseer
Ik leef.
7-03-2018

TV18/948

Pinnen

Van gulden naar plastic
wat gaat dat hard
als een Zalmsnip
in stromend water
dat glibberend de zee instroomt.
Van cash betalen naar een zwier
hoe eenvoudig en snel
alsof we geen waarde
meer hechten of toekennen
aan onze zuurverdiende inkomsten.
Gemak dient ons mensen
‘tijd = geld’ in overtreffende trap
de euforie lijkt inmiddels
over de top te zijn gekomen
“Brother is watching you” moeten we intomen.
Ook onze minder bekwamen
ouderen, gehandicapten en kinderen
verdwalen of voelen geen houvast
een soort drijfzand onder de voeten
desolaat in de wereld vol surrogaat.
Dus laten we opnieuw beginnen
wel het gemak, maar zonder last
voor iedereen toegankelijk
ervaren van bezit en schuld
pinnen oké, maar met gevoel van portemonnee.
7-03-2018

TV18/949

Afscheid
Hoe sterk is het menselijk lichaam
dat een leven lang al worstelt
door het aardse bestaan.
Hoe sterk is de menselijke geest
aangeslagen door de vele prikkelingen
vol van tegenslagen en feest.
Samen zijn zij onmisbaar
voor een leven van eeuwigheid
gevoelsmatig voor de nakomende kinderschaar.
Uiteindelijk wordt het leven overwonnen
de laatste adem uitgeblazen
een leven hiernamaals begonnen.
Wat rest zijn herinneringen
ieder voor zich, wat dierbaar is,
op weg naar met de eigen haperingen.
Hoe lastig is het afstand nemen
ongrijpbaar het naderende verlies
voorgoed uit het dagelijks beeld verdwenen.
Ma, ik moet er hard om wenen.
9-03-2018

TV18/950

Uitrusten
Uitrusten voor de grote oversteek
de laatste strohalm in het heden

loslaten het verleden
niets vergeten?
Alles in jezelf herbeleven
wie zal het zeggen
of gewoon een eigen spiegel
voorgehouden op je leven?
Het lijkt zo rustig, in diepe slaap
ademen in en uit gestaag
onverstoorbaar bij jezelf
hoor je ze nog alle elf?
Het eindige leven neemt een wending
alle deurtjes in het hoofd zijn toe
vredig in afwachting op
wat onvermijdelijk komen gaat.
Hoe lang heb je nodig
hoe lang laten ze je wachten
de eerstvolgende in de rij
of gaan er nog velen voorbij?
Terugkijken op je rijke leven
veel genoten en veel gegeven
ook geleden onder een verlies
binnenkort weer samen, lieve Lies.
10-03-2018

TV18/951

Stilte
De avond verdwijnt langzaam
in een nachtelijk duister
het enige geluid mijn eigen innerlijk gefluister,
naast haar rustige ademhaling.
Niet dat het overdag anders is
binnen deze vier belijstte muren
maar daarbuiten dringt zich
nu geen enkel teken van leven op.
Op de fiets vandaag identiek
het ritme van monotone dynamiek
alleen tussen de kale velden
waarboven wolkenpartijen snelden.
Gedachten verdwijnen in dit niets
flarden van verleden en toekomst
één met haar, geen wanklank, iets
wat me anders zelden overkomt.
Dit is het ultieme samenzijn
een eeuwig perpetuum mobile
dat zal eindigen, hoe vilein,
bij het krieken en kraken van de dag.
Hoe vaak zal deze innige stilte
zich nog met ons optrekken
ons onttrekken aan de dagelijkse druk
intieme warmte i.p.v. anonieme kilte?
12-03-2018

TV18/952

I’m Charlie
De kreet werd over de gehele aardkloot
als duidelijk statement
geadopteerd tegen het idioot
en brute geweld op Charlie Hebdo.
Nu wat jaren later is het doodstil geworden tegen radicalisme,
het terroriserende deel van het islamisme
op Zineb El Rhazoui na dan.
Verlaten heeft ze CH na een conflict
over de koers van het blad
ze heeft het met het ‘facistische’ geloof gehad
en vond de koers om geld getikt.
“Wereld let op” zijn haar vurige woorden
vrouwenonderdrukking, terreur en
verlies van culturele identiteit
speelt als nooit tevoren in deze tijd.
Het is een persoonlijke strijd
tegen een gekooid leven
tegen gevoel van minderwaardigheid
en het onderhuids gevoel over kwetsen en racisme.
Strijdbaar en zwaar bewaakt
tegen ideologie
van deze religie
alleen niet op kosten van onze staat!
12-03-2018

TV18/953

De kinderwagen is verder gegaan
Je hebt een huwelijk aangegaan
denk om de bocht, gauw verder gaan.
Een kinderwagen gevuld voortaan
13 maanden steeds opnieuw gedaan.
Met nieuwe ontwikkelingen meegegaan
de handwas in de teil en wringer afgedaan.
Te voet achter de kinderwagen aan
werd met de gele taunus naar Wolfslaar gaan.
Een rijke kinderschaar voldaan
al is met Stan een oogappel vergaan.
Bredanaars van Duivelsbruglaan,
Cronjéstraat, Epelenberg, Michiel de Ruyterstraat naar Bennekom voortaan.
Kinderen groeien en zullen verdergaan,
vrijer kon je met man op vakanties gaan.
KRO-reizen ontdekt om zelfs aan de Atlantische kust te staan,
intussen ook met kleinkinderen omgaan.
Het goede moest eens omslaan
je moeder en pa, zelfs tante Cor verlieten het bestaan.
Ook je eigen geheugen hield langzaam op te bestaan
en op het laatst liet je ook Kees voorgaan.
Tien jaar na pa komt het er ook voor jou aan
na vele jaren verzorgd bij Careyn,met een lach en een traan,
waar iedereen met je was begaan,
komt het einde er helaas ook voor jou aan.

Ja, de kinderwagen trok haar spontaan,
kleinkinderen, dezen zelfs zonder kapelaan.
Eline is de laatst aan je genoemde naam,
maar toch blijft voor ons staan: Je hebt het uitstekend gedaan!
13-03-2018

TV18/954

Afscheid
Hoe sterk is het menselijk lichaam
dat een leven lang al worstelt
door het aardse bestaan.
Hoe sterk is de menselijke geest
aangeslagen door de vele prikkelingen
vol van tegenslagen en feest.
Samen zijn zij onmisbaar
voor een leven van eeuwigheid
gevoelsmatig voor de nakomende kinderschaar.
Uiteindelijk wordt het leven overwonnen
de laatste adem uitgeblazen
een leven hiernamaals begonnen.
Wat rest zijn herinneringen
ieder voor zich, aan wat dierbaar is,
op weg naar met de eigen haperingen.
Hoe lastig is het afstand nemen
ongrijpbaar het naderende verlies
voorgoed uit het dagelijks beeld verdwenen.
Ma, ik moet er hard om wenen.
9-03-2018

TV18/955

Lach
Kenmerkend de lach
voor elk kind
en voor mij,
die haar aandacht gaf.
14-03-2018

Wie haar kent
is bekend
met haar kracht;
innemend als ze lacht,
warmte die ze daarmee bracht.
14-03-2018

TV18/956

Kinds
Vroeger een gebruikelijke term
Iedereen wist waar het om ging
Terugvallen op je vroegste herinnering
De afdruk van je innerlijke beeldscherm.
Weg alle levenservaringen
Vergeten alle beslommeringen
Geen last meer van negatieve dingen
en de vele aanvaringen.
Terugdenken aan de mooie momenten
dichtbij, je beleving prominent,
aan broer, zus en moeder die je heeft verwend

geen last meer van valse sentimenten.
Heerlijk weer terug in je veilige zone
Je laten gaan op de golven van tijd
Weg van drukte, het najagen van vreugde en spijt
Voor nabestaanden het ongewone.
Je slaapt of ontwaakt
Je leeft een krimpende wereld
Je beleeft niets als vervelend
Je leeft alsof niets je raakt.
18-03-2018

TV18/957

ZEZ
Zeiken, etteren en zuigen
elkaar psychisch aftuigen
een normaal gebeuren
dat me niet kan opbeuren.
Dan de goedbedoelde adviezen
die nog meer energie doen verliezen
altijd als boter na de maaltijd
goed voor wat meer onderlinge strijd.
Het regelmatige familiegebeuren
we zijn er om over alles te zeuren
dat gezeik, ik ben het beu
familie, wat zijn we sneu.
19-03-2018

TV18/958

The day after
Het afscheid mooi
geen onvertogen woord
wat een publiek, ongehoord
en zelfs het weer bracht dooi.
Maar nu een dag later
de hectiek gedaan
moeten we verder gaan
al heerst de bekende kater.
Zit ik hier op de bank bedeesd
voel ik me zeer verweest.
Slijten zal het met de dagen
de jaren trekken ook wel voorbij
alleen herinneringen blijven bij
kleine pareltjes om te dragen.
21-03-2018

TV18/959

Boom
Met 150 slaagden op het strand
in rust, dan is er iets aan de hand
met zijn vrouw lukt het nog wel
maar alleen en in het huwelijksspel.
Als bij een boom van een vent
zijn hart voor niets op volle toeren rent

de bekende ritmestoornissen
die je bij het sporten best kunt missen.
Na ablatie weer zo goed als nieuw
toch geeft hij in een interview
te kennen dat hij nog niet vertrouwd
op de fiets zit en conditie moet worden opgebouwd.
Voor lange duur is zijn vermogen prima
maar het pieken naar wattages nog niet optima
de benodigde 700 allerminst
nog buiten bereik voor de winst.
Daarom staat zijn besluit vast
extra trainingen worden ingepast
geen koers op dit moment
de 9e Tour-etappe staat wel ingepland.
22-03-2018

TV18/960

Versace
In den beginne was het eind
beeld en muziek, gedragen,
ontregeling als vastigheid
the great creator, een genie.
Opulent, het gepolijste huis
the American Dream ontroert
van creëren en presteren
tot in perfectie uitgevoerd.
Krankzinnige obsessie
voor welvaart, rijkdom en roem
i.p.v. talent, zweet en overgave
verloren in dromen en fantasie.
We zijn hetzelfde
alleen jij hebt geluk gehad
de illusie is bedrog
daarom heb ik je leven gejat.
22-03-2018

TV18/961

De wind van voren
Al weken lijkt het weer stug
windkracht 4of 5, soms ook meer
routes bepalen iedere keer
tegen de wind heen en mee terug.
Ook binnen de dagelijkse koers
blijft de wind van voren sterker
en is het voortgaan minder lekker
en lijkt het een onnatuurlijk hindernisparcours.
Na de dreun in ons familieleven
is de rust nu ingetreden
nieuwe horizonten worden betreden
voor de wind gaan moet vreugde geven.
De eerste tocht was een feit

minder wind en zon doet goed
heen in het wiel achterin de stoet
terug alleen, hogere hartslag in de strijd.
Kansen gaan keren
natuur gaat bloeien
krachten blijven groeien
en mentaal blijft ‘t masseren.
25-03-2018

TV18/962

Kort
Kort door de bocht
achterop geraakt, je vocht
op die vermaledijde tocht.
Je weet wat er aan schort
benen vol, niet langer gemord,
trappen de finish nog kort.
IJzingwekkend de afdaling
concentratie, let op dwaling
aan kortademigheid de maling.
De laatste loodjes het zwaarst
gedachten aan alle naars
wat was dit barbaars.
Daar is eindelijk het finishdoek
naar de restjes krachten op zoek
op tijd volgens het draaiboek.
Over het gebogen stuur gestort
schoenen vast gesjord
een sprint, wat een sport.
Kort het navolgende verslag
dit was niet mijn dag
het mocht korter als het aan mij lag.
27-03-2018

TV18/963

Stoute schoenen
Je zal Jebroer maar zijn
en aangehaald worden door Niki
na een gewonnen race op z’n fietsie
Renaat Schotte vond het niet fijn.
Ik heb m'n stoute stoute stoute stoute schoenen aan
Zie me hakken, zie me tjappen, kijk kijk kijk me gaan
Ik geen appel, ik geen kiwi
Ik wil gaan met die, ik wil gaan met die
Ik wil gaan met die banaan
Gaan met die banaan
Een serieus interview verwacht
maar al eerder had de renner
zich gemanifesteerd als een kenner
van popmuziek, wie had dat gedacht?

Toch de stoute schoenen van stal
want tevoren al ingeprent
hoe hij zou riposteren attent
op vragen met een tegenaanval.
Nu wordt al gesproken over de playlist
en kijken we uit naar weer een winst
want een volgende song op z’n minst
zal worden opgevoerd, vermits..
Hij compleet uitgeblust blijkt
en helemaal niet meer kan gaan
zo krom staat als een banaan
over zijn stuur en meer een oude kiwi gelijkt.
28-03-2018

TV18/964

Vergeten
Vergeten was ze ons al
het geheugen weggegleden
toekomst deed er niet meer toe
het heden was tegelijkertijd verleden.
Vergeten zullen we u niet
tenzij wij net als u dementeren
we kijken terug in blije herinnering
terwijl u het van boven beziet.
Vergeten zijn het verdriet
om verloren man en kind
om moeder en zus die u bemint
ook hen vergeten doen we niet.
Mocht u nog iets zijn vergeten
geef gewoon een signaal
vanuit het hiernamaals heel normaal
een zucht, een droom, laat het weten.
28-03-2018

TV18/965

Skripal
Zomaar een bankje in Salisbury
gelegen in een parkje
nabij een winkelcentrum
het begin van een nachtmerrie.
2 mensen zitten daar
ze lijken te rusten
in de idyllische omgeving
straks wat boodschappen aldaar.
Russisch zenuwgas, Novitsjok,
is hen fataal geworden
volledig van de kaart
verdwaasd, totaal in shock.
In coma gehouden de dubbel spionnen
oorzaken worden gezocht
en het Kremlin onder vuur

kans op herstel onbegonnen.
Zoals het Poetin betaamd
wordt bewijslast omgedraaid
de westerse wereld tegen ons
de Engelsen hebben een plan beraamd.
Voor hun leven wordt gevreesd
zij zijn mentaal al vermoord
geen geheimen meer te delen
de wereld draait door, geheel gesjeesd.
29-03-2018

TV18/966

Moord
Moord op moord
wat gestoord
loslippigheid
afgestraft geheid.
Zelfs je naasten
zijn als melaatsen
en worden ‘kalt gestellt’
rücksichtslos en besteld.
Geen vat te krijgen
op de criminele schijven
schaakspel onder het bord
en de lontjes kort.
Het beste verwoord
en nog niet vermoord
door zus Holleeder
in “Judas” al wat eerder.
Ons strafrecht niet ingericht
namelijk bewijslast een plicht
terwijl hoe ongehoord
er vrijelijk wordt doorgemoord.
31-03-2018

TV18/967

Geduld
Waarom moslims zich niet uiten
is te verklaren uit de realiteit
in alle gevallen gooien ze in de eigen ruiten
dus wachten ze de gehele tijd.
Geen woord over een verstorende imam
stilte na de mocro-moorden
ook geen geluid na Charlie Hebdo
de moslimmaatschappij is lam.
Op scholen en voetbalvereniging
wordt door hen gebruik gemaakt
van valse achterstelling en haat
altijd reagerend vanuit aanvallende verdediging.
Vrouwen verbergen zich achter gewaden
vanuit religie verplicht weliswaar
en ontegenzeggelijk met bezwaar
tegen de mannelijke macho daden.

Geduld moeten we bewaren
om niet meer agressie op te roepen
van deze gewelddadige groepen
eens worden ze wijzer en zullen ze bedaren.
2-4-2018

TV18/968

Veiligheid
Veiligheid en privacy
bijna 50-50
toch liggen gegevens
om de haverklap en tevens
onvoorzien op straat.
Ook zijn we de sigaar
want sociale media
hebben een beleid
waarin integriteit
te grabbel wordt gegooid.
Vroegere zekerheden ten spijt
zijn in deze digitale tijd
jammerlijk ver te zoeken
want uit de gekste hoeken
lekt het wereldwijd.
En als je denkt
dat is het dan wel
dan volgt een ander spel
vol nep berichten
die gevaar kunnen stichten.
Keuzes zijn niet te maken
het overkomt je zomaar
geen reden om in paniek te raken
maar geheel gerust
is het zeker niet meer slapen.
4-04-2018

TV18/969

Sedentair
Een mooi woord voor zittend bestaan
weinig bewegen is stilstaan
of zelfs achteruitgang
voor langer leven van belang.
Dagelijks kent bewegen z’n begrenzing
het werken heeft z’n beperking
de techniek die voortschrijdt
heeft ‘paardenkrachten’ ingelijfd.
We zijn ingesteld op aanbod
van consumptie en genot
gemakzucht en mentale druk
maken ons bewegingspatroon stuk.
Als de passiviteit wordt aangevallen
door sportiviteit met intervallen
kunnen nadelen van sedentie
teruggedraaid worden in essentie.

Buiten het feit van observeren
het beter en sneller reageren
het vinden van innerlijke rust
en besef van lucht, bos, berg of kust.
Zitten is heerlijk op zijn tijd
op de bank neergevlijd
maar voor het langdurig levensgenot
ga je op fiets, hardlopend of fitness even kapot!
5-04-2018

TV18/970

Expeditie Robinson
Stem nog een keer op mijn nichtje
ze is vast een lichtje
in donkere dagen op de expeditie
de 7 weken waren een goede exercitie
geef ze de kans, dit wichtje!
3-04-2018

Stem op de jeugd
doe me deugd
stuur Marloes
door een stem pardoes
op expeditie roep ik verheugd.
5-04-2018

TV18/971

Rollen
Een klein veld
er wordt geraasd
ijzer tegen ijzer
een hoop geweld
soms erg veel haast
het maakt me ook grijzer.
Ter begrenzing balken
lijnen en doelen
slechts vijf welgeteld
maar als jagende valken
kun je voelen
dat het erom telt.
Ondanks de spieren
worden kracht
en snelheid gebundeld
het krioelt als mieren
maar had je verwacht
dat er wordt gestunteld?
Een kluwen met sticks
in de hand of aan de stoel
een rollende bal
behendigheid en gemixt
met precisie en gevoel
gaan ze in de aanval.
Teamspelers pur sang
spanning ook voor hen
een andersoortig hockeyspel
maar met dezelfde drang
naar endorfine en
winst, lol in samenspel.
7-04-2018

TV18/972

Te vet

Wat als je niet meer
... in vroegere kleding past
... en een bestuur vindt dit ongepast
dan is het gedaan
... met je erewacht
... wordt je op de stille tocht niet meer verwacht.
Forse mensen, dat oogt niet
en past niet in deze tijd
toch heeft het bestuur nu spijt
en draait nu heel hypocriet.
De forse klok wordt straks geluid
mannen van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp
staan dan met overall voorop
en gelukkig dan weer breeduit.
8-04-2018

TV18/973

Parijs-Roubaix
Alle ingrediënten voor heroïek
afstand, stof en kasseien.
Legendarische winnaars fysiek
en mentaal, malen met die dijen.
Helaas ook persoonlijke tragiek
Michael Goovearts (R.I.P.) overlijden.
Een koers met veel dynamiek
waarin die ene kon wegrijden.
De wielerbaan een finish fantastiek
een sprint à deux, kassa voor partijen.
Dit keer geen songtekst van Niek
als nummer 3 blijf je bescheiden.
Weer een gewenste winnaar magnifiek
de wereldkampioen als 1e over de meet te zien glijden.
Zo blijft ook deze editie in de kroniek
een meeslepend strijdtoneel vol met lijden.
9-04-2018

TV18/974

Mooi, snel en slim
In Syrië al jaren strijd
in alle heftigheid
artillerie en bommen
nu ook gas verdomme.
De kampen verdeeld
koude oorlog was vergeeld
maar ook wereldmachten
tonen weer hun krachten.
De Russen omzeilen het schild
dat Europa voor veiligheid heeft gewild
Amerika op zijn beurt hint
op raketten ‘mooi, snel en slim’.

De VN-Veiligheidsraad aan zet
de-escaleren en gezichtsverlies de inzet
maar Assad zit intussen
op zijn post dankzij de Russen.
Blok als “broekje” in zaken
moet niet in het een web geraken
én met de Hollandse vinger zwaaien
én de tweestrijd zien om te draaien.
Het hoeft niet mooi
in deze internationale zooi
wel slim en snel
want levens staan op het spel.
12-4-2018

TV18/975

E-MTB
Bewegen tot op hoge leeftijd
gezond en in contact
maar als je langzamerhand verslijt
heeft dat enorme impact.
Dan is het wonderbaarlijk
dat het zo lang heeft geduurd
nu technologische verrijkt
versneld de wereld in gestuurd.
E-biken dagelijks in beeld
voor iedereen een ervaring
de meningen zijn verdeeld
ook ik zocht een tegenverklaring.
Dus toen ik een testdag meedeed
E-MTB in de heuvelachtige bossen
moet ik toegeven dat het me niet speet
al moest ik door onervarenheid lossen.
Spectaculair de ontwikkelde vaart
het gemak van versnellen
in het begin nog bedaard
maar daarin moest ik wat bijstellen.
Ook bergop even klikken
het gezoem aangenaam
zonder kracht dit te flikken
is adembenemend kicken!
13-4-2018

TV18/976

Duizend bommen
... en granaten
hou Assad in de gaten
zijn gas is gif
zijn upperlip stiff
zijn land verlaten.
... niet genoeg
gejuich dat is te vroeg
3 partijen op pad
de rest klinkt wat mat
en gooien het over een andere boeg.
... op een volk

bloed vloeiende kolk
verdriet niet te stuiten
hoe moeten we vrede sluiten
na het massacre van de gaswolk?
... op een rij
2 presidenten veel te vrij
in oorlogstaal en -retoriek
dienen elkaar steeds van repliek
en blijven zelf niet zonder averij.
... blijf ik brommen
zijn er 1000 teveel verdomme
een spelletje risk voor de krijgsheren
zou het tij kunnen keren
en geweld doen verstommen.
17-04-2018

TV18/977

Sluipmoordenaar
Wat is er te vertrouwen
en hoe kun je het houden
als je al niet kunt bouwen
op artsen en hun beschouwen.
Het is een kwaadaardig gegeven
zolang er hoop is, is er leven
maar met kanker blijft het beven
tot je het eens moet opgeven.
Het vreet je van binnenuit op
je wereld staat op zijn kop
die moordenaar kent geen stop
sluipt naderbij tot de laatste hartklop.
18-04-201873

TV18/978

Quick Step
“The Wolfpack” slaat toe
wederom en vraag niet hoe
al 28 overwinningen
in dit prille seizoen
er staat geen maat op Quick Step
“één voor allen, allen voor één” met
een passend eind van het voorjaar.
Vooraf al Dwars door Vlaanderen
waarin Yves Lampaert zegevierde,
de E3 Harelbeke en De Ronde
met Niki Terpstra als sterkste over kasseiwegen,
De Scheldeprijs en Waalse Pijl
door Fabio Jacobsen en Julian Alaphilippe
aan de zegereeks geregen.
Nu de beurt aan de vrije man
die op de Roche-Aux-Faucons
versnelde en 15 km solo reed,
hij hield stand op de St. Nicolas
mede door opvang van counters
door de vooraf gedachte kopman
73

Negatief bericht Arne

en zo kwam ook La Doyenne in de pocket.
De gunningsfactor als en met inzet
sterke renners opofferingsgezind
steeds met een aantal van voren
kan geen andere ploeg bekoren
zelfs gerenommeerde klasbakken
moeten eraan geloven, als makke
lammetjes in de tang bij de roede van QS.
23-04-2018

TV18/979

Kjeld
Nationale held
na twee keer goud
nu niet meegeteld
bij aanvang bout
niet aangemeld.
Orie met een nieuwe ploeg
zes man/vrouw sterk
voor één vrouw nog te vroeg
op vakantie na het gedane werk
met Kramer die de club droeg
als vaandeldrager en als merk.
Kjeld staat dus buiten spel
een aanbieding op zak
maar het hoort erbij, een kleine rel,
als beloning voor de gouden plak
mag een verhoging toch wel
of heeft Lotto Jumbo hieraan ‘t lak?
Het is nog erg vroeg
de zomer moet nog komen
neem nog een biertje in de kroeg
moet je straks weer van dromen
hard trainen voor de boeg
nu langer tijd om bij te komen.
Nationale held
nog niet zo oud
en nu al welgesteld
publiek waar je op bouwt
bij lange na niet uitgeteld.
24-04-2018

TV18/980

Kapot
Geen heuvels
alleen wind
diep in de beugels
de route één labyrint.
Linksaf, dan weer rechts
in het vlakke land,
een enkel viaduct slechts,
geen enkele variant.
Het oogt leeg en verlaten
om je heen bossen, mooi,

en weilanden in diverse staten
van jong groen, tot geel en in oranje allooi.
Prachtig vanaf het begin
maar uiteindelijk voel ik me rot
saaiheid, geen afwisseling
en met hoge hartslag ga ik kapot.
Toch een bijzondere tocht
samen aangevangen
paleisjes in iedere bocht
op de terugweg
naar ‘t eind verlangen.
27-04-2018

TV18/981

Het spook
Einde van het sportseizoen
wie wordt er kampioen
wie gaat er degraderen
of kan het spook keren?
De spanning staat erop
wordt het succes of een flop
wordt het een feest
of is het genoeg geweest?
In voetbal alleen de glorie
in de eredivisie verdorie
een stap terug zowel sportief
maar ook financieel geen gerief.
Bij hockey of andere teamsport
wordt ook op inkomsten gekort
spelers kiezen eieren voor het geld
tenzij je door een topclub wordt gebeld.
Zeker in een laatste poging
het tij te keren zonder storing
spelen zenuwen een cruciale rol
tactiek en techniek eisen hun tol.
Hard gevochten wordt er wel
uit de krochten van de hel
wordt de winst gestolen
het spook verdoemd, onbesproken.
29-04-2018

TV18/982

Gerikketik
Het kan gekker
Trump for President
no happy end
Trump voor de Nobelprijs
voor vrede
kan het zotter?
De toenadering tussen
Zuid- en Noord
zet de tijd direct gelijk
dit door toedoen

van stoere taal
over en weer.
Het kan dus wel
onzin uitkramen
is een spel
dat niet normaal is
en alleen begrepen
ergens op hetzelfde spoor.
De trend is gezet
overklassen weer in
de grootste bek
in het onderhandelen
met het grootste arsenaal
wint dus, heel puberaal.
30-04-2018

TV18/983

Neergestreken
Een eerste opzienbarend optreden
buiten het Europees grondgebied
de karavaan is neergestreken
in het verre land van de Israëliet.
De openingsetappe ging nog wel
individueel al heel beladen
toppers als goede tegen de kwade
wie wint in het secondespel?
De Giro bekend om zwaarte
en de komende voorbode van hitte
nu al tijdens de twee volgende ritten
door de Negev-woestijn, over ellenlange straten.
Geen moer te beleven
blote tieten over de hekken
moet dat publiek trekken
is dat alles wat er is te geven?
Gelukkig gaat het peloton
morgen weer terug naar de basis
te hopen dat het niet te laat is
en commercie als uitgedroogde bron.
De strijd is wel ingezet
een gat is geslagen
niemand kan versagen
het wordt vast echte fietspret.
6-05-2018

TV18/984

Iedere gek
heeft zijn gebrek.74
Je kunt het beter
op voorhand weten.
7-05-2018

74

“bij een nieuwe termijn voor Poetin”.

TV18/985

Slager
De slager keurt zijn eigen vlees
- klaar is Kees weten wat voor vlees er in de kuip zit
is belangrijk aldus het jurylid.
Eindelijk zien RIVM en NVMA in
- gevangen in het web van de spin dat ze gebruikt worden in de lobby
van ‘s mensen dodelijkste hobby.
Gemanipuleerd ook door VNO-NCW
- meer werk, dus dik tevree samen met gemeenten en overheid
is het anti-roken een ongelijke strijd.
Gerookt vlees ook niet onbesproken
- voor slagers levende spoken maar ondanks alle waarschuwingen
voor kankerpatiënten geen herkansingen.
8-05-2018

TV18/986

Contracten
Hoewel soms lucratief
als je kopman bent
staat het in geen verhouding sportief
tot die van een voetbal talent.
Maar het verschil tussen vrouw en vent
in deze sport is kwalitatief
nog te bestempelen als decadent
en maatschappelijk niet representatief.
Nu is fietsen al vol met ongerief
denk aan het hobbelen op je krent
de vrouwen nemen het voor lief
anders krijgen ze in het geheel geen cent.
Misstanden in contracten zijn ze gewend
bij ziekte of in verwachting geen geld in het verschiet
pesterijen om gewicht zijn ingeprent
en strijden om winst met chantage en seksuele intimidatie.
Dat zij moeten sabbelen is inherent
aan het missen van diplomatie
en een manager die voor hen rent
en hen behandeld met eer en gratie.
Onbekendheid met de wet remt
de salaris vooruitgang en de isolatie
van een vrouwen bolwerk stemt
tot groeiend ongenoegen bij de KN WielerUnie.
15-05-2018

TV18/987

Luchtbel
1 juli 2018 verandert de wet
hals-over-kop ingezet
na afspraken over sluiting

van onze gasbubble.
Nu mort het in het land
de boodschap is geland
men dacht aan een luchtbel
maar het wordt nu echt spel.
De bouwsector in bezwaar
de coöperatie en ontwikkelaar
die al 10 jaar bleven slapen
of bewust de markt leeg schrapen.
Nu moeten ze op de blaren zitten
snel nadenken en i.p.v. te vitten
kunnen ze beter investeren
en het verlies accepteren.
17-05-2018

TV18/988

Gezondheid
Roken is er slecht voor
drinken ook hoor
de rechter heeft geoordeeld
en rookruimtes veroordeeld.
Nu moet over 2 jaar
de horeca voorwaar
rokers verwijzen naar ‘t trottoir
en maken daarom nu al misbaar.
Ze hebben het al berekend
verlies van klandizie bekend
hoe ziekelijk de branche is
blijkt uit hun miljoeneneis.
Het cafébezoek valt en staat
als het er werkelijk omgaat
niet met het bieden van gezelligheid
maar het bedienen van treurigheid.
18-05-2018

TV18/989

Natuurramp
De wind waait
uit de verkeerde hoek.
Staatsbosbeheer zaait
windmolens, da’s andere koek.
We praten over duurzaamheid
maar waar blijft de leefbaarheid?
Klimaatafspraken zijn nodig
en afspraak is afspraak, eentonig.
Geld bij Provincies broodnodig
is kaalslag nu niet al te balorig?
Het verdwijnen van bos en dier
brengt dat ons einde in het vizier?
18-05-2018

TV18/990

Zoncolan

Je hebt van die dagen
dat je niets kunt verdragen
alles is teveel
loopt uit in gekrakeel
en je hoofd wilt vertragen.
Zo kijken ook die gasten
in de Giro naar de lasten
zoals vandaag het slotstuk
een fraaie, waanzinnige indruk
en op de Zoncolan ga je niet matsen.
Een muur in de natuur
met het hoofd op je stuur
wordt er naar boven gezwoegd
legendes weer toegevoegd
en eenieder verkoopt zijn huid duur.
Afgemat over de streep
tot het uiterste, daar zit ‘m de kneep
wie zal het best herstellen
en zo zijn knopen tellen
en de overwinning als eindgreep?
19-05-2018

TV18/991

Tegenwind
Op kracht is fietsen gebaseerd
pedaleren wordt ons vroeg aangeleerd
geen bergen te verzetten
en toch met bergverzetten
kun je verder mee voor je omkeert.
Beginnen tegen de wind aan te raden
krachten zijn dan opgeladen
en met een goede verdeling
is op deze manier de indeling
half werken en half duwen laten.
In de giro zijn andere belangen
tegenwind is Tom’s verlangen
om achterstand in te lopen
is veel wind te hopen
om te rammelen aan huidige rangen.
21-05-2018

TV18/992

Leren
Oud en wijs
maar nooit
genoeg om
te leren.
Nu zo’n dag
dat het mij
overkomen
mag.
Onder leiding

van oud coureur
en fietsfanaat
finesses bijgesteld.
Eerst de basis
leggen in D1
kilometers maken
voor de lange duur.
Remmen en trappen
het zijn geen grappen
in noodgevallen
altijd door.
Onbewust gedaan
niet altijd
nu met theorie
voortaan koppie erbij.
Lubberding quotes
inspirerend met moraal
oefenen basaal
een wijze les.
4-06-2018

TV18/993

Zadel
Als we over fietsen praten
komt veel techniek aan bod
dat is het leuke van sport
en het optrekken met maten.
Van wielen tot frame
remmen en versnellingen
schakelen op hellingen
of zomaar in het algemeen.
Afstelling van hoogte
algehele fietshouding
ook de juiste voeding
hypertone drank voor droogte.
Hetgeen wat is onderbelicht
niet onbelangrijk voor de zit
en zeker niet voor ‘s mans lid
is het zadel, van zwaar tot licht.
Staat het horizontaal
schuiven als de punt omlaag
omhoog ontstaat geklaag
en breed wel heel banaal.
Dus voor een lekkere zit
kies een zadel professioneel
dan wordt fietsen in het geheel
een feestje en rijk bezit.
6-06-2018

TV18/994

Vulcan de Fuego
Spuwend
spuitend

als nooit
tevoren.
Verassend
vergruizend
zeker niet
te bekoren.
Nietsontziend
al verwoestend
wat in de wegstaat
is verloren.
Onberekenbaar
onherstelbaar
Pompeï zien
in metaforen.
8-06-2018

TV18/995

G7
Wordt het G7,
6+1, 6 of toch 8?
Allen voor een beter leven
of gaat het alleen om macht?
Wederkerigheid of even
alleen vanuit ‘America first’ gebracht?
Zijn wereldleiders echt gedreven
te komen tot gezamenlijke kracht?
Hoe zal Rusland het beleven
nu ook zij in stelling worden gebracht?
Hoe worden teksten geweven
zodat iedereen uiteindelijk lacht?
Volgens mij blijven we zweven
tussen een zesje of een acht.
9-06-2018

TV18/996

Rwanda
Ontwikkelingsland
deels tenminste
niet de ‘witte boorden’
slechts het platteland.
Ontwikkelingsgelden
nodig en noodzakelijk
echter het bekoorde
om dit te besteden aan ‘helden’.
Een marketingtool
voor een positief gevoel
Rwanda op de kaart
Arsenal dat er wel bij vaart.
Nieuwe marketingstrategie
door het ministerie
Sigrid Kaag

breng de uitgaven omlaag!
Een buitenkansje geboden
een inkoppertje want de noden
worden commercieel
in de toekomst Rwanda niet teveel.
11-06-2018

TV18/997

Verdriet75
... valt niet te omschrijven
het zal altijd bij je blijven
Diep van binnen.
Waar te beginnen?
Het zal moeten slijten
al blijft het je hart splijten
om wat eens was
onomkeerbaar en zo ras.
Je kunt het niet geloven
het vuur zal doven
weg het branderige gevoel
en je reageert heel koel.
Het leven zal doorgaan
je zult het doorstaan!
12-06-2018

TV18/998

Wasbenen
Haren op je schenen
zorgt in wielrennerij
voor krommende tenen.
Lang was het adagium
glad als een aal
voor een plek op het podium.
Moderner is het motto
meer windwervelingen
door ‘speed gel’ op de torso.
Aerodynamische verbetering
witte bolletjes
voor prestatie verhoging.
Niet om in te nemen
smeren als zonnecrème
zachtjes op de benen.
Waar gaat het heen
vage (doping) regels UCI
geen korrels op het been.
13-06-2018

TV18/999

Ademen
Als je fietst
denk je aan niets

75

N.a.v. zelfdodong zoon Irfana en Ahmet, W18

of aan alles eigenlijk
apart of tegelijk.
Het enige dat doorgaat
zonder dat je erbij stilstaat
is het ademhalen
naast het almaar doormalen.
Op je fiets en in je hoofd
je krijgt het niet gedoofd
breath in, breath out
anders gaat het fout.
Maar de stille motor
wordt met het sporten groter
klopt de hele boel in gang
een heel leven lang.
Je staat er niet bij stil
totdat het niet echt meer wil
een hapering in het systeem
adembenemend in het algemeen.
Dus bij het overleven
moet je artsen nageven
minuscuul van binnen ableren
zorgt dat longen blijven veren.
Mentaal een hele opgave
me aan de rust te laven
grauwe wolken in mijn kop
een keer diep inademen lucht op.
13-06-2018

TV18/1000

1000
1000 dingen
die je gedaan moet hebben
die beleefd moeten zijn
die overdacht moeten worden
die al eerder geprezen waren
die de prullenbak ingaan
die het waard zijn te onthouden
die lyrisch zijn beschreven.
Ja, het momentum is daar
die 1000 zaken over het leven
die heb ik inmiddels beschreven
die kunnen mij overleven
die zullen mij niets opleveren
die zullen geen wereld verbeteren
die zullen historisch niets betekenen
die wel op mijn conto staan.
Deze duizendste
meer een niemendalletje
een leeg gevalletje
meer voor bladvulling
een heerlijke krulling
meer een lichte spielerij
een breuk na een lange rij
van subjectieve observaties.

1000, een waarlijk mooi getal
eindeloos mijmeren op papier
een hele tijd met plezier
niet alleen maar schrijven
het mag ook kunstig blijven
opgesmukt met beelden
en muzikaal omlijsting speelden
bij de fietscategorie een extra rol.
1000 nog in het verschiet
ik weet het niet, geloof het niet
een heel aantal jaar verstreken
om dit record te breken
de laatste jaren productief
maar eerder was het me even lief
korter en bondiger over het leven
luchtiger, nu steeds meer naar het overleven.
15-06-2018

TV18/1001

Spagaat
Merkel’s visie
“Wir schaffen das”
2015 en immigratie
het beste meisje van de klas.
Kansen keren alras
in Europa tegenstand
oppositie in eigen land
op het blazoen een ferme kras.
Met de zusterpartij begint ‘t pas
een harde lijn is ingezet
geen oneliner die haar redt
alleen nog 2 weken vol gas.
Vergaat het haar als Midas
alles goud wat er blinkt
en wat overblijft slinkt
of is zij van een onuitroeibaar ras?
Pan-Europese aanpak aangetast
op voorhand, Merkel in spagaat,
strenger asielbeleid als mandaat
tegen nieuwe verkiezingen als last.
19-06-2018

TV18/1002

Het zal
... de vrouw maar wezen
die je aan het denken zet
en waardoor je moet vrezen
dat het verkeerd wordt uitgelegd.
... de man maar zijn
die dit op zijn geweten heeft
de kooien rondom kinderen klein
omdat aan illegalen misdaad kleeft.

... je vrouw maar wezen
die publiekelijk je beleid bespot
“I really don’t care, do u?”
geen twijfel mogelijk, huwelijk kapot.
... je man een worst zijn
een twitter eroverheen, bezwaard,
waarin hij voor de schijn
je steunt en je bericht eenzijdig verklaart.
... je rol als “First Lady” eren
dat je echtgenoot ’s besluit
om terug te draaien hem doet leren
dat een mensenleven meer is dan een duit.
5-1-2023

TV18/1003

Scheuring
Gemeenschappelijke belangen
blijven nog even hangen
een minitop voor één doel
gaf zeker geen goed gevoel.
Nu volgt een totale top
hoogspanning vooraf volop
Italië versus Frankrijk/Spanje
Oost tegen West ook geen franje.
Met immigratie op korte termijn
komen ze niet op één lijn
een scheuring wordt verwacht
kan een oplossing worden bedacht?
Daarnaast speelt voor Merkel mee
hoe stem ik mijn partner tevree
want ook daar kan het gebeuren
dat de Duitse regering zal scheuren.
Allen zijn het erover eens
maar strijden gestrekt beens
één voor allen, allen voor één
maar echt toegeven wilt er geen een.
24-06-2018

/1004

Fipronil
In eieren nihil
kippenvlees zonder
maar met fipronil
komt er gedonder.
NVWA heeft geaarzeld
dus kip en ei besmet
pluimveehouderij benadeeld
maar burgerij gered.
Een boer moet weten
wat op z’n erf gebeurd
moet de maat zelf meten

niet op ogen blauw gekleurd.
De sector moet de schouder
eronder, de hand in eigen boezem steken
van boer, tot toezichthouder
alles bleef in gebreke.
25-06-2018

/1005

Over je graf heen:
Hoe blijf je in beeld
ook na je overlijden
en blijft gedachtengoed gedeeld
in de lengte der tijden?
De huidige historie in USA
toont aan dat niet veel beklijft
je opvolger vindt zaken niet oké
draait terug zodat niets meer overblijft.
Mijn ouders hadden het begrepen
veel nakomelingen geven
woorden en gedachten ingeslepen
herinneringen die blijven leven.
De Paus wilt zaken veranderen
en tegelijkertijd verankeren
uitbreiden en meanderen
om zo over het graf heen te regeren.
29-06-2018

TV18/1006

Abort
Zouden WADA en UCI zijn gedrogeerd
d.w.z. zijn zij Sky-high gedoneerd
daarmee de ASO geblokkeerd
waardoor Froome in de Tour terugkeert?
Of is een uitgebreid rapport
inzake de positieve plas
de onderliggende factor van dit abort
of komt het nu goed van pas?
Feit is dat er geen belemmering,
geen bewezen valsspel
meer is in het geding
alleen nog meer basis voor een rel.
Nog 5 dagen voor de start
de messen worden geslepen
juridisch niet meer getart
alleen sportief de billen geknepen.
2-07-2018

TV18/1007

Zandplaat
Sporten gezond voor lijf en leden
een balletje trappen of wat fietsen
beter dan op de bank te nietsen
of van de maatschappelijke ladder te zijn afgegleden.

Sporten is van alle tijd
en is wereldwijd verbreid
gaat tegen sociale eenzaamheid
en is voor positieve strijd.
Sporten verbind en geeft uitdagingen
maar zijn soms ook gevaarlijk
bewust, de betreffende actie inherent aan gedragingen,
of per toeval, haast onwaarschijnlijk.
Een groep jeugdige Thaise76 sporters werd vermist
in een grot, een soort lange schacht,
ondergelopen met water, onverwacht,
een week lang werd naar hun leven gegist.
Gevonden op een zandplaat in een grot
uitgemergeld tot op het bot
hen te redden nog een ingewikkeld plot
hopelijk met een gelukkig slot.
4-07-2018

TV18/1008

Operatie
Dagen zijn we gekluisterd
aan de buis en nieuwsblog
over grotten verduisterd.
Scenario’s worden doorgenomen
trainingen ter plekke verzorgd
kansen op succes toegenomen.
Topduikers zijn ingevlogen
materiaal gecontroleerd
benodigde luchtflessen afgewogen.
Helaas één van hen bezweken77
dat geeft de moeilijkheid aan
hij is een held gebleken.
Met het verstrijken van de tijd
de tweede dag weer 4 gered
worden alle 12 en de coach bevrijd.
Een heikele onderneming
nauwgezet bepaald de operatie
morgen volgt de ontlading78.
9-07-2018

TV18/1009

Franse slag
Alle voorbereidingen ten spijt
kan het spaak lopen
op de meest ongunstige tijd
onvoorzien en met verlies bekopen.
Het wiel met een gebroken spaak
niet meer rond of in lijn
niet te achterhalen de oorzaak
maar op achterstand doet pijn.

76

Thais 'dorp van de hoop' draait op volle toeren
https://nos.nl/l/2239874
77
Van wanhoop naar ontlading: de redding van het Thaise team in beeld https://nos.nl/l/2240891
78
Vanaf 23-06 t/m 10-07-2018 13:35 uur

Een spaak in het wiel gestoken
bovendien, als reprimande
achter de wagen te zijn gedoken
‘t is werkelijk een schande.
Vorig jaar werd de “gele trui”
al hollend voor de wagen
na een massale huilbui
niet gestraft, naar diens behagen.
Meten met twee maten
want ook al eerder deze Tour
reden renners dicht de gaten
gelijkend het dealen met de duvel en z’n ouwe moer.
Er is geen spaak meer tussen te steken
teveel pufjes worden toegestaan
het is al vaker gebleken
met een Franse slag wordt het gedaan.
12-07-2018

TV18/1010

Cobbles
Le Quatorze Juillet
feest in Frankrijk
een dag later la fête
de Tour over de hobbeldijk.
De hel van het Noorden
gekopieerd voor schifting
maar weinigen die het bekoorden
geldt als een hele onderneming.
Met Menco samen gedaan
Compiègne-Roubaix
het gevoel voldaan
Chapeau en een Beaujolais.
De klassementsmannen echter
voeren strijd om geen tijdsverlies
met z’n allen als in een trechter
voorin blijven zitten het devies.
Geen nattigheid dit jaar
alleen valse kasseien
en de tegenwind als gevaar
of menig valpartijen.
Maar nadat de stofwolken
aan het eind neergedaald waren
bleken de vlijmscherpe dolken
de vele toppers te sparen.
Alleen Richie Porte kwam ten val
een schouderbreuk dit keer
al voor de eerste cobbles hét pechgeval
in de 9de rit en de 2e keer op rij, doet zeer.
16-07-2018

TV18/1011

La Course

Een tegenhanger
geen tegenligger
wel een blikvanger
niet een dwarsligger.
Zo is de ‘La Course’,
de vrouwvriendelijke versie
van de 3 weekse mannenkoers,
één dag en live op de televisie.
De strijd was ook niet te versmaden
tot op de laatst spande het enorm
vrouw en man op die bergpaden
klimmen en dalen wat maal ik erom.
Het kwam uit haar kleinste teentje
nog 500 meter te gaan
Van Vleuten is me er eentje
Van der Breggen kon niet meer op de pedalen staan.
Een reclame voor het van voren rijden
Van Avermaet blijft in het geel
aanval beter dan niet strijden
en hield de top elkaar in het gareel.
De vrouwen toonden als Batavieren,
“mano a mano” zo gezegd,
dat de sterkste mag zegevieren
de lat daarmee voor de mannen hoog gelegd.
17-07-2018

TV18/1012

Blok
Gezegdes zijn er niet voor niets:
Blok aan het been
nu letterlijk na zijn uitspraken
voor nationale en internationale zaken
kwetsend en gemeen.
Het hoofd op het blok leggen
zelf gedaan door immigranten
neer te zetten als dilettanten
wie gaat de sloot dempen en hem eruit dreggen?
Hij staat nu met z’n kloten voor het blok
geen argumenten om te weerleggen
dat hij het anders had moeten zeggen
zijn zienswijze leiden tot veel amok.
Geen gekrabbel op een schrijfblok
maar een video-opname als bewijs,
kost hem dit de kop als prijs
of is er een 2e kans na deze schok?
en niets is een algehele leegheid
dat geeft hem nu kopzorgen.
19-07-2018

TV18/1013

App-terror
Vakantie, ver van huis
is het nog niet pluis

bereikt je alle soorten horror
via de digitale terror.
Hittegolf en overstroming
ook de ‘normale’ verdwijning
van dierbaren onderweg
ontluisterend dat soort pech.
Maar als een beginnende nachtmerrie
iedere piep als explosieve herrie
de belevenissen van familie
minuscuul uitgeplozen als de fiets van Tapie.
25-07-2018

TV18/1014

Tijd
De tijd staat niet stil
maar herinneringen blijven
sommigen voelen kil
waar je bij kunt verstijven.
Zo is Van Est en zijn val
een monument van tijd
waar Pontiac in dit geval
met succes werd verblijd.
Zelfs nu Gilbert eenzelfde duik,
over een muurtje in het dal,
maakte, was in een oogluik
de anekdote weer van stal.
Maar sommigen zijn verrukkelijk
de seconden tikken weg
voor een zege of pijnlijk
een lange lijdensweg.
Op 1 seconde een tijdrit winnen
ongeloof na de bijstelling
hoe kun je het verzinnen
voelt wel als een vergelding.
De Tour in al zijn eenvoud
fietsen tot op het randje
soms net erover, dus een foutje,
ergens altijd wel een binnenbrandje.
Dat maakt de Tour spectaculair
en zitten miljoenen voor de buis
geschreven verhalen, ook in the air,
3 weken lang één gekkenhuis.
29-07-2018

TV18/1015

Ziek
Een ramp voor sporters
ziek zijn of niet lekker voelen
dan wordt het nachten woelen
en de onvermijdelijke gang naar dokters.
Vroeger was de dokter gezagsdrager
had status en lapte je op
tegenwoordig lijkt het non-stop
een doorgeefluik van de farmacie.

De eed van Hippocrates eens afgelegd
om misstanden te voorkomen
en ons lijf niet te dwarsbomen
wordt hypocriet naast zich neergelegd.
De sporter gaat aan de hormonen
hebben of allemaal astma
of hun schildklier laat het na
om tot uitmuntende prestaties te komen.
Ziek ervan zullen ze worden
de dokters die de eed verbreken
de sporter onder de druk bezweken
de bonden die al langer bij het WADA morden.
3-08-2018

TV18/1016

Tactiek
Winnen als doel
team als eenheid
wie houdt het hoofd koel
wie gaat voorop in de strijd?
Niets dat vooraf niet is overdacht
geen twijfel over het resultaat
geen land dat zoveel talenten bracht
de rest kansloos, al bij voorbaat.
Alleen nog even rijden
na 4 ronden mag het los
wie durft het aan tegen deze meiden
wie gaat mee en is daarna de klos?
De tactiek als sluitstuk
de één gaat en ziet het aan
de ploeg zorgt voor de nodige back-up
strategie daar komt het op aan.
En natuurlijk de “beste benen”
want daar is fietsen op gebouwd
het rijden van de keien uit de stenen
is waar het team graag op vertrouwd.
Het sprookje werd goed ingeleid
maar zonder oortjes geen overzicht
Van der Breggen heeft nu spijt
en Vos was in de sprint te ‘licht’.
Zo kon het eigenlijk niet misgaan
en gebeurde toch het onverwachte
de torenhoge favoriet ontdaan
een Italiaanse die het laatst lachte.
6-08-2018

TV18/1017

Vaccinatie
Hoe je in Nederland wilt leven
bepaal je zelf in grote mate
in onze democratie is het streven
zoveel mogelijk bij het individu te laten.

Enkele zaken worden gedicteerd
voor gezond- en veiligheid
vastgesteld en gecontroleerd
waar regels gelden met uniformiteit.
Slechts afwijkingen zijn geoorloofd
als deze tot een religieuze aard
of levensovertuiging behoort
en niet stoort in de algemene welvaart.
Steeds meer wordt het vaccineren
genegeerd, dan wel afgewezen
het op internet vinden van ‘beren ….’
wordt op de “Biblebelt” onderwezen.
Wel wordt er in geval van malaise
teruggegrepen op ziekenhuizen
dan staan ze in polonaise
voorop om de ziektekosten uit te pluizen.
Waar blijft de individuele moraal
niet inenten, wel eigen gevolgen
gezamenlijke immuniteitsverhaal
of de conclusies zelf opvolgen?
11-08-2018

TV18/1018

Kiezen
“Kies voor dollar of voor Allah”
weer eens anders dan
te kiezen voor vrijheid of Erdogan.
De Turken krijgen het voor de kiezen
in naam van de Islam
worden zij straatarm.
Waag het niet een mening te geven
je krijgt de wind van voren
en preken ‘hoog van de toren’.
Vóór democratie, was voor het “vrije Westen” kiezen;
‘dat was eens, maar nooit weer’
de regering slaat dit hard neer.
Ook wordt er stevig gemanipuleerd
ondermijning buiten ‘s lands grenzen
nu ook met de zondagsschool wensen.
De ‘lange arm’ als politieke inzet
gevangenisstraffen en ontslagen
alles om de president te behagen.
14-08-2018

TV18/1019

Menzis
Alles wat mens is
in mij steigert
bij de keuze van Menzis.
Waarom heb ik me af gepiekerd?
Alles is reeds bedacht
maar nee hoor

het kan nog gekker dan gedacht.
Waarom dit in de media gekieperd?
Waar draait het om,
resultaat natuurlijk,
maar achteraf te meten.
Zit het tussen die oren wel goed?
Menzis draait door
geen betalingen
pas bij afdoende bewijzen.
Psychisch kan dit niet bekoren.
Maar zoals één onzer denkers79
meteen ook stelt:
allemaal lid worden van Menzis.
Achteraf betalen en niet van voren!!
16-08-2018

TV18/1020

München 1972
Sportiviteit
grenzeloos
vrijheid
eindeloos
vriendschap
11 Israëlische sporters
gegijzeld en vermoord
voor de ogen van de wereld
sport en politiek ongehoord.
Genadeloos
indringend
weerloos
spanning
gevoelloos.
Vreugdevolle Spelen
bruut verstoord
media op de eerste rang
volgden de politie-inval ongestoord.
Waardeloos
jarenlang
woordeloos
verstopt
respectloos.
Eindelijk na 43 jaar
strijdend op een smal koord
de achtergebleven vrouwen
met een gedenkteken zijn ze gehoord80.
Sportiviteit
argeloos
herdenken
79
80

@Pieter Derks: resultaatgerichte zorgpremie.
@ RTL Z: het bloedbad van München.

ademloos
gevoelig.
16-08-2018

TV18/1021

Schakel
Het is even schakelen
op en over de fiets
was het even niets
om verhalen op te rakelen
die me konden vermakelijken.
Het is als met de fiets zelf
geen ketting zonder schakel
dan helpt geen orakel
geen vooruitgang gaat vanzelf
er is een drive nodig vanuit jezelf.
En natuurlijk een aanleiding
niet de kortere ritten
waar je rustig kunt blijven zitten
maar de uitdagende tochten
klimmen, dalen en het verlies van vochten.
Het is als met de fiets zelf
geen ketting zonder schakel
dan helpt geen orakel
geen vooruitgang gaat vanzelf
er is een drive nodig vanuit jezelf.
Zo was dit de week van de reuzen
Leeuwarden met de poppen
maar ik nam andere toppen
de Géants des Ardennes als keuze
schakel naar het grotere werk is mijn leuze.
20-08-2018

TV18/1022

Werelduurrecord
Een uitdaging superieur
een uur lang beuken,
malen, zowel met benen
als in het hoofd van de coureur.
Grote namen hebben de proef
op de som genomen
op laagland banen of op hoogte
nu een Nederlander als troef.
Voor Beukeboom
een jaar lang de droom.
Minutieuze voorbereiding
niets aan het toeval overgelaten
de laatste test, met nieuwe zeem,
bewijst de algehele toewijding.
Ingedeeld een mentale drive
5x12 om te overdenken

focus op de taak
en niet op de pijn in je lijf.
Voor Beukeboom
voor altijd een droom.
Nu de verdiende rust
het vliegtuig in naar Mexico
ontspanning met de wetenschap
dat 40 lukte en 60 is een must!
23-08-2018

TV18/1023

PTT
Wat een wereld
marktwerking rukt op
oude bedrijven in het slop
werknemers om geld gegeseld
beurzen worden opgehemeld.
De neergang van PTT
en nutsbedrijven in het algemeen
uiteenvallen, opdelen aaneen
aandeelhouders tevree
toch overheerst emotie op de canapé.
Nu het nieuws uit Frankrijk
stoppen met vaste telefonie
gedaan met de oude materie
technologie is vindingrijk
vooruitgang krijgt zijn gelijk.
Toch knaagt het in ons gevoel
er is meer dan financiële waarde
maar we moeten het aanvaarden
KPN of Vodafone een dooie boel
vullen van de schatkist het enige doel.
26-08-2018

TV18/1024

Brekebeen
Gaat het weer een tijdje crescendo
koersen volle bak
sleuren aan het peloton
dan voel je je op je gemak.
Nee, geen kopman meer
wel een uitzonderlijke taak
als meesterknecht veeleer
en voor de dagprijs vaak.
Je toekomst ligt al vast
in Spaanse contreien
van winterkoude geen last
waar je koffie en hobby gedijen.
Alleen het fietsen als iedereenhttp://www.robertgesinkofficial.com/
met ‘vallen en opstaan’ blijft een ding
naam gemaakt als Brekebeen
het meest haalbare voor Gesink.
29-08-2018

TV18/1025

Cartoon
Je mening telt

in vrijheid
mondeling gesteld
of op schrift
of digitaal verteld.
Maar is alles oké
kwetst het anderen
schop je persé
tegen andermans schenen
dat is dan geen goed idee.
Cartoon en satire
bedoeld om te prikkelen
om wat dieper te pieren
tot aan toelaatbare grenzen
niet om anderen te klieren.
Van volksvertegenwoordigers
verwachten we gezond verstand
en wat nuttigers
dan een kwetsende wedstrijd
om des profeet ’s baard81!
31-08-2018

TV18/1026

Cocaïne
“… running around my Brain”
waar gaat dat heen
Nederland een machtsblok
wordt in België gemokt
nu beveiliging in Antwerpen stokt.
Ja, wij zijn een stelletje snuivers
wij handelen vrij voor vele stuivers
zijn smullers van de bovenste plank
en de Zuiderbuur krijgt als dank
een criminele stad als wanklank.
Is het niet zo dat de Belgen azen
hun wereldhandel op te blazen
concurrerend te zijn met Rotterdam
naast vrij verkoopbare handelswaar
als wapens op de vogelmarkt aldaar.
Dan kun je wachten op een milieu
dat alles doet wat God verboden heeft, nondedju
hand in eigen boezem zou ik zeggen
en de haven lam leggen
zo alle lijken uit de kast dreggen.
3-09-2018

TV18/1027

UWV
Werklozen als klant
grenzen strak bepaald
ook werkende uit een ander land
hebben recht op een gulle hand
als zij uit hun baan zijn gehaald.
U Weet Veel
81

Om des keizers baard = om niets

Wij te weinig
Van malafide praktijken
Daar weten creatieve bureaus
raad mee en verbaasd reageren
ministerie en UWV boos
dat zij na 6 jaar nog moeten leren
hoe te sluiten deze Pandora doos.
U Wijst Vaak
Wij moeten accepteren
Van uw nauwe regels.
Zelf hielden zij de Black Box gesloten
de 2e kamer stevig gepikeerd
voelen zich voor de kop gestoten
en sturen vragen zeer volleerd
en verwonderingen als hotemetoten.
U Wist Vast
Waarom zoveel Polen
Vaak in eigen land waren82.
Voor de echte werkloze
is dit weer een kras op de ziel
te laat reageren uit den boze
niet gehoord voelen een achilleshiel
een toekomst waar niet voor is gekozen.
U Werkte Vaag
Wist eigenlijk wel beter
Voor de kat zijn viool.
4-09-2018

TV18/1028

Hoofdprijs
Het maximale
de eerste, de beste,
het ligt voor het oprapen
de tegenstander op apegapen
de sterkste wint ten lange leste.
Het hoogst haalbare
boven op het podium
voor de ongenaakbare
een goede ploeg voor het maakbare
levert een gevoel als met opium.
Alles uit de kast getrokken
voor het kraaien van de victorie
de Tour uitrijden zonder brokken
de aller snelste tijd klokken
voor meerdere eer en glorie.
De opdracht nu van Sunweb
de test dit jaar geslaagd
Dumoulin had één handicap
een ploeg als een boobytrap
ombuigen naar één die behaagd.
6-09-2018

82

De Grote Vakantie: bekend als WW-periode onder de Polen

TV18/1029

Markermeer
Nederland watermeester
altijd weer andere ideeën
afhankelijkheid en bewuster
de omgang met onze zeeën.
We hebben een les geleerd
1953 een diepe groef in ons geheugen
wind, maan en water gekeerd
in Zeeland bewees te deugen.
Met de Afsluitdijk heel gericht
een eigen binnenzee gecreëerd
maar met voortschrijdend inzicht
wordt een terugweg naar de natuur geëerd.
De stormvloedkering deels open
zoutwater kan weer toestromen
meer vissen en vogels is te hopen
al verstoord het de boeren dromen.
Nu wordt weer zand gestrooid
Markerwadden zijn ontstaan
ook de Afsluitdijk deels ontkooid
is voor minder ‘dood’ water gedaan.
Mooie initiatieven, interactief
land, zee en lucht in eigenheid
hersteld en als meerwaarde creatief
maar binnen de grenzen van veiligheid!
7-09-2018

TV18/1030

Tijdrit
Pure strijd
tegen de tijd.
Eén voor één
man tegen man.
Hart, hoofd en benen
eenheid van bouwstenen.
Kilometers glijden
weg onder het rijden.
Seconden tikken
de benen prikken.
Mentale opgave
discipline te schaven.
De stand gevolgd
zwakkeren achtervolgd.
De jacht geopend
het is zo slopend.
Op top van vermogen
over het stuur gebogen.

De finish, binnen
het aftellen kan beginnen.
Pas na de laatste
bekend de plaatsen.
De ultieme tijd
wat een snelheid.
Je moet het maar doen
allen zijn kampioen.
11-09-2018

TV18/1031

ING
Alweer een bank-affaire
nalatigheid en verantwoordelijkheid
ach en wee, wat een misère
het witwassen was uitgebreid.
Een boete, relatief laag
bracht een storm van kritiek
‘Harbers moet hangen’ klonk het naïef
maar Wijers was duidelijk in repliek.
De CFO moet ruimen
eerst de puin en dan zichzelf
de klant moet maar duimen
het kost een nulletje of 11.
De strafmaat raakt niet de bank
degene die het meest baalt
krijgt stank voor dank
de rente van sparen daalt.
Het is afdoende geregeld volgens Wopke
daarmee is voor hem de kous af
hij wast z’n handen in een sopke
“met klinkende munt”, dat is straf.
12-09-2018
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Doorgaan
De ochtend zonder tocht
2 bidons vol met vocht
een eigen rit ingepland
wel uitdagend vind deze vent.
Al snel de plannen overboord
de Garmin reageerde verstoord
op richtingsgevoel opgepakt
en mentaal niet geknakt.
De juiste bruggen en een pontje
voor het voltooien van het rondje
alleen een keuze voor het mooie
zou nog ‘roet in het eten kunnen gooien’.
In het Brabantse eerst een uitsmijter
2 koppen koffie voor de doorbijter
een bloemetje onderweg

op de foto gaandeweg.
Het doel bereiken is dan volbracht
maar de terugweg kost kracht
niet door de wind veelal in de rug
maar het aantal kilometers dat is stug.
Dat ommetje heen kwam aan
maar opgeven geen optie, doorgaan
2x aanpikken voor de moraal
dat helpt en hoort erbij helemaal.
Behoorlijk aan het eind der krachten
bleek niemand me echt op te wachten
heel wat water en 2 biertjes later
verdween de moeheid met de kater.
Ha,ha, moest nog rijmen.
16-09-2018
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Hoedje
83

Een, twee, drie, vier
Hoedje van, hoedje van
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier
De platte hoed
die bij Maxima doet
je vooral geloven
het houdt niet van boven.
Een, twee, drie, vier
Hoedje van, hoedje van
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier
Eerst was het gewoon
‘n wand voor Alex op de troon
maar later bleek op het bordes
dat ze Laurentien meed, expres.
En als het hoedje dan niet past onverhoeds
Zetten we ‘t in de glazen koets
Een, twee, drie, vier
Hoedje van papier.
18-09-2018
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Fietsend84
Wat een straf fiets end
Woudenberg eerst heen en dan
Weer terug, fietsend.
18-09-2018

TV18/1035

Het D-woord
Alles draait er om
alles spant erom
hét debat erover
83
84

Deels uit “Nederlandse Kinderliedjes”
’n Senryu: 5-7-5 lettergrepen

coalitie vs oppositie
stellingen in positie.
Afschaffen ervan
geen goed plan
hét debat ontwricht
aandacht afgeleid
door politieke incorrectheid.
De economie draait
meningen verdraaid
hét debat slaat om
grenzen overschreden
moties worden vermeden.
Dus de dividendbelasting
blijft een morele belasting
hét debat draait erom
en roept weerstand op
multinationals voelen zich top.
19-09-2018
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Stint
Verschrikkelijk ongeluk
een stint met kinderen
dit moet verminderen
met politieke druk.
Grotere groepen lopend
ook met busjes was ‘t niks
werkende ouders afkopend
het probleem is dus fiks.
Ouders hebben en zijn
verloren hun leven
2 kinderen zo klein
en voor de 3e blijft ‘t beven.
De begeleidster in paniek
helaas ook zwaargewond
de machinist van de tragiek
heeft nu een beerput vol stront.
Allemaal verliezers vandaag
hartverscheurend leed
techniek en mens te traag
de wereld draait door, hoe wreed.
20-09-2018
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May be
May be tomorrow
may be in time
Britain in sorrow
all down the line.
May be her exit
May be for last
what becomes of the Brexit
will it go fast?
Britannia rules the world

Britannia over the seas
just one piece left
in Ireland, the North.
Soon it will be
soon it comes
all the people’s power
and May’s cold shower.
23-09-2018

TV18/1038

Topsportwinkel
Winnaarsmentaliteit
sportiviteit
de waarheid
individueel tegen de tijd.
Alles bij elkaar
vertrouwen in elkaar
een team staat klaar
de prestatie is daar.
Conclusie en kleur
onze nationale driekleur
met z’n drieën van veur
het wordt een sleur.
Concurrenten weggevaagd
wordt er geklaagd
trainen en worden uitgedaagd
de benen niet versaagd.
De sterkste heeft gewonnen
opnieuw, niets verzonnen
zo gewonnen, zo geronnen
behalve als op de topsportwinkel is gepast.
25-09-2018
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Solidaritaak
Steeds meer vrijwillig
zorg en welzijn grillig
financieel uitgekleed
aan cliënten niet besteed.
Normen en waarden
samen aanvaarden
meer in de samenleving
minder individualisering.
Maar onverwijld drammen
geeft ons geen boterhammen
wordt het niet eens tijd
voor echte solidariteit?
85

Kijk om je heen
er zijn er (te)veel alleen
voel het als je taak
inzet voor een goede zaak.
“Vertrouwen in de toekomst” concreet
het kabinetsplan zoals het heet
85

" You know you are on the road to success if you would do your job, and not be paid for it. "
Oprah Winfrey

participatie, minder voor meer
dat voelt als afschuiven en dat doet zeer.
27-09-2018

TV18/1040

Chainsuck
Technologische ontwikkelingen
volgen elkaar in rap tempo
voor fiets minnend publiek in petto
keuzes leiden tot verstikkingen.

Voorheen de triple, geen dilemma
berg op of af altijd controle
alleen de versnellingen afrollen
van groot naar klein vice versa.

De MTB keuze nu is reuze
instap, hardtail of full-suspense
alles af te monteren naar wens
vrij en met comfort rijden als leuze.
Met het stijgen der jaren
wordt de roep op uitdaging minder
stramme spieren en ander hinder
meer iets om veiligheid te bewaren.
Geen kans meer voor aflopen
de ketting niet meer vast
dat scheelt een hoop last
geen chainsuck, beter is te hopen.
Tevreden me laten informeren
SRAM de meest geavanceerde
is wat ik ervan leerde
1 voor, 12 achter, 32x10/50 jongleren.
28-09-2018
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Politiek
De linkerhand
en de rechter
van elkaars stand
geen weet,
dat is politiek breed
helaas verwant.
Van links
naar rechts
een heel scala
meningen
verwevingen
Nirvana.
Linksom
of rechtsom
ontwikkelingsgeld
creatief besteed
voor wagens breed
en daarop de bom.
Linkeballen of

Rechtschapen
hulpverlenen
het maakt niet uit
de zaak is verbruid
het geld verdwenen.
2-10-2018
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4 Russen
Er waren 4 Russen
en die probeerden
stiekem te hacken
wat wilden die gekken
inbreken op de OPCW
maar onze MIVD
kreeg ze te pakken.
Een cyberaanval op
het WiFi-netwerk
met als kenmerk
Skripal gegevens
en van Syrië tevens
bewijs opsporen
voor altijd te verstoren.
Uitgezet met behoud
van tastbaar bewijs
krijgt Rusland de prijs
en met krachtige termen
blijft Rutte schermen
op ‘t politieke schaakbord
en MH17 weer in beeld onverkort.
Er waren 4 Russen
bij ons in het land
digitaal was er brand
op voorhand geblust
Poetin weer gebutst
hoe te redden zijn gezicht
hij heeft al zoveel opgelicht.
4-10-2018
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Vernietiging
Nooit vertoond
een kunstwerk
beloond
met zelfvernietiging.
Verkocht voor 1,1 mio
in slierten
Adios
door de versnipperaar.
We zijn geBanskyd
aldus Alex Branczik
van Sotheby’s
hoe geniaal ziek.
Girl With Balloon
met dikke lijst
voor koper met miljoen
nu nog waardevoller.

Onverwachte kunst
heeft een naam
GUERILLAkunst
vernietiging en pijn.
8-10-2018
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Beatrice86
“Tegen terreur”.
Een onderzoek in het verleden
toepasselijk in het heden
een verdedigingslinie ontstaan
toen het met Napoleon was gedaan.
Een onderzoek in stukken
uit de tijd voor het drukken
geschreven in duistere hoeken
doet Beatrice uit de doeken.
Een onderzoek naar veiligheid
hoe het bedje van de NAVO werd gespreid
Wellington aan het hoofd
in samenwerking werd geloofd.
Een onderzoek toont aan dat de Britten
niet op hun krent bleven zitten
als leiders van het Europese span
bracht het een nieuw elan.
Een onderzoek dat haaks staat
dan waar de Brexit nu om gaat
op gezamenlijke waarden behouden
waar vrede en veiligheid op bouwden.
Een onderzoek van vijf jaar
naast het 21e -eeuwse relaas
gaf haar rust en inzichten
uit diep weggestopte berichten.
8-10-2018
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Hardheid
Stijfheid en hardheid
waar de een afgemeten
en uitgedrukt in eenheid
wordt, is de ander op aarde
een onverklaarbare waarde.
Buiten het technische metier
natuurlijk, want daar is hard
hard, en mag niet verward
worden met het emotionele
het innerlijke bij velen.
Maar bij ons fietsers
ligt dat dicht bij elkaar
stijfheid gewenst, dat is waar,
van de fiets voor stabiliteit,
hardheid noodzakelijk voor strijd.

86

Beatrice de Graaf: professor Utrecht, met als overkoepelende onderzoeksthema de geschiedenis van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negentiende eeuw

Hardheid niet te overdrijven
niet ten kostte van wielrennen
meer je eigen grenzen kennen
het meten en wegen van
tot hoever of waar je gaan kan.
15-10-2018
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I’m alive
I Ride so I live
please forgive
I’ll call it out loud
it makes me proud.
I Ride my bike
the way I like
I want everyone to know
it brings me in a flow.
I Ride for fun
often in the sun
I want to feel
it comes to my heel.
I Ride along
feeling so strong
I’m very alive
It is my only drive.
17-10-2018
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The Cumex files
“Crisis, what crisis”.
Sodemieter op
even de handrem erop
en dan weer aan de eigen clitoris.
De banken geilen op
slinks zakendoen
allemaal voor de poen
en klaarkomen als top.
Na een kleine nederige
buiging voor de vorm
een opmaak naar echte storm
belastingen opgelicht in het schemerige.
‘Dividend Stripping’ en borrel
whizzkids, bankiers en beursbengels
met hun kleverige stengels
grepen diep onder de gordel.
CumEx en CumCum
belastingontduiking en -ontwijking
geavanceerde zelfverrijking
een soort gefinancierde Yab Yum.
19-10-2018
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Nicht gewusst
Historie in herhaling

we hebben het eerder gehoord
een volk dat was verstoord
we vallen dus in verbazing.
Wel of niet te geloven
ondanks duidelijk bewijs
is de economische prijs
hoog om harde noten te kloven.
Kashoggi wilde trouwen
in Saudi-Arabia uit de gratie
wegens kritiek op de natie
nu zal zijn bruid rouwen.
Eenmaal voet in het consulaat
een discrete ondervraging
met een kleine schermutseling
de afloop heel probaat.
Niemand heeft hem meer gezien
de wereld in rep en roer
Kroonprins Salman heel stoer
“Ik weet van niets”, ik ben clean.
Zelfs Trump praat in z’n straatje
alles om de olie veilig te stellen
zo zal deze zaak knellen
krijgt het waarschijnlijk nog een staartje.
20-10-2018
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Orval
Het moet gezegd
het kan gezegd
alcohol en sport valt slecht.
Voorafgaand aan de strijd
een negatief effect op de coördinatie
en ook op het vermogen tot reactie.
Wat kan het allemaal raken
vermindering of verhoging van relevante
spier- en rust benodigde varianten.
Het moet gezegd
het kan gezegd
alcohol en sport valt slecht.
Daling van de lichaamstemperatuur
vochtafdrijving en daarmee afname
van uithouding, kracht en kans op hoofdpijn toename.
Door meer plassen, slechtere vochtbalans
wordt het herstel vertraagd
een kater die je onmerkbaar belaagd.
Het moet gezegd
het kan gezegd
alcohol en sport valt slecht.
Toch is een drankje na een tocht
een heerlijk op de tong rondend vocht
dat onvolprezen op succes wordt geheven.

Naast de Leffe-triple een trappist
dat me het meest bekoord
Orval,
een gezegend bier zoals het hoort.
In the mood ?
23-10-2018
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Donker
Met mijn hoofd in de wolken
in gedachten zwaaiende dolken.
Moet ik mijn teleurstelling kwijt
voordat ik mijn tong afbijt.
Nooit gedacht dat er iets schortte,
tot mijn vrouw haar leed stortte.
Dat was ver onder de broekriem
strak stak af mijn enige priem.
Had ik het gedurfd te steken
was ik toch een man gebleken.
Nu zit ik hier geheel ontdaan
de donkere avond in te gaan.

nav 70 jaar Levi
Weemoed
Wet van Weemoed:
“Hoe vlakker het
bestaan,
hoe meer mountain
bikes
er de deur uit gaan”
23-10-2018
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Gevoelig
Ik schiet uit mijn slof
moet diep door het stof
kruipen en sluipen
klimmen en duiken
om met goed gevoel
te werken aan het doel
gezond, lang en gelukkig
te leven, denk ik nukkig.
23-10-2018
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Marktwerking
Meer concurreren
blijf adverteren
dat zal het tij keren
nee, er zijn geen beren,
we zullen de pot verteren!
De weg werd ook geplaveid
de zorg werd bevrijd
van de knellende tijd
onder de overheid,
hoor ik hier spijt?
Al enige tijd gerommel
de werkvloer slaat op de trommel
over regelgeving gestommel
besturen rijker voor de drommel
en nu bij 4 ziekenhuizen gedommel.

Besturen en zorgverzekeraars
macht en geld voorwaarts
de patiënt afhankelijk van behandelaars
feitelijk product van geldwisselaars
helaas, polderen was voor ‘paars’.
Het is wederom bewezen
hoewel iedereen goed belezen
raakt dit wel de achilleshiel en -pezen
patiënten worden doorverwezen
nu het beleid economisch terecht is gewezen.
24-10-2018
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2 Dagen
heeft een weekend
dat is alom bekend
maar ik kan u berichten
nu met 2 verschillende gezichten
en alles went.
Zaterdag een pracht herfstdag
MTB-en met een vette lach
het weer drastisch omgeslagen
gaf geen gevoel van welbehagen
en een beetje van slag.

Wintertijd gaf enig respijt
onder de wol voor langere tijd
een weekend in Oberhof
leven als een prof
en innerlijke strijd.
Dus moet ik eraan geloven
ondanks de sneeuw van boven
bikkels die het aandurven
pakken zichzelf bij de lurven
en gaan zich uitsloven.
Daarmee de 2 dagen bezien
alsnog beëindigd met een tien
genieten en afzien bij elkaar
een uitdagende omgeving zowaar
en ‘Suzanne’ ook gezien.
28-102018
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Angela
Al lang in het politieke centrum
Duitslands grootse orakel
het nieuws slaat in als de bliksem
ze gaat stoppen, bondskanselier Merkel.
En politiek geënt op haar naam
sober, to-the-point en kordaat
niet voor roem of faam
maar om de menselijke maat.
Ze stapt op in turbulente tijden
haar partij de CDU leed verlies

en pijn doet lijden
dus nieuwe prikkels is het devies.
Als Europees leider belangrijk
aan eenheid op allerlei vlak
Oost-West, Noord-Zuid gelijk
voor de rest van de wereld een lastpak.
Speculaties gaan nu volgen
ze laat een leemte na
wie gaat haar opvolgen
wie evenaart Angela?
29-10-2018
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Herfst
Wolken, wind, storm, regen,
hier en daar al wat sneeuw.
Het valt niet mee, wel vaak tegen,
vermoeidheid slaat toe, ik geeuw.
Racefiets gepoetst en aan de kant,
geen pekel of gladheid onder de band.
Triestheid slechts onderbroken
door de komende versies van Giro en Tour.
Aantal kilometers ontloken,
tijdritten en beklimmingen stoer.
Bij welke coureurs op ‘t lijf geschreven
en wie gaat er op voorhand beven?
Ken ik delen van die tochten
en welke ga ik inplannen?
Dromen van afdalingen vol bochten,
waar driften voorgaat boven remmen.
En dan die verschrikkelijke klimmen
boven de 2000, kom toch bij zinnen.
Maar ‘eerlijk is eerlijk’
deze dromen zijn al heerlijk.
1-11-

2018
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DWDD
De wereld draait door
roepen ze in koor
maar één draait volkomen door
bij het lezen van andermans werk
en dat is Matthijs van Nieuwkerk.
1-11-2018

TV18/1057

2351977-1161977

Liggen blijven
Vroeg in de morgen
een omsluipende benadering

met volle bewapening
een trein bestormen.
Van Agt en straaljagers
militairen verwachten gewonden
kogels fluiten in de rondte
om te grijpen de belagers.
Nederland was in de ban
- Molukkers beschadigd deels waren we verontwaardigd
deels waren we voor het actieplan.
Nu meer dan 30 jaar later
nog steeds gedonder
“moorddadig” stond er
onze nationale kater.

Liggen laten
Ik ben Teuge
Laat dit nu eens rusten
veel is er al kapot
nog meer door onze strot
geeft alles nieuwe, harde butsen.
5-11-2018
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Alleen
Alleen is maar alleen
je gaat nergens heen
er is geen uitzicht
dan het donker na het licht.
Alleen dop je je boontjes
wachtend op telefoontjes
die nooit komen
terwijl je tranen stromen.
Alleen ‘s avonds weer in bed
de wekker hoeft niet gezet
niemand die je verwacht
of die ergens op je wacht.
Alleen kijk je voor je uit
door de ongewassen ruit
buiten is het leven
waar je van moet beven.
Alleen, steeds maar alleen
niemand hoort je geween
je dagen tellen, al lang niet meer,
dat deed alleen maar zeer.
Alleen, heel alleen met de TV
de enige afleiding ook meteen
je snapt het ook niet meer
alleen nog plaatjes voor de sfeer.
Alleen wat hulp door de week
goed bedoeld maar ‘t helpt geen steek
je blijft alleen weer achter
dag, zeg je, iedere keer zachter.

Alleen, hoe is het zo gekomen
vroeger had je zoveel dromen
die zijn nu verbannen
rest nog maar één verlangen.
Alleen te gaan.
8-11-20108

TV18/1059

Crossing
Altijd de keuze
na het raceseizoen
binnen of buiten de leuze
ofwel het beide doen
bewegen blijft echter reuze.
Buiten heeft als voordeel
veel frisse lucht
uitdagender, minder ritueel,
geen hang naar gemakzucht
maar het fietsen als een cocktail.
Binnen is meer afgegrensd
een programma om te volgen
stevig als dat is gewenst
maar het blijft eentonig opvolgen
en klimaatvriendelijk begrensd.
Als ik dat zo inschat
is crossing van paden
ook al is het nat
te prefereren in daden,
behalve het modder gespat.
Uiteindelijk valt daar mee te leven
een douche en warme kleding
helpen tegen het beven
en stimuleren de beleving
van de heroïek na te streven.
8-11-2018
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Ieper
“The Last Post”
dagelijks om 20:00 uur
aan de Menenpoort
tot in de eeuwigheid.
Niet terug naar de loop
-graven of van de geschiedenis
de oproep van Macron in hoop
aan zijn 70 collega’s wereldleiders.
“Weg met het Nationalisme,
samenwerking op velerlei gebied”,
maar vooraf was er al ‘n statement
Poetin en Trump schitterden niet.
Een Frans-Duitse bestand
gesmeed op de Europese gelederen
May door Brexit in eigen land
liet zich daar liever vernederen.
Ook het Paris Peace Forum
een speciale vredesbespreking
werd gekenmerkt door verstek
“Amerika op 1” als legalisering?
100 jaar na dato van WO1

de wereld meer dan ooit verdeeld
10 miljoen tussen 1914-1918
voor hen ‘het laatste salut’!
12-11-2018
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Woelen en voelen
Wonderbaarlijke nachten
van diep tot licht
van onwetend tot inzicht
van (be-)rustend tot radeloos
niet slapen maakt je boos.
Ook moe en gedeprimeerd
geïrriteerd en gefrustreerd
afgetobd, ziekmakend
buiten zinnen rakend
zonder je over te geven.
Zo lig je een ganse nacht te woelen
zonder je prettig te voelen
de welverdiende rust verstoord
wat eigenlijk niet hoort
maar wat kan je er tegen beginnen?
Te veel gaat er in je om
onafgewerkte zaken
malen, je kunt het niet staken
ideeën, overpeinzingen
zorgen voor die deiningen.
Filmen trekken aan je voorbij
angsten, vreugde en verdriet
‘t is maar goed dat niemand je ziet
dat je niemand of niemand jou stoort
totdat de nieuwe dag gloort.
Je voelt je brak
meer op je gemak
de dag die komen gaat
tussen relaxed en doorgaan staat
op naar een nacht zonder .....
13-11-2018
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Rug en roest
De rug rechten
om problemen te slechten
bij het schaatsen gaat ‘t erom
juist, de rug staat bol, is krom.
Een spreekwoord zegt: rust roest
dus trainen en doorgaan moest
daar ligt toch wel een dilemma
want Roest zit Kramer achterna.
Tijdelijke ontspanning van de rug
brengt de souplesse wellicht terug
maar conditioneel en krachten
lopen kans op achterstand valt te verwachten.
Dus hoe deze wedloop aan te pakken:
geen zware koffers meer oppakken

de 3 h’s87 op de rug mijden
en het paard de rug niet stuk rijden.
De schaatsen van je tegenstander
laten roesten krijgt geen voorstander
Roest zijn gang laten gaan
je klomp niet laten roesten, raad ik aan
15-11-2018
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Nooit vertoond
Twee sollicitaties tegelijkertijd
nog eens 2 in het verleden
3 partijen die selecteren
en de organisatie was het kwijt.
Er is een spreekwoord voor,
die van de rechter- en de linkerhand
ze zien geen verband
en zo gaat veel kennis verloor.
Dan hals over kop een telefoon
een half uur toelichten
en toch nog tot een gesprek verplichten
direct vanmiddag, heel gewoon.
Voor een heel simpel werk
een lage management job
nog 2 gesprekken, na een fiat over een flop,
een assessment en eindgesprek.
Het zal wel ergens goed voor zijn
kans op een werkzaam bestaan
een respectabele, ondersteunende baan
al voel ik me in zo’n mallemolen erg klein.
Afijn in een kleine week
de toekomst in het spel
gelukkig ook iets anders, dat wel,
én ‘t gaat goed in mijn borststreek.
19-11-2018
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Coach
Niets vernieuwends
ondoorgrondelijk veelal.
Een schaker
die zijn zetten
als een meesterwerk
vooruit heeft ingeschat.
Stoïcijns of juist bewogen
betrokken en gebarend
dansend langs de zijlijn
tussen het team en de 12e man.
Degene met verantwoording
zeker in de top
beoordeeld door 16 mio helpers
die als stuurman staan aan de wal.
87

3 h’s: houd hem hier.

Niets vernieuwends
ondoorgrondelijk veelal.
Geassisteerd door lakeien
veelal grauw naast elkaar
geen rol van betekenis
tot aan het briefje.
Dan blijkt de werkelijke waarde
van de gezamenlijke staf
de meesterzet beraden
en de lijnen uitgezet.
De overwinning als team
onverzettelijkheid en geloof
het was even verdwenen
maar de coach dichtte de kloof.
Niets vernieuwends
ondoorgrondelijk veelal.
Euforie en walhalla
van schlemiel tot grootsheid
het kan zomaar verkeren
denkt hij nu al aan zijn afscheid?
20-11-2018
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Opa van Nederland
Eens een top-politicus van D’66
de partij met een succesje
een gekozen burgemeester
en al langer een gedichtenschrijver.
Jan Terlouw onze knuffel-ouder
glunderend uit de oogjes, steeds nauwer,
die van het touwtje uit de deur
houdt het liefst van vroegere sleur.
Op zijn 87e meer dan ooit in beeld
al heeft ie zelf geen noot gespeeld
klinkt het als muziek in zijn oren
en luistert hij naar z’n kleinzoon met bekoren.
Dat mag ook geen wonder heten
een tekst van hemzelf uitgemeten
en kleurrijk ten gehore gebracht
dat wordt van een Jan Terlouw verwacht.
Zo geeft hij zijn naam door
Jan Terlouw gaat nooit teloor
nu nog even die status binnen
het knuffelen mag snel beginnen.
21-11-2018

TV18/1066

MERdre
Gesteggel over rust
tussen bewoners en Schiphol
getraineerd lang en bewust
de MER-resultaten vindt men te dol
op de uitslag zijn ze niet gerust.

De vierde-baanregel kan verruimd
naast de Kaag- en Polderbaan
is al een derde baan ingeruimd
om het landen bij te staan
daardoor zijn omwonende slecht geluimd.
Keuze tussen wonen en vliegen
minderheid tegen meerderheid
cijfers manipuleren is als voorliegen
veiligheid, groei en leefbaarheid
de ORS ziet liever zweefvliegen.
Maar hogere machten beslissen
een 10% toename aan vluchten
bezegeld achter de coulissen
is wat op de grond is te duchten
toch blijft het voorlopig nog gissen.
Want belangen staan haaks op
elkaar, aan de ene kant economie
aan de andere kant de CO2-stop
en daarbij staan ook nog verdorie
de KLM en bedrijfsleven voorop.
25-11-2018

TV18/1067

Koksijde
En dat is 13, wat een kracht
niet dat hij wacht
meteen na de start
volgt hij zijn hart
en gaat er vandoor.
Weer kon er 1 volgen
1 ronde klonk het verbolgen
als een mes door warme boter
zijn palmares weer groter
en er volgen er zeker meer.
Met stip de beste dit seizoen
hard trainen voor de poen
“de concurrentie wacht ook niet
als je rijdt als een vergiet”
dus begrijp me, ik koers om te winnen!
26-11-2018

TV18/1068

Krim P
Alle pepernoten nog an toe
het zwartepieten nog niet moe
5 jaar na eerste annexatie
een nieuwe wederzijdse provocatie
Azov in het internationale gedoe.
Alle roes en gardes op een rij
maak gezamenlijk toch een weg vrij
een smalle zeestraat om te varen
laat gedachten van leiders bedaren
er zo vrede kan ontstaan, geen averij.
Suikergoed en chocolade poppen
oppassen alles gaat naar de knoppen

de straat van Kertsj overbrugd
afgesloten voor aanvallen beducht
gaan Russen Oekraïne weer foppen.
Cadeautjes onder uit de zak
aan humane giften hebben ze lak
strijd op het wereldtoneel
het wederkerige gekrakeel
Europa nog minder op het gemak.
Zie ginds komt de stoomboot
voor de afgelegen havens verkloot
een tweede slag is toegebracht
landje pik al jaren overdacht
dat is hoe P (oetin) doorstoot.
Dag Sinterklaasje, dahag, dahag,
voor Europa een hard gelag
een bondgenoot in het nauw
Marioepol was Euraziatisch trouw
nu geïsoleerd van de ene op de andere dag.
26-11-2018

TV18/1069

Spieren
Het fascineert
Intrigeert
Transformeert
Inspireert me.

Draaien
Keren
Versnellen
Blokken.

Typisch
Hectisch
Gigantisch
Tactisch.

Draaien
Keren
Versnellen
Blokken.

Het domineert
Combineert
Functioneert
Componeert samen.
Draaien
Keren
Versnellen
Blokken.

Fantastisch
Technisch
Electrisch

Rolstoelhockey.
28-11-2018

TV18/1070

Büchli
Je wilt wel
hard gaan
een ander verslaan
in een rechtstreeks duel
van kop af en snel.
Je droomt erover
piekeren, slechte nachten
het moment suprême afwachten
aanzetten, d’r op en d’r over
tijdens het kussen van je lover.
Je traint ervoor
fast and furious
full speed door de lus
het gejuich klinkt door
over de finish voor jou in koor.
Je hebt het waargemaakt
een banddikte of minder
het gevoel als een vlinder
fladderend in het warme licht
voor je zenuwen niet gezwicht.
Je staat op de bovenste trede
geheel verzuurd en trots
als een gorilla boven op de rots
je hebt er hard voor gestreden
maar dat leed is nu geleden.
2-12-2018

TV18/1071

Shell
Wat een verantwoording
een verandering
een verademing.
Wat een magistrale zet
voor meer omzet
en duurzame inzet.
Topinkomens gelieerd
heeft Shell het geleerd
is de stemming gekeerd?
De wereld op z’n kop
het wordt werken aan de top
of kiezen zij het ruime sop.
Want oesters zijn gesloten
willen niet naar de kloten
diamanten alleen voor de “groten”.
3-12-2018

TV18/1072

Veilig

Met het drukker wordende verkeer
zelfs dames gedragen zich als heer
lijdt een toename van ongelukken
door ongedisciplineerde krukken
of onoverzichtelijke situaties
tot verdriet en ongelofelijk verlies.
Acties wijzen op deze onvermijdelijk
zelfs op een slingerende dijk
voorkomende accidenten:
ziekenhuistoenemende patiënten
na bewuste of onverwachte crashes
vooral met schoolgaande klasjes.
Zo worden vele plannen gesmeed
‘out of the box’ zoals dat heet
vierkante rotondes en bikescouts
waarschuwen voor black-outs
in gedrag en dus voor veiligheid
de fiets op, ik voel me bevrijd!
Nieuwe verkeersveiligheidsplan streeft naar nul slachtoffers in 2030
7-12-2018

TV18/1073

Peter en de wolf
Raspoetin starets
had grote invloed
op het politieke vlak
werd daarom met spoed
geliquideerd, buiten spel gezet.
Nu worden een andere “monsters”
verdacht van ondermijning
het interne politieke spel
niet door enig externe leiding
juist eigen straatvechters als ‘rottweilers’.
Dus Poetin voelt de hete adem
en dwaalt door Rusland
op zoek naar overleven
de Krim toevoegen aan het land
valse berichten strooien het summum.
Hoe te ontkomen in deze hectiek
geluk met de USA als kompaan
die als bliksemafleider dient
in de wereld en zo kan hij stilstaan
bij investeerders zonder kritiek.
Omzichtig sluipen om de brij
afleiden en manipuleren
de valstrik gezet en aangehaald
niet meer draaien of te keren
zorgen voor niet meer averij.
Toch kan het niet lang duren
dat alle pijlen zich richten
en in gezamenlijk belang
met ernstige gezichten
eens over de muren gaan gluren.

Armoede en achterstand
zwellen aan tot nationale kracht
en vanuit de diepten van de buik
kraait de oproer zoals verwacht
daar is geen sprookje tegen bestand.
10-12-2018

TV18/1074

Magisch
Twijfel over wat te doen
fietsen of sportschool
de een buiten het seizoen
de ander het symbool
van zweet door de reet.
Bij twijfel niet doen
is al langer het devies
en daar wringt meteen de schoen
want als ik nergens voor kies
erger ik me geel en groen.
Gelukkig werd ik afgeleid
de natuur zelf trok me aan
schoonheid tentoongespreid
bij een enkele blik uit het raam
dubbele kleurpatronen uitgespreid.
Als een glazen koepel
vangend de schoonheid van topaas
een kleurrijk, gevarieerde hoepel
een scheidslijn als schelle aria’s
donker en licht schakelen soepel.
11-12-2018

TV18/1075

Referendum
Ik stem
politiek divers
kleur gekozen.
U stemt
links of rechts
met tussenpozen.
Wij stemmen
allen in stress
regering uitgeplozen.
En dan
besturen en regeren
naar lijn van partijen.
En dan
ontevredenheid en ontberen
onlust gaat gedijen.
En dan
komt Remkes manoeuvreren
een referendum om te betijen.
Wij
U
Ik

Blijven lijden.
13-12-2018

TV18/1076

Poort
Poorten
het voor gek zetten
bij een spelletje voetbal
zelfs bij vedetten
door de benen.
Nooit zo gezien
de poort van het leven, de basis
ligt zo voor de hand
de vrouw kreeg het gratis
tussen de benen.
Dr. Mukwege “Voor de poorten
van de hel weghalen”
is het meest memorabel
en teruggeven respect
aan beschadigde vrouwen benen.
Een ceremoniële poort
- een voorbeeld in een wereld voor hem is geniaal en terecht
want discriminatie en geweld
zijn niet bij te benen.
14-12-2018

TV18/1077

Vaasje
Breekbaar als een vaasje
17 mio bijzondere landgenoten
in een paginabericht gegoten
door ons “eigen” baasje.
Compromissen
i.p.v. tegenstellingen
Verantwoordelijkheden
nemen, niet er tegen P....
Storm in een glas water
Brexit als pinchhitter
reacties op twitter
alles voor de toekomst van later.
Ik voel me als een dwaasje
te denken in het hier en nu,
aan jezelf is dat niet cruciaal of is dit het halfvolle glaasje?
18-12-2018

TV18/1078

Rekenen en gokken
Einde van het jaar
de routes zijn klaar
de Tour de France
en Giro d’ Italia
renners raken in trance
keuzes en criteria
zwaar om te kiezen
veel om te verliezen.

De meerdaagsen zijn zwaar
zelfs voor de overwinnaar
sommigen breken een lans
voor eigen specialiteiten:
geef tijdritten een kans
of gebruik sprinters capaciteiten
om meer kanshebbers te hebben
voor etappe- en categorie winsten.
Doen we ze alle twee of
is één genoeg en al tof
de giro laten lopen
is een kans gemist
en alleen op de Tour te hopen
aan de start het frist
kan het hele jaar verpesten
of rij je dan de Vuelta nog als leste?
Wat doet de concurrentie
winnen blijft de essentie
schat je kansen in
ga uit van eigen kracht
je doel is het begin
je mindset wordt verwacht
trainen naar de piek
3 weken lang en kwiek.
18-12-2018

TV18/1079

Klimaat
We warmen op
wel 2,5-5 graden
akkoord in het slop
het is zeer beladen.
Het kabinet in overleg
een stap met een ontwerp
Milieuorganisaties en FNV weg
onderhandelen is scherp.
Kosten worden verhaald
niet op de grootste vervuilers
het meeste door burgers betaald
waar bedrijven zorgen voor schuivers.
Politiek blijft het pokeren
partijlijnen haaks op elkaar
dus blijven ze jokeren
stemmen winnen is zwaar.
20-12-2018

TV18/1080

Regen
Ik fiets in de regen
fiets nu in de regen
het komt met bakken
uit de lucht gevallen
striemend als dolken
ik lach tegen wolken
nog steeds goed gemutst
geen ego gebutst
rijd ik onverdroten voort

alsof het me niet stoort
laat de regen maar komen
het mag blijven stromen
maar ik blijf trappen
mag niet verslappen
de hele tijd door.
Fietsend in de regen
Da da da da da da
Ik hou het lang vol.
Ik fiets en ik trap door in de regen.
Ik trap al fietsend in de regen.
23-12-2018

TV18/1081

Gas terugnemen
... een bekend fenomeen
in de sport
in het werk
in het algemeen.
... doe je om bij te tanken
als het je te gort wordt
als je bijkomt in de kerk
als je dus niet meer kunt lenken.
... willen ze ook in Groningen
hoe zeg ik het kort
hoe gas binnen het perk
te houden en onder de woningen.
... kan natuurlijk niet echt
dat je gas terugstort
dat lijkt me sterk
maar het ophalen is gestopt, gewonnen het gevecht.
... nu kan ook ik gas terugnemen
2018 nog maar kort
wachten op werk
‘at last’ komt het uit mijn tenen.
27-12-2018

TV18/1082

Koning
Keizer, admiraal
ze stonden er allemaal
alles werd gegeven
en geschiedenis werd geschreven.
Wisseling van de wacht
werd al een beetje verwacht
een laatste kunststukje
mogelijk een gelukje.
Dat is buiten de waard rekenen
het heeft niet veel te betekenen
jaren gaan uiteindelijk tellen
krachtverlies is niet uit te stellen.
De admiraal opende het bal
rondes zonder enig verval

op het scherpst van de snede
heeft hij op de top gereden.
De laatste rit als spektakel
de hoogmis vanaf het tabernakel
iedereen op het puntje van de stoel
wie blijft het langst koel.
De meester overtroffen
op eigen terrein getroffen
halfweg nog eenmaal aanvallen
voordat de kroon ging vallen.
28-12-2018

TV19/1083

Hoe snel kan het gaan
Uitzonderlijk
Dat bewees ze in 2008
geheel onverwacht
de wereld aan haar voeten
allround kampioen
je moet het maar doen.
Uit het niets de beste vriendin
als trainingsmaatje het begin
maar met noeste arbeid
uitgegroeid, in no time vermaard
en de bijbehorende AS-reward.
Helaas niet uitzonderlijk
Wel weer in zeer korte tijd
en op veel te jonge leeftijd
verloren de laatste strijd
ondanks haar positieve inslag
voor de schaatswereld een hard gelag.
Pauline van Deutekom
is heengegaan.
190102 RIP.

TV19/1084

3-01-2019

BTW
50 jaar
verhogen maar
eerst verdienen
en bij het uitgeven
van 6 naar 9
juist de dagelijkse nood
gezond eten begroot.
herverdeling
voor koopkracht verhoging.
Balen Toch Weer!
3-01-2019

TV19/1085

ROVER
Ruimhartig
Onafhankelijk
Voortvarend
en
Rechtvaardig
met de mens centraal
TCMG
en
Zorgvuldig
Overheid
Tijd
Achterstand
Balans
Claims
toegenomen
janboel
ergernis
bij de mens centraal.
8-01-2019

TV19/1086

Het gevaar
Trump
Waarom het beestje niet bij naam genoemd
Waarom alleen in de marge vernoemd
en wordt er te weinig op feiten ingezoomd
terwijl de wereld wordt verdoemd
Een muur om Amerika
of een raket op Noord-Korea
en een handelsoorlog met China,
ondermijnen van het partnerschap met Europa?
De Amerikaanse democraten
schiet hij steeds vol met gaten
eigen ministers lopen in zijn maten
anders kunnen zij het regeren verlaten.
Rechters staan voor een heet vuur
de overheid plat, het land overstuur
rechts- of linksom komt die muur
zijn wegen zijn krom, zijn omgeving guur.
Gelukkig ook wat hilarisch te melden
weer iets waar hij op kan schelden
niet “tear down the wall” als helden
maar erover, erom- of doorheen zoals hij voor een college stelde.
Trump
10-01-2019

TV19/1087

Sport en spanning
Beweging voor de mens,
zeker voor de lens

een genot om te zien,
is van alle tijd
en past met een sportieve strijd.
Bij het schaatsen of op de fiets,
spanning en sensaties
ook door commentatoren,
is een mooie folklore
om op tv op de voet te volgen.
Op het puntje van de stoel,
een meelevend buikgevoel
zeker bij de topritten,
volgen we de rondetijden
zowel van mannen, als van meiden.
De ontlading na de finish,
een zucht bij winst en verlies
volgt erop onbewust,
stelt de een gerust
en geeft de ander meer gedonder.
Een leven lang trainen,
meer kracht in de benen
en mentale rust,
in ieder geval voor de jeugd
geeft ons bewonderaars vreugd.
13-01-2019

TV19/1088

Mine or No Deal
A long long time ago
I still can remember
the UK was a strong country
showing the world the way to go
and "England rules the waves"
a song of joy and pride full of glory.

But February'19 shivered me
with every newspaper us delivered
more bad news on our doorstep
and no rely on the one or the other hypothesis.
I'm disappointed and tired
following the daily news
something touched me deep inside
the day we Brexit cried,
So ...
Bye, bye Miss Theresa May
your Island floating in the sea and the sea reacts heavily
and them good ole boys were drinking whiskey and rye
singin' this'll be the day that I die
this'll be the day that I die.
You wrote the book to leave the EU
and you gave away your power.
Did you have any idea?
Did you believe in succes?
How can you hold your head high?
And will your course be straight and right?
We all know we're still in love
'cause I watched the people
America-First is no wonder
the European Nations are linked up much longer.
You are a lonely ranger in the front
working hard and as stranger, formed
as a "one man's army" in Parlement.
You couldn't get a light
and started a long and lonely fight.
Bye, bye Miss Theresa May
your Island floating in the sea and the sea reacts heavily
and them good ole boys were drinking whiskey and rye
singin' this'll be the day that I die
this'll be the day that I die
Now in a struggle for some 10 months
billowing from left to right
however, the goal couldn't be achieved.
Hanging onto your own line
listening to no one in particular
least the voice from us and me.
On and on, while Corbyn was looking bright
in the darkness he had seen the light
meanwhile he played the second violin
and waiting for the right moment to come in.
And while all the world watching you struggle,
the Stones still Rock and Roll
and sing about the White Horses,
the day appears to be like
running in the wild.
Bye, bye Miss Theresa May
your Island floating in the sea and the sea reacts heavily
and them good ole boys were drinking whiskey and rye

Heel lang geleden
Ik kan het me nog steeds herinneren
het VK was een sterk land
de wereld de weg wijzen om te gaan
en "Engeland regeert de golven"
een lied van vreugde en trots vol glorie.
Maar februari'19 rilde me
bij elke krant die we bezorgden
meer slecht nieuws voor de deur
en vertrouw niet op de ene of de andere hypothese.
Ik ben teleurgesteld en moe
het dagelijkse nieuws volgen
iets raakte me diep vanbinnen
de dag dat we de Brexit huilden, dus ...
Tot ziens, mevrouw Theresa May
je eiland zweeft in de zee en de zee reageert heftig
en die goede jongens dronken whisky en rogge
zingend dit zal de dag zijn dat ik sterf
dit zal de dag zijn dat ik sterf.
U schreef het boek om de EU te verlaten
en je gaf je kracht weg.
Heb je enig idee gehad?
Geloof je in succes?
Hoe kun je je hoofd hoog houden?
En zal jouw koers recht zijn en toch?
We weten allemaal dat we nog steeds verliefd zijn
omdat ik naar de mensen keek
America-First is geen wonder
de Europese Naties zijn veel langer met elkaar verbonden.
Je bent een eenzame ranger aan het front
hard werken en als vreemdeling, gevormd
als een "eenmansleger" in het Parlement.
Je kon geen licht krijgen
en begon een lang en eenzaam gevecht.
Tot ziens, mevrouw Theresa May
je eiland zweeft in de zee en de zee reageert heftig
en die goede jongens dronken whisky en rogge
zingend dit zal de dag zijn dat ik sterf
dit zal de dag zijn dat ik sterf
Nu in een strijd voor ongeveer 10 maanden
golvend van links naar rechts
het doel kon echter niet worden bereikt.
Hangend op uw eigen lijn
luisterend naar niemand in het bijzonder
de stem van ons en mij.
Langzaam maar zeker, terwijl Corbyn er goed uitzag
in de duisternis had hij het licht gezien
ondertussen speelde hij de tweede viool
en wachten op het juiste moment om binnen te komen.
En terwijl de hele wereld kijkt je worstelt,
de Stones zijn nog steeds Rock and Roll
en zing over de Witte Paarden,
de dag lijkt te zijn
in het wild rennen.
Tot ziens, mevrouw Theresa May
je eiland zweeft in de zee en de zee reageert heftig
en die goede jongens dronken whisky en rogge
zingend dit zal de dag zijn dat ik sterf
dit zal de dag zijn dat ik sterf.
Een laatste stuk op het schaakbord
het slotakkoord uitspelen:
"Mijn of helemaal niets".
Hoe zal het in de rijen van het parlement landen
zal het idee voorbijgaan en groeien
en zal het mogelijk zijn in een stroom?
Nu wordt de laatste en laatste zet geplaatst
geen tijd in het proces moet worden verspild
morgen de uiteindelijke beslissing
hoe dan ook een conclusie.
Omdat het feest gaat spelen
gaan we of blijven we
gooien ze de deal weg
de dag lijkt te zijn
in het wild rennen.
Tot ziens, mevrouw Theresa May
je eiland zweeft in de zee en de zee reageert heftig
en die goede jongens dronken whisky en rogge
zingend dit zal de dag zijn dat ik sterf
dit zal de dag zijn dat ik sterf.
Oh, en daar waren we allemaal op één plek
een generatie verloren in de ruimte
zonder tijd over om opnieuw te beginnen.
Dus kom op Theresa wees behendig, Theresa wees snel
Theresa zat op een kandelaar
omdat vuur de enige vriend van de duivel is
Oh, en toen ik haar op het podium zag
mijn handen waren gebald in vuisten van woede
geen engel geboren in de hel
kon de betovering van Satan verbroken.
En als de druk hoog in de nacht klimt
mijn zenuwen branden op een of andere manier licht
Ik zie meneer de president lachen met Delight
de dag lijkt te zijn
in het wild rennen.
Ik ontmoette een meisje dat om regels vroeg
en ik vroeg haar om wat blij nieuws
maar ze glimlachte gewoon en wendde zich af.
Ik ging naar beneden voor nieuws om te scoren
waar ik jaren eerder het geschreeuw had gehoord
maar mannen daar zeiden dat er geen spel zou zijn.
En op straat schreeuwden de kinderen
de geliefden huilden en de dichters droomden
maar er werd geen woord gesproken
de kerkklokken waren allemaal gebroken.
En daar ging ze zitten als een geest
het is Boris Johnson die ze wil roosteren
in de hoop om te winnen en een toast te krijgen
de dag dat haar nachtmerrie stierf
en ze huilde.
Tot ziens, mevrouw Theresa May
je eiland zweeft in de zee en de zee reageert heftig
en die goede jongens dronken whisky en rogge
zingend dit zal de dag zijn dat ik sterf

singin' this'll be the day that I die
this'll be the day that I die.
A last piece on the chessboard
playing out the final accord:
"Mine or nothing at all".
How will it land in the parlement rows
will the idea pass and grow
and shall May be in a flow?
Now the last and final move is placed
no time in the proces must be wasted
tomorrow the ultimate decision
one way or the other a conclusion.
'Cause the party's gonna play
are we going or do we stay
do they throw away the deal
the day appears to be like
running in the wild.
Bye, bye Miss Theresa May
your Island floating in the sea and the sea reacts heavily
and them good ole boys were drinking whiskey and rye
singin' this'll be the day that I die
this'll be the day that I die.
Oh, and there we were all in one place
a generation lost in space
with no time left to start again.
So come on Theresa be nimble, Theresa be quick
Theresa May sat on a candlestick
'cause fire is the devil's only friend
Oh, and as I watched her on the stage
my hands were clenched in fists of rage
no angel born in Hell
could break that Satan's spell.
And as the pressure climbs high into the night
my nerves somehow burning light
I see Mr. President laughing with Delight
the day appears to be like
running in the wild.
I met a girl who called for rules
and I asked her for some happy news
but she just smiled and turned away.
I went down for some news to score
where I'd heard the screams years before
but men there said there wouldn't be any play.
And in the streets the children screamed
the lovers cried, and the poets dreamed
but not a word was spoken
the church bells all were broken.
And there she sat down like a ghost
it's Boris Johnson she want to roast
hoping to win and get a toast
the day her nightmare died

and she was crying.
Bye, bye Miss Theresa May
your Island floating in the sea and the sea reacts heavily
and them good ole boys were drinking whiskey and rye
singin' this'll be the day that I die
this'll be the day that I die.
They were crying
Bye, bye Miss Theresa May
your Island floating in the sea and the sea reacts heavily
and them good ole boys were drinking whiskey and rye
singin' this'll be the day that I die
this'll be the day that I die.
14-01-2019

TV19/1089

Full or fool
The question
“If Brittain full is”
can easily be answered:
No, foolish.
19-01-2019

TV19/1090

Data
Planning van een jaar
programma van wedstrijden
van concurrenten
voor kansen
en betere prestaties.
In alle sporten groeit
de wens om data
deze te analyseren
te boetseren
tot winstmodellen.
Zo wordt de keuze
voor deelname aan evenementen
grotendeels bepaald
door wetenschappelijk
doorgemeten elementen.
Realtime analyse
wordt het toekomstmodel
de sporter staat nog centraal
maar wel als middel
van zakelijkheid, integraal.
20-01-2019
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Koorts
Het vriest en dan
is Nederland in de ban
een onuitroeibaar gegeven
wat koorts laat opleven.
De koude doet beven
bakens verzet, de steven
gericht op de horizon
en diepte meten alom.

Ja de dromen worden herleefd
gevolgd wat de weerman aangeeft
bibberend van de zenuwen
fladderen willen de oeverzwaluwen.
De koorts stijgt dagelijks
wachten op iets avontuurlijks
het grote woord blijft op de plank
de Elfstedentocht naar de flank.
21-01-2019
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Winter
Winterdagen
als nadagen
van leven
Sneeuwvlagen
witte kragen
voor even
Wolkenlagen
vertragen
donker stilleven
Mensen klagen
verdragen
kilte en beven
Niets vragen
aangeslagen
achter gebleven
Winterdagen
de nadagen
bij leven
22-01-2019

TV19/1093

Raar Tata Steel
Ik weet een heel vies zaakje....
met een heel naar bijsmaakje
en alles daar dat raakt je.
Hou je mond, nee, niks te maren
laat met rust, kom tot bedaren.
Hé, er is geen mens tevree
daar heeft men geen vrede mee
en doet de politiek er iets mee
een boete opleggen. Nee.
Er zit grafiet in onze lucht
dat is waarheid geen gerucht
belangen zorgen voor een klucht
staal maken is berucht.
Ah, bah, wat een misère
laat de buren maar blèren
over deze affaire.
Kan dan niemand ons bevrijden
van stank en overlast te vermijden?

En hoor ze nou eens slissen (Ratata)
in spelletjes en kwissen (Ratata)
een mens kan zich vergissen (Ratata).
Maar dit is toch al te lullig
imbeciel en onbenullig.
Hé, er is geen mens tevree
daar heeft men geen vrede mee
en doet de politiek er iets mee
een boete opleggen. Nee.
Er zit grafiet in onze lucht
dat is waarheid geen gerucht
belangen zorgen voor een klucht
staal maken is berucht.
Ohoho...
Hé, er is geen mens tevree
daar heeft men geen vrede mee
en doet de politiek er iets mee
een boete opleggen. Nee.
Er zit grafiet in onze lucht
dat is waarheid geen gerucht
belangen zorgen voor een klucht
staal maken is berucht.
Hoi, hoi, hoi
Hoi, hoi, hoi.
Hoi, hoi, hoi
Jop, jop
Hoi, hoi, hoi.
Jop, jop
Hoi, hoi, hoi.
23-01-2019

TV19/1094

Frenkie
Goes to Barcelona
zijn droom komt uit
een overwogen besluit
andere oud-toppers achterna.
Is de voorlopig duurste
Nederlandse voetballer
voor Ajax, Willem II en RKC ‘n meevaller
maar voor toeschouwers de zuurste.
Hij past in hun stijl
technisch en drift naar voren
waarmee hij kenners kan bekoren
en met Messi is wel mediageil.
Niet meer op de eerste ring
maar zelf als dirigent
in een artiestentent
dat wordt toch wel een ding.
24-01-2019

TV19/1095

Julen

Wat een schok
een val in een put
de brok
in ieders keel
een week lang
verwachtingsvol
en dan....
de beleving
doet me veel
de ouders bang
angstvol
en dan....
Hoop vervlogen
letterlijk de dood
voor ogen
het verlies is groot.

Stanneke
Wat moeten mijn ouders
niet hebben ervaren.
Dezelfde schok
is in hen gevaren
Niet dat mediacircus
niet het graven
Wel dezelfde gevoelens
Angst, Hoop, verslagen
Geen wereldnieuws
maar minstens zo’n impact
Een plotseling afscheid
finaal en direct.
28-01-2019

De val in de put
een wereldschok.
27-01-2019

TV19/1096

Modder
De overgang in het seizoen
niet het zwart van asfalt
maar in de modder en het groen
wordt tegenaan en overheen geknald.
Vrouwen strijden 50 minuten
mannen een heel uur
als elkaar verslindende bruten
nietsontziend aan het stuur.
Alles op het kantje
uitgesleten sporen
steile klimmen met randje
en afdalingen door dreg bekoren.
Een slijtageslag op voorhand
een afvalrace één voor één
de besten houden stand
maar opgeven doet er geen een.
Volgende week het toefje
de WK dit niet Olympische jaar
wie lapt het beste foefje
en maakt het overwinningsgebaar?
28-01-2019

TV19/1097

Pardon
Immigratie ingewikkeld
een hoofdpijndossier
nu over het kinderpardon.
Pardon?
Ja, kinderen hier verwikkeld

in een partijdige uitzetstrijd
binnen de regeringscoalitie.
Pardon?
Ja, waar 4 vechten
één tegen allen en allen tegen één
om het gesloten akkoord.
Pardon?
Dat zul je niet horen
wel voor wat, hoort wat
een veiling over de ruggen van.
Pardon?
Oh sorry, het duurt wat lang
media en publiek belang
en verkiezingen komen eraan.
Pardon?
Voor nieuwe gevallen afschaffen
en de Discretionaire Bevoegdheid
naar een aparte commissie.
Pardon?
Het asielbeleid groter zien
dus uitruil van wensen
maar niets in woorden als een...
Pardon!
29-01-2019

TV19/1098

Rubens, een zwarte bladzijde
Te grabbel gegooid
bij Sotheby’s
eerst bij elkaar gerooid
van onze belastingcenten.
7 miljoen dollars
bracht het op
voor een prinses dwars
eigenlijk al haar hele leven.
Weg uit het land
ons cultureel erfgoed
verkwanseld op voorhand
musea buitenspel gezet.
Een kathedraal meesterstuk
gekocht door Leon Black
een studie voor een altaarstuk
de kruisoprichting in Antwerpen.
Is dit privé te noemen
zoals de premier beweert
of is dit echt het verbloemen
dat de monarchie ons negeert?
30-01-2019

TV19/1099

Boetes

De methode tot controleren
en om de veiligheid te beheren
bedachten de hoge heren
ons deze met boetes te bezweren.
Vooral in het verkeer
is er voor menig heer
vrouw of kind iedere keer
iets te beboeten weer.
Te hard rijden
niet te vermijden
berichtjes verspreiden
een boete om het te bestrijden.
Nu kan ik me dat laatste inkomen
de jeugd zit ermee weg te dromen
om zware ongelukken te voorkomen
is een boete om hen in te tomen.
2-02-2019

TV19/1100

Afscheid
Beste Piet
tijd dat je weer geniet
na 23 jaar
ben je ermee klaar.

Niet dat je iets mistte
of je totaal vergiste
nee een ander gezicht
voor jeugd zijn ze gezwicht.
Ondanks het best beklede
op geheel eigen wijze beleden
programma voor SBS6
wordt afscheid je levensles.
Huilen dus tranen met tuiten
naar een jubileum kun je fluiten
geen “oant moarn” meer
Talpa verliest, deze keer!!
Beste Piet
met veel verdriet
afscheid na 23 jaar
SBS6 is er nog niet mee klaar.
4-02-2019

TV19/1101

Regels
Iedere keer
één op één
een regel minder
én er geen meer bij,
dat is gelijk
de 2e regel in rij.
Hugo de Jonghe
de meest
toegankelijke minister
is helder

en hoe sinister
niks zeggend tegelijk.
Hij struint TV-programma’s af
voorbeelden te over
mensen in het nauw
maar met woorden getover
en geslepen herhaling
komt hij steeds in het nauw.
De tegenstrijdige belangen
van WMO-gemeenten,
zorgverzekeraar
en leverancier,
kunnen wanden behangen
met het te tekenen papier.
Pas 1 jaar
was nog zijn repliek
stoïcijns gesproken
een slappe retoriek
vals ondergedoken
als volwaardig regelaar.
5-02-2019

TV19/1102

Eerste week
Ongelooflijk
onverwacht
onbegrijpelijk
ongeacht
leeftijd
geslacht
arbeid
doorzettingskracht.
Fris begonnen
blanco beeld
onbezonnen
of waanbeeld
verzonnen
of waarheid
herwonnen
of dag vrijheid.
Toch wil ik zeggen
dat deze keuze
me erbij neerleggen
is reuze
zorg voor ouderen
geen loze leuze
maar bevorderen
het welzijnsleven.
8-02-2019

TV19/1103

Door weer en wind
Hoor de wind waait om je oren
op je fiets er dwars doorheen
trainen voor ‘s zomerse conditie
nu het weer zo lelijk klinkt
nu het weer zo lelijk klinkt.
Ja gewis het is soms wel afzien

in de regen en de kou.
Ik kan niet lang genoeg meer wachten
tot de zon zijn warmte straalt
tot de zon zijn warmte straalt.
Voel de wind komt hard van voren
soms van achteren of opzij
dat kan mij niet altijd bekoren
maar dat hoort bij het jaargetij
en dat hoort bij het jaargetij.
Ja gewis het is soms wel afzien
in de regen en de kou.
Met geduld loont straks dit trainen
werpt het toch zijn vruchten af
werpt het vast zijn vruchten af.
10-02-2019

TV19/1104

Massastart
Een nieuwere discipline
niet mano-a-mano
maar een duo-ploegenspel
met hoog ambitieniveau.
Vele kanshebbers
een dynamisch gebeuren
tussensprints met spektakel
met toppers om te sleuren.
Slimheid en kracht
duwen en trekken
afwachten en bepalen
om de medaillekas te spekken.
Eén met kop-en-schouders
boven de rest
inzicht en klasse
met afstand alleen, Irene Schouten.
10-02-2019

TV19/1105

Saai
Wie zegt dat de winter saai is
dat er niet te fietsen is
dat er alleen binnen te sporten valt
waar de echo van geluid om je heen schalt
en de geur niet al te fris is?
Wie beweert dat het te koud is
of te nat dan wel te glad is
dat je beter kunt wachten
totdat je lenteklokjes kunt verwachten
die heeft het glad mis.
MTB’en, veldrijden, gravelraces
liefst zonder ondersteunende braces
binden ons aan de buis
zitten we vaker op de bank thuis
en is het juist lekker buiten zonder allerlei ruis.
De stilte op de weg en in de natuur
toch die fiets uit de schuur
met meerdere lagen omkleed
niet te koud, niet te heet
is voor gezondheid niet te duur.
Ja, de felle flitsende kleuren
en de bloemen die geuren
missen we om ons heen
maar wolkenpartijen boven veen
kan ook de saaiheid verscheuren.
13-02-2019

TV19/1106

Donorkinderen
Spermadokter
met een kort lontje
wel heel kordaat
met eigen zaad
donker of een blondje.
Rechter
met een uitspraak
wijst adequaat
naar Karbaat
zijn DNA om namaak.
Weduwe
geheel ontstemd
verzet zich onterecht
tegen afstammelingen in gevecht
haar aansprakelijkheid beklemt.
Kinderen
eerst geen idee
van broers en zussen
konden van vreugde kussen
bloedverwanten, wel 20+2.
13-02-2019

TV19/1107

Noodtoestand
Wat een ongein
democraat
republikein
in spagaat.
Om een muur
President
overstuur
en pertinent.
Militaire werkplek
financieel
getouwtrek
en juridisch gekrakeel.
Gezichtsverlies
macht
onkies
en ondoordacht.
Een interne oorlog
immigratie
kiezersbedrog
en confrontatie.
Een miner part
400 kilometer
8 miljard
en alles wordt beter!
15-02-2019

TV19/1108

Gelispeld
G elispeld wordt er voldoende
E erwaarden onder elkaar
I n de coulissen verscholen
L ipspelen ze met elkaar
S odoma, het geheim van het Vaticaan,
P laatst de religieuze carrière in een ander licht
E en lid van de “parochie” verplicht
L exicon voor dubbele woorden aan te gaan.
H onger naar seks
O nder vertegenwoordigers van de kerk
R eikt tot aan leden van de Zwitserse Garde
N og altijd een gesloten bastion en het volharden
Y arden kan met schoffelen aan het werk.
A moraal en bekrompen gehoest
S odom en Gamorra verwoest.388
H omofobe leiding en anarchie
E en geheim dubbelleven
L eidt tot een hogere hiërarchie
L iberale paus bedreigt dit comfortabele leven.
16-02-2019

8888
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TV19/1109

Gunnen en kunnen
Zijn kwaliteiten uit het verleden
vergaan en vergeten
ook als schuld is beleden
en je je nog steeds wilt meten?
De factor gunnen hebt misbruikt
jaren jezelf hebt belogen
je prestaties hebt besmuikt
en anderen herhaaldelijk voorgelogen?
De bondscoach is helder en klaar
eerst bewijzen waar je staat
prestaties op korte termijn voorwaar
voordat je met de ploeg doorgaat.
Nu is de kans zeer klein
in deze sport is leeftijd killing
kracht en souplesse fijn
de selectie een koude rilling.
Dus Juri het is toch helder
een jaar is voor jou te kort
houd de eer aan jezelf Van Gelder
gun de jeugd nu hun sport.
18-02-2019

TV19/1110

Erop
We gaan erop vooruit
volgend jaar, bijna iedereen
de belofte kwam er snel uit
over koopkracht in het algemeen.
Nu blijkt er een misser gemaakt
energiekosten € 335 omhoog
gerekend met “oude” cijfers, raakt
u in de portemonnee, klinkt het droog.
De oppositie gaat er vol op
u hebt ons en het volk bedrogen
ze slaan de spijker op de kop
met (krokodillen)tranen in de ogen.
Toch waren ook zij partij
ruimte voor vragen op voorhand
nu vanuit verkiezingshuichelarij
met de vuist op tafel, tand om tand.
Geen politiek hoogstandje
het toont het slangengekonkel
in ons verdeelde landje
stemmen tellen voor de volgende “karbonkel”.
19-02-2019

TV19/1111

Monopoly
Het blijft een spel

het gaat om de winst
dat leren we van kinds
af aan, meegaand of rebel.
Ook zijn we groot gebracht
met de strooiende zandman
Klaas Vaak voor de kleine man
en een betere rust in de nacht.
10 jaar liberale markt, juist
om prijzen te drukken
bracht ons minder stukken
om te versturen, een open puist.
Want de oude PTT vergooid
dienstverlening destijds verstoord
PostNL en Sandd op één koord
een spel waar zand in ogen wordt gestrooid.
25-02-2019

TV19/1112

De beste
van de wereld op de Keirin
blufte hij al bij voorbaat
wetende dat als het misgaat
hij overladen wordt met smaad.
Spanning maakte de benen zwaar
een herkansing kwam van pas
als vierde in de serie uit z’n sas
voelend als kleinste jongetje in de klas.
Daarna ging het crescendo
het brommertje pruttelde door
z’n maatje die in de halve verloor
en de laatste 2,5 ronde vol indoor.
Wie het eerst over de streep is wint
met inhoud, tactisch inzicht,
snelheid en lef wellicht
is het ‘adel’ dat verplicht.
Zo wordt het seizoen besloten
met gewenst goud afgesloten
publiek hem in de armen heeft gesloten
allround, aparte klasse, Matthijs Büchli.
28-02-2019

TV19/1113

Twan
Journalist pur sang
kreeg zijn zwanenzang;
bij RTL Late Night
al vanaf de aanvang
totaal de weg kwijt.
Voornaam
door zijn achternaam
of zijn voornaam
zo gewoon Hollands
past niet saam.

Ook tegengesteld
en minder wervelend
dan ontslagen voorganger
en geheel ontsteld
niet geslaagd als blikvanger.
4-03-2019

TV19/1114

Leaving Neverland
217 pogingen
om een uitleg
sexual abuse
no excuse
kinderen van de leg.
Menselijk contact
immer impact
maar ouder
noch wijzer
moraal verzwakt.
Oprah verkrijgt
een open interview
met 2 slachtoffers
vol opdoffers
dat MJ overstijgt.
Voor of tegen
twitteren met houwdegen
schofferen fervent
over een zieke vent
leaving and may never land.
5-03-2019

TV19/1115

Name en shame
Van Engelshoven
wilt ons doen geloven
dat het aan mannen ligt
dat vrouwen zijn ontwricht
en volgens deze ministeriële meid
is de weg naar de top geplaveid
met mannelijke tentakels
die zorgen voor obstakels
om het glazen plafond
dat zich ver boven hen bevond
nauwelijks te kunnen bereiken.
Met shame en name
de aanval geopend
waar gaat dat heen
een heksenjacht doorlopend.
Maar ergens van boven
kan ik het niet geloven
dat dit aan mannen ligt
is de maatschappij zo ontwricht
dat de ‘Old Man’s School’ geheid
voorop gaat in de strijd
om dames de laatste schakels
te weerhouden van de mirakels
en gezamenlijk een bond
aanspannen geheel ongegrond
om hen geen eer te laten opstrijken.

Met shame en name
de bedrijven slopend
als ware het een game
op goede afloop hopend.
What’s in the name
maak het niet zo extreem
niet al het goede komt van boven
dat moet je ook kunnen geloven!
8-03-2019

TV19/1116

Vermoeiend
Het is heel wat
het zien groeien van het blad.
zo’n druilerige dag, drijfnat
dat je de verstrijkende tijd vergat.
Bewegenloos op de bank op je gat
terwijl de regen voor je ogen spat.
Lusteloos, je voelt je afgemat
teneergeslagen of zo, ja dat.
Dingen te doen, zat
maar willen is ook zo wat.
Dus met een boek i.p.v. het fietspad
op uitkijk naar de groei van het blad.
10-03-2019

TV19/1117

De elementen
Wat is er mooier dan afzien
er vol voor gaan
juist er ook staan
als leed tevoren niet is te overzien.
Niet voor niets is een kampioenschap
hieruit ontstaan
er vol tegenaan
de wind van voren is geen grap.
Zoals ik eerder al schreef
blijf ik graag op de bank
bij een elementaire wanklank
maar geeft me niet het gevoel dat ik leef.
Dus tussen de buien in vol moed
mezelf herpakt
en goed ingepakt
de zware elementen tegemoet.
10-03-2019

TV19/1118

Waagschaal
De laatste loodjes op het ijs
nog eenmaal dit seizoen
half overdekt en luchten grijs
geen gekkigheid, normaal doen
alleen zijn er enkelen niet wijs.

3 rijen dik in slangen door de bocht
niet in slowmotion, maar op volle toeren
het leek wel training voor een marathontocht
gelukkig alleen voor al die stoere,
jonge(re) rijders met pure hartstocht.
De ouderen al gepokt en gemazeld
reden hun rondjes in gepaste stijl
tussendoor werd nog wat gebazeld
over Nuis, het zware ijs en de dweil,
die ditmaal met de klok mee, dus tegengesteld,
na de training werd uitgevoerd, onderwijl
naar de koffie.
Happy ending en een laatste groet
bedankjes voor trainers en bestuur
voor verzorging van koffie, evengoed,
er tussenuit voor korte duur
een half jaartje, niet voorgoed!
Geen ongelukken bij SVU
geen ijzers op de waagschaal
geen wanklank, een club geen individu
nog even stilstaan, een laatste verhaal
dan ieders zijns weegs is wel wat crue.
16-03-2019

TV19/1119

Polen
De slimste mens
een spelletje op de tv
geen Polen doen ermee
want die zijn al over de grens.
Zij zouden zeker winnen
want de clevere vondst
kort werken und dann sonst
naar huis met de buit binnen.
Nu wilt de EU dit uitbreiden
de Polen kunnen het niet geloven
het is niet gericht aan dovemansoren
dit zal hen nog meer verblijden.
Onze gespaarde pot verdwijnt
als sneeuw voor de zon
dus de slimste die het verzon
moet voor altijd worden aangelijnd.
Het UWV moet regels stellen
waar landgenoten van profiteren
geen Polen die zich fêteren
en ons met irritatie kwellen.
16-03-2019

TV19/1120

Bloemenzee
Massaal verdriet
bij weer een aanslag
als terroristische daad
door extreem rechtse idioot.
Hij doet compassie teniet
als bij donderslag

dat iedereen raakt
schiet erop los, velen dood.
Weer een bloemenzee
mooie gebaren
maar voor de achterblijvers
een schrale troost.
Wat kunnen we hier mee
politiek navelstaren
als stille thuisblijvers
acties met elkaar, iets groots.
Alles staat op z’n kop
overal is wel een rel
die tegenstellingen tonen
en leidt tot dergelijke ontbinding.
Wereldleiders pak het op
uw reputatie staat op het spel
geen grootspraak belonen
alleen echte verbinding.
17-03-2019

TV19/1121

Cape Epic
Eight days a week
Lonely days
Highway to Hell
Van de Capetown University
naar de Val de Vie Estate
het is er niet alleen heet
maar ook je reinste nachtmerrie.
Single en duo tracks
Rugged Mountaintrails
Windswept gravel roads
and lots of sand.
Modern Africa rolt voor u uit
een prachtig affiche vol heroïek
heldendom of tragiek
wie wordt door ongereptheid gestuit?
Historisch ‘Mama Africa’
episch ‘Graceland’
renners/teams gebrand
eindeloos, zonder weerga.
18-03-2019

TV19/1122

Klaver jassen
13 kaarten in de hand
klaver, ruiten,schoppen, harten
vele partijen in het land
delen ons in parten.
Slim de kaarten te steken
7 t/m aas, troef met nel en boer
net als populistisch spreken
door kleurige pakken stoer.

Een straat in de hand
niet te bespelen
een troef achter de hand
om de winst te delen.
Met de vuist op speeltafel
spanning bij twee tegen twee
gevecht vanaf de spreektafel
links en rechts groeien alle twee.
Ieder potje weer opnieuw
kaarten geschud en andere partner
zo is de stemming heel ruw
onderwerpen bepalen het pantser.
Een straat in de hand
niet te bespelen
een troef achter de hand
om de winst te delen.
Soms moet je even passen
is klaver niet de troefkaart
af en toe blijft het verrassen
zoals de stijging van Baudet, ontaard!
21-03-2019

TV19/1123

May play
Mayday
FairPlay
Last day
Okay
21-03-2019

TV19/1124

1 seconde
Over bergen
door dalen
tegen de wind
het blijft balen
nog wat klimmen
de sprint bepalen
met de ploeg van voren
de winst behalen.
1 seconde
aan het eind van de ronde.
Tot de laatste rit
blijven ademhalen
spieren onderhouden
puttend uit je arsenalen
taktiek en inzicht
vechtend voor idealen
een gelukje zit mee
om winst binnen te halen.
1 seconde
aan het eind van de ronde.
Een tijdrit tot slot

niet meer dralen
geheel gestroomlijnd
rijdend voor moralen
onder luid applaus
langs laatste kilometerpalen
de langste adem
charisma om uit te stralen.
1 seconde
aan het eind van de ronde.
22-03-2019

TV19/1125

De laatste adem
In vele vormen
wordt geleefd
en het einde beleefd.
Als het zich dan aanbiedt
weten we ons geen raad
hoe het ons vergaat.
Er zijn mensen
die worstelen
eindeloos poetsen en borstelen.
Ook kan ten lange lesten
een poging tot
vrede leiden naar een mooi slot.
Het mooiste afscheid is als
gezond van lichaam en geest
plotsklaps de laatste adem is geweest.
Het eindelijke verlies
zal iedereen overkomen
linea recta op de dood afstomen.
27-03-2019

TV19/1126

Systemen
Onze maatschappij beweegt
van links naar rechts
wat in de flow het zwaarste weegt
de uitkomst vaak averechts
wordt later bijgestuurd of aangeveegd.
Dat is ons poldersysteem
maar daar moet het ook ophouden
niet het slappe, ook niet extreem
maar feitelijk en vertrouwde
gegevens gebruiken in ‘t algemeen.
Ook het koppelen van systemen
met de menselijke maat
het uitwisselen van problemen
weerhoudt het woekeren van het kwaad
laat de politiek nu verantwoordelijkheid nemen.
Vrijheid, gelijkheid en openheid
risico’s onder ogen zien
in je vakgebied nieuwsgierigheid

en verwondering tonen en inzien
dat er mazen zijn in beleid.
Dan had voorkomen kunnen worden
had een misdaad niet begaan
vallen nu niet hele horden
media, publieke opinie bovenaan
over elkaar heen, kwaad geworden.
Daarmee halen we haar niet terug
wordt figuurlijk gelyncht de dader
en wordt na de conclusie vliegensvlug
alles uit de kast gehaald om de ader
bloot te leggen en te bouwen aan een noodbrug.
Lieve Anne Faber
moge je dood
niet vergeefs zijn geweest.
28-03-2019

TV19/1127

“Oppermachtig
Prachtig”
Uitspraak na winst
van de 3 daagde van de Panne
de nu eendaagse, maar niet allerminst
een serieuze koers ook bij de vrouwen.
Een sprint en de rest in de touwen
want Wild doet waar ze goed in is
van kop af, de power is niet mis
als veteraan
al die anderen verslaan.
Mooie beelden van bovenaf
geven de vroege krachtsinspanning
waar gesplitst wordt het koren van het kaf
weer en de ontvlamming
waar de jeugd zelfs naar adem hapt.
Afgetekend met een lengte verschil
op het hoogste niveau
bij overgang van baan naar weg op wil,
duurinhoud en ervaring, chapeau!
29-03-2019

TV19/1128

Dementie
Steeds meer kwijt
vergeten
zonder te weten.
Het lichaam
onbekend
beweging ontwent.
Steeds kleiner
de omgeving
geen enkele beleving.
De geest
sluit langzaam
herinneringen vergaan.

Tot het laatste
teken
van leven is gebleken.
31-03-2019

TV19/1129

Zadel
Geen fiets zonder
wielen
ketting
of pedalen.
Ook zonder frame
stuur
remmen
valt er niet te dalen.
Een hele rit
op de pedalen
staan
ga je van balen.
Ook krijg je spit
als je niet goed
uitgelijnd
wilt stralen.
Dus all the same
bloed, zweet
en tranen
niets zonder zadel.
4-04-2019

TV19/1130

Onthutst
Ontgoocheld...
door een positieve test
ze voelt zich geflest
en vraagt een contratest.
Op latere leeftijd doorgebroken
wordt nu de ballon doorstoken
nadat een luchtje is geroken.
Vijftien overwinningen dit jaar
veldrijdster Denise Betsema is klaar
met beschuldigingen en misbaar.
In Hoogerheide nog wel
geen podium bij dit spel
en toch tijdelijk (?) buitenspel.
De sportieve stijger van 89 naar 4
reageert als een getergde stier
door bederf van haar fietsplezier.
Terug naar eiland en kroos
zoekend naar comfort en troost
niet langer argeloos.
5-04-2019

TV19/1131

Snorren

Amsterdam voorop
geen snorfietsen
op het fietspad.
Een helm op de kop
verkoop van bromfietsen
eerder door in de klad.
Aan ongelukken een stop
vrijheden afbietsen
drukte zijn we zat.
Leve het fietspadverbod:
volgt het elektrische fietsen
hetzelfde lot en pad?
Ontwikkelingen gaan vlot
beleidmakers spietsen
de oren om een volgende grap!
8-04-2019

TV19/1132

Zwarte gat
Het is me wat
100 jaar historie
Einstein’s relativiteitstheorie
op 55 mio lichtjaar in beeld gevat.
Een superzwaar zwart gat
door 8 supertelescopen
samen te knopen
werd zo het beeld gevat.
Bedacht voor de EHT
door een Nederlandse hoogleraar
die als Galileo en Huygens na 350 jaar
lenzen ontwikkelde met grote doorsnee.
Niet het zwarte gat (maar de rand)
met de zwaartekracht enorm
daarom de waarnemingshorizon
waar wel licht ontsnappen kan.
Het fenomeen wordt - benoemd
als een grote doorbraak voor
de mensheid, een tijd voor
en een tijd na de foto -geroemd.
10-04-2019

TV19/1133

Kordaat
Een bepaald optreden
waar geen aarzeling
zelfs manhaftig
en energiek,
doelbewust
een weg wordt betreden.
Met 49 afstammelingen
kun je wel stellen
dat bovengenoemde
rücksichtlos
en rigoureus
is beleden.

Inseminatie zonder vragen
formaliteiten omzeild
ambtsgeheim geschonden
een juridische strijd
waar langdurig om DNA-test
werd gestreden.
Karbaat
kordaad
nu subiet
en adequaat
hij heeft
teveel geschaad.
12-04-2019

TV19/1134

Notre-Dame
Statig gebouw
Frankrijk in rouw
Notre-Dame
in vlammen.
Een deel van ons
op z’n Macrons
is niet meer
en dat doet zeer.
De toren is gevallen
hopelijk zijn er mallen
voor preparatie
van de restauratie.
Niet alleen de Fransen
hopen op overlevingskansen
een Europees symbool
van de katholieke school.
Notre-Dame
in vlam
rook en vuur
dat is zuur.
15-04-2019

TV19/1135

Electrifying
John Travolta
Olivia Newton-John
eind 70-er jaren
Grease ervaren
nog geen wielerpeloton
maar hockey zonder weerga.
Tijden van opwinding
vrijheid, blijheid
nog geen werkdruk
alleen maar geluk
en gaan in de wedstrijd
minder in de opleiding.
Tijden veranderen
na jaren toch belang
om te zien naar de toekomst
trouwen, een kind op komst
fietsen nog niet zo lang
maar vaker in Vlaanderen.

Heuvels en keien
smalle weggetjes
slingeren door het land
kilometers groeien constant
koe, vogels, schaap, biggetjes,
electrifying, druk op de dijen.
19-04-2019

TV19/1136

Gehandicaptensport
Belemmert door lichamelijke
en/of geestelijke ongemakken
doet niet minder snakken
naar sportieve contacten.
Ook voor hen staat voorop
het presteren op niveau
in beweging zijn is primo
en successen vieren ultimo.
Electrisch rolstoelhockeyers
mensen met spierziekten
doen niet onder voor onbeperkten
qua beleving en hoe ze ervoor werkten.
Onbetaalbaar in velerlei opzicht
de kosten voor zorg en materiaal
voor vervoer een apart verhaal
maar ze staan er iedere keer, allemaal.
https://www.parool.nl/amsterdam/het-gaat-er-fanatiek-aan-toe-bij-rolstoelhockeyers-in-zuid~a4626368/
21-04-2019

TV19/1137

Sri Lanka
Opkomend toerisme
zorgde voor welvaart
op dit ‘prachtige eiland’
na te zijn geteisterd
door tsunami en moessonregens.
Na overwinningen
op burgeroorlogen
en daarvoor de overheersing
werd een eigen koers ingeslagen
naar een multireligieus cultuur.
Koffie, thee of kokosnoten
kinine, kaneel en rubber
daar werd commercie op gebouwd
de prachtige stranden
en ongerepte natuur sloegen aan.
Helaas verstoorden
8 man, gestoorden
die tot de islam behoorden
in koele bloede vermoordden
100-en,
we hebben geen woorden.
23-04-2019

TV19/1138

Triest
Hoe moet dit worden opgevat

Het verbieden van atleten
om hun krachten te meten.
Dit overkomt marathonlopers
in het Italiaanse Triëst
om eigen bescherming, wat triest.
Op 5 mei nota bene
de dag van de vrijheid
overal Europese blijheid.
Ik zou niet willen strijden
al zou de winst voor het grijpen zijn
de nasmaak zou proeven als azijn.
Je kunt weer terug in het verleden
discriminatie ten top.
Niemand gaan! Dat geeft de beste flop!
27-4-2019

TV19/1139

Graaiers
Dion Graus
rücksichtlos Draus
Ze kunnen met hun fikken
alleen door grabbelen
hun rekening opkrikken.
Anne Will Duthler
nu echt beruchter
Of het nu rechtstreeks
of via moeilijke constructies
het is een greep uit ‘n lange reeks.
Henk Otten
direct oprotten
Door ons gekozen
zouden ze voor ons moeten werken
nu is het goed hen te lozen.
Peter van Dijk
sjoemelde zich rijk
Dit slechts een beeld
van het nieuws deze week
geen wonder dat Nederland is verdeeld.
28-04-2019

TV19/1140

The last Post
The last Post
muziek van troost
een laatste bedenking
voor de jaarlijkse herdenking
naar een vrije toekomst geloodst.
Dagelijks wordt het gehoord
om 20:00 uur ongestoord
ter herinnering aan duizenden
doden en oorlogsvluchtenden

onder de Ieperse Menenpoort.
Vaak worden herinneringen
als tijdelijke haperingen
weggewuifd en verwaarloosd
maar dan klinkt als troost
1 minuut lang de uitvoeringen.
Helaas worden open wonden
nog dagelijks geschonden
in de wereld vol geweld
worden geen minuten geteld
en zijn we aan wetten gebonden.
Laten we deze jaarlijkse traditie
als afgemeten exercitie
op de dam onverwijld doorgaan
en gedenken uit ieders naam
de last Post, trompet perfectie.
4-05-2019

TV19/1141

Pou Pou
2e
3x
Vieren
Opa
pa
Kampioenen
Veld
weg
MTB-en
Trots
gedecideerd
de beste
Over
Voor
Matthieu
6-05-2019

TV19/1142

Jagend
Meestal gaat een groepje
al vroeg in de aanval.
Het zijn hazen vooral
die hopen op een kansje.
Vaak is er één ploeg
die belang heeft bij dit spel.
Afhankelijk van het terrein wel
wordt het plan gesmeed.
Op het vlakke weet je haast
op de seconde nauwkeurig
en strijden de ploegen kleurig
kop over kop om het gat te dichten.

Met stijgende percentages
is het pleit snel beslecht op de muur
de benen opgepompt door het zuur
de adrenaline doet de rest.
Vaak is dan de uitslag logisch
de sterksten blijven over
en wordt in een laatste plot
de winst verdeeld, het ultieme slot.
6-05-2019

TV19/1143

Gele hesjes
Gezien worden
wilt ook gehoord worden
maar bij uitnodiging
lijkt het of ze gestoord worden.
Gele hesjes
voor meer veiligheid
langs snelwegen
maar binnen respectloosheid.
Democratisch vermogen
is in wederzijds belang
om van tijd tot tijd
elkaar aan te spreken op dadendrang.
Gele hesjes
als losse projectielen
zijn eigenlijk overal tegen
en gedroegen zich als debielen.
7-05-2019

TV19/1144

Verwachtingen
Jaren van investeren
om te leren
omschakelen
van pure sprinter
naar meerdaagse klassieker.
Euforie na een eerste succes
dat was de beste les
vasthouden
en uitbouwen voor continuïteit
de grote ronden met volop strijd.
Eens de naam gevestigd
eert het volk hen amechtig
verwachtingen geschapen
de druk op de schouders gelegd
steeds worden grenzen verlegd.
Dan ben je zomaar favoriet
al voor het eind klinkt het lied
“We are the Champions”
wat maar wil zeggen
de rest kan zich er al bij neerleggen.
12-05-2019

TV19/1145

De rust

Het laten doordringen
tot het diepste van binnen
van stilte om je heen.
Het je realiseren
van al die keren
dat je er doorheen ging.
Het constateren
dat drukte gaat blokkeren
je vergeet te fantaseren.
Je verzetten tegen rust
alsof je je geweten ermee sust
het doordraaiend vermogen.
Besef en ervaar het maar
nietsdoen is niet raar
laat het gerust eens toe.
12-05-2019

TV19/1146

Cold case
Moord en niet opgelost
heeft veel hartzeer gekost
nabestaanden voelen zich uitgekotst
door hen die hebben doorgerost.
Nieuwe middelen geven hoop
op pakken van misdadigers op de loop
geen brood smeren met stroop
maar brieven over een levensloop.
Naast een appèl op mededogen
ondersteunt dit het andere pogen
met moderne instrumenten allen die bedrogen
in te sluiten en hun vrijheid niet te gedogen.
Op de televisie wordt veel opgelost
zien we de pijn die het heeft gekost
hopende dat er geen DNA wordt gemorst
waardoor slachtoffers worden verlost
van de last die wordt meegetorst.
16-05-2019

TV19/1147

Onvermijdelijk
Het is hard,
het gaat hard
vanaf de start,
met overslaand hart
het asfalt zwart
de kluwe ontward,
verlies vol smart.
Het is onvermijdelijk,
het gaat onvermijdelijk
van kop af en niet geleidelijk
straf en verleidelijk
de adrenaline onafscheidelijk,
een nasmaak tijdelijk.
Het is spektakel,

het gaat om de spektakel
het snelle geschakel
blijven zitten een mirakel
onvoorzien een obstakel,
en achteraf het mediagekakel.
Terwijl de een
gehavend
van lijf en leden
bruist
de ander
onder champagne,
onvermijdelijk.
21-05-2019

TV19/1148

Hands:
If she dies like a thief
Never mind
My heart was in good hands.
22-05-2019

TV19/1149

JNCl
Jean Nelissen,
reputatie als commentator
van wielerwedstrijden
achterop de motor,
wordt nog steeds vereerd
blijkens een speciale tocht
naam verbonden en geëerd
voor hen die uitdagingen zocht.
DTC heeft dit standaard
op de jaarlijkse agenda gezet
220 km van een andere aard
vooral op het kleinste verzet
want met 4700 hoogtemeters
is de toon gezet
voor waarlijke kilometervreters.
Zo zijn we nu op weg
na nog een ochtend klussen
voor baas en het dagelijkse beleg
van file naar file tussen
al die weggenoten
die huiswaarts gaan, ondertussen
rijbanen door wegopbrekingen gesloten.
We komen er wel
vroeg of laat
al is het niet snel
voor het loket dichtgaat
om bescheiden op te halen
benodigd om officieel
de medaille te mogen ophalen
aan het einde van de Neel.
24-05-2019

TV19/1150

Vergeten
Met het verstrijken der jaren
is er veel voorgevallen
soms plezierig
in andere gevallen
zal verdriet langzaam bedaren.

Het overkomt ons allen
naarmate de jaren verstrijken
vallen er gaten
die dieper in het geheugen lijken
soms kan nog een kwartje vallen.
Langzaam zal de wijdse wereld
terugkeren in het hier en nu
geen nare gedachten
een kleine kamer is crue
soms een hand over je hoofd strelend.
Kabbelend naar waar
de tijd evenredig doorgekropen
nog enkel dag en nacht
die vaak in elkaar overlopen
niet meer weten, het is klaar.
26-05-2019

TV19/1151

Keurslijf
Vele politici hebben
of krijgen het
na verloop van tijd.
Langzaam voelen ze
de irritatie
en raken ze de weg kwijt.
Ineens komt alle frustratie
uit het maatpak
dat eerst toch als gegoten zat.
Dus wat is het verschil
het knellende gevoel
eerst met en dan zonder doel?
31-05-2019

TV19/1152

8 days
The Beatles zongen het al
8 days a week
voor mij was dit een piek
al fietsend het geval.
Eerst in Luxemburg
de Jean Nelissen Classic
daarna, naast de file-traffic,
de KlimClassic gedurfd.
Met zaterdags nog de benen los
op de 8e dag nog een tocht
Mission Pink met heel veel vocht
bij 32 C. langs weiland en bos.
Zo zijn in die week met 8 dagen
525 km en 6000 hoogtemeters
naast werk en vele autokilometers
door hoofd en benen verslagen.
2-06-2019

TV19/1153

Bijl

Het bijltje erbij neergooien
een gezegde vol wanhoop
waar droefheid uitdroop
na langdurig klooien.
Vaker heeft ze met het bijltje gehakt
commercials voor groenten
zoals “met de groeten...
van Hak” werd goed uitgepakt.
Nu is ‘t onze nationale Martine
Bijl die wordt begraven
heel Nederland bakt als braven
en velen zullen om haar grienen.
De steel werd naar de bijl gegooid
na een doffe psychische dreun
nooit meer dezelfde ondanks steun
te jong nog, we zijn berooid!
5-06-2019

TV19/1154

D-day
Portsmouth
Queen
en
Wereldleiders.
Normandië
6-6-1944
en
Vrijheid.
Overlord
Operatie
en
Omaha Beach.
1587 dagen
Airborne
en
Invasie.
Parijs
Wo II
en
Einde.
D-Day
H-hour
en
Herdenken.
5-06-2019

TV19/1155

Praag
Vlucht
weg van de verwachtingen
Vlucht
door de lucht
Geen bekenden

Het onbekende.
Ontbrak nog op
onze wensenlijst.
Paste binnen
de budgetprijs.
Heen en weer
met Pinksteren dit keer
4 hele dagen
om te vertragen.
Het reizen
een must
verder
in rust.
De stad zwart
roken is nog gewoon
gebouwen wonderschoon
de plattegrond verward.
2 volle dagen
en een nacht
genoten als verwacht
met zonnige bijdrage.
Nu weer retour
naar het bekende.
De dagelijkse routine
en .... de bekenden.
Door de lucht
opgelucht.
Moe en voldaan
weer aan ‘t werk gaan.
10-06-2019

TV19/1156

Muurtje
Op je top
over de kop
een muurtje, stop
Carrière in het slop.
De jacht naar roem
was het om te doen
vroem, vroem Froome
een windvlaag, dan boem.
Je hoorde het kraken
toen je botten braken
onomkeerbare zaken
hoe hieruit te geraken?
Gevreesd wordt voortijdig
einde, imponerend en vlijtig,
van je loopbaan, spijtig,
of blijf je strijdig?
De Tour een vijfde maal

dat blijft een apart verhaal
opgeofferd eenmaal
in opdracht ‘n tweede maal.
13-06-2019

TV19/1157

305
... en een beetje
met pijn aan het reetje
heb ik toch maar geflikt.
Niet dat ik eraan twijfelde
‘t is toch alsof ik spijbelde
op een doordeweekse dag.
Bij langere tochten
zijn er vaak minder bochten
dus minder energie verbruik.
Wel speelt verveling een rol
niet alles mooi en hoofd overvol
van het opletten en opnemen.
Wat zeker helpt onderweg
is rijden met overleg
niet over je grenzen heen gaan.
Het optrekken met een maatje
beiden doorgaan tot het gaatje
maar met opgewekt gemoed.
Zo bereik je tenslotte je doel
met een onvergetelijk gevoel
305 doen pijn,
maar de prestatie superfijn.
23-06-2019

TV19/1158

Kernkoppen

Geef me de prijs voor een raket
er is geen tijd meer voor onderhandeling
apart in de wereld is verleden tijd
Trump heeft me een brief gestuurd.
Het interesseert niet hoeveel het kost
zal er voor mijn land voor gaan
apart in de wereld is verleden tijd
Trump heeft me een briefje gestuurd.
Uiteindelijk schreef hij dat briefje
alleen kwam hij er niet uit
maar luister meneertje, we horen erbij
we hebben onze eigen kracht
Begrepen, Yeah!
Geef me de prijs voor een raket
er is geen tijd meer voor onderhandeling
apart in de wereld is verleden tijd
Trump heeft me een brief gestuurd.
Het interesseert niet hoeveel het kost
zal er voor mijn land voor gaan
apart in de wereld is verleden tijd
Trump heeft me een briefje gestuurd.
Geef me de prijs voor een raket
er is geen tijd meer voor onderhandeling
apart in de wereld is verleden tijd
Trump heeft me een briefje gestuurd
hij heeft me een briefje gestuurd.

The Letter – Joe Cocker
Gimme a ticket for an aeroplane
Ain't got time to take a fast train
Lonely days are gone, I'm a-goin' home
My baby, just-a wrote me a letter
I don't care how much money I gotta spend
Got to get back to my baby again
Lonely days are gone, I'm a-goin' home
My baby, just-a wrote me a letter
Well, she wrote me a letter
Said she couldn't live without me no more
Listen mister, can't you see I got to get back
To my baby once-a more
Anyway, yeah!
Gimme a ticket for an aeroplane
Ain't got time to take a fast train
Lonely days are gone, I'm a-goin' home
My baby, just-a wrote me a letter
Well, she wrote me a letter
Said she couldn't live without me no more
Listen mister, can't you see I got to get back
To my baby once-a more
Anyway, yeah!
Gimme a ticket for an aeroplane
Ain't got time to take a fast train
Lonely days are gone, I'm a-goin' home
My baby, just-a wrote me a letter, my baby just-a
wrote me a letter

23-06-2019

TV19/1159

Laag vliegen
Een nieuwe haven
in de polder
cijfers staven
wat een kolder
in de ogen der braven.
Eerst burgers tegen
gevolgd door gemeenten
nu Brussel niet genegen
fiat te verlenen
Lelystad erom verlegen.
4500 vluchten beloofd
vanuit een groeimodel
werd al 18 jaar geloofd
200 mio neergeteld
voelt nu als beroofd.
Niet bij de overheden
niet bij de ontwikkelaar
daar waren zekerheden
en onderhandse giften gebaar
om een plan te smeden.
Wel bij de belastingbetaler
gepolst niet één keer
genegeerd telkenmale

in economisch slecht weer
doet nu juist meer balen.
Dus gaat het om hoog
of laag vliegen
een linker- of rechterboog
politiek liegen
blijft mijn betoog.
26-06-2019

TV19/1160

Pete
Een vooruitgeschoven post
ambassadeur van een land
tot nu toe niets aan de hand
maar in de Volkskrant
werd meer dan een losse flodder gelost.
Als een hedendaagse John Wayne
doet hij voor zijn baas niet onder
veegt de vloer aan, geeft gedonder
politieke reacties gelukkig gezonder
al blijft het de vraag “waar gaat dat heen?”
Bondgenootschap in wereldvrede
eerst en mogelijk terecht
naar financiële gelijkheid ‘n gevecht
dat nog steeds niet is beslecht
daarom deze voorzet onversneden.
Bereikt daarmee deze Pete
het doel van inzet tegen ISIS
het inzicht van grondtroepen is
in onze ogen totaal mis
voorlopig krijgt hij eerst de ‘zwarte Piet’.
27-06-2019

TV19/1161

Rapinoe
Voetbal en politiek
verweven al sinds Michels
wie houdt voor de spiegels
van deze kolderiek?
Mochten het Amerikaanse team
gelauwerd worden in het witte huis
dan voelt Rapinoe er zich niet pluis
dus voor haar geen American dream.
Maar ook hier een lange arm
door haar optreden een podium
wat niet past in dit stadium
de president slaat alarm.
Dus onvermijdelijk het resultaat
zij staat ernaast onverwacht
zij heeft de vlag veracht
wat haar coach en team schaadt.
2-07-2019

TV19/1162

Do you hold my bike?

When I was young
and proud to be alone
I met this girl far from home
but once I had to chose
my bike or footlose.
Do you hold my bike?
When I was young
and proud to be alone
I met this girl far from home
but once I had to chose
my bike or footlose.
But because I was young
I had to go along
and my urge was strong
my bike beautiful alined
her prayers all declined.
Yet I’m not young anymore
my bike still my undivorced mate
my feelings much too late
but lucky me when I saw her again
walking with her twelve kids in the rain.
3-07-2019

TV19/1163

Vallende ster
... brengt geluk
dat kun je zeker stellen
nadat de 1-0 ging knellen
er vielen voor het eerst gaten
en Nederland boog onder het juk.
Dat een VAR en scheidsrechter
zo opvallend pro Amerika was
werd al vroeg duidelijk op het gras
waar menig Oranjedame in de rug
werd aangevallen floot ze niet terug.
Andersom was er regelmatig
last van vallende ziekte
het witte elftal kraakte en piepte
maar kreeg daardoor steeds de bal
en het voordeel vooral.
De les aan onze zijde
niet te netjes blijven strijden
ook eens van je afbijten
door bij een kopduel te krijten
alsof de duivel zelf je belaagde.
Dan valt het kwartje de andere kant
op en met het voordeel gegrepen
zoals Van der Donk als enige lepe
af en toe doortastend tegengas gaf
kreeg Morgan niet de penalty maar straf.
7-07-2019

TV19/1164

Vakantie
3 weken
uitgeweken
andere streken

sleur doorbreken.
Tijd om te rusten
geneugten en lusten
in een tent prutsen
en het zweet laten gutsen.
Niet steeds nietsen
ook weer fietsen
zo cultuur bietsen
doen we het allerliefste.
Een stadje bezoeken
of wat langer in de boeken
een restaurantje opzoeken
‘n drankje en koffie zonder koeken.
Niets hoeft, alles mag
luchtbed een ‘hard’ gelag
zag je wat ik zag
en alles met een lach.
Ook blijft bij ons in zwang
sport op TV een belang
voetbal en gezang
Giro Rosa en Tour de France.
9-07-2019

TV19/1165

All these moments will be lost
Vrijdag 19-7 was het zover
een kort ziekbed
pas 75 jaar
“Floris kan niet dood”.
Onze grootste ster
Spetters, Turks Fruit,
verzetsstrijder
op ‘t beeld heel groot.
Ridder in de orde
van de Nederlandse Leeuw
een Golden Globe
voor de blonde despoot.
Workaholic, verslaafd
thuis in rust
gesloten haast
waar hij de pers ontloopt.
Geen auteur die kan tippen
aan zijn palmares
geen allures
nu dan uitvergroot.
25-07-2019

TV19/1166

Op ‘t puntje
Tour de France
een spel der giganten
mastodonten in hun sport
het draadje gespannen is kort
uitgebreid op tv, social media en kranten
alles veranderd sinds de ontmaskering van Lance.
De ronde van het jaar

waar ploegen elkaar bevechten
op het (aller)scherpst van de snede
waar de hoogmis in de bergen wordt beleden
en degene wint die het moeilijkste kan slechten
vooral dat 3 weken lang zwoegen is onmenselijk zwaar.
Geen wonder supporters wereldwijd
aan pure sensatie en de buis gekluisterd
zijn, vooral naarmate de tijd voortgaat
en de spanning aan de top van de lijst losgaat,
want favorieten komen en gaan, geschreeuwd of gefluisterd
maar de winnaar tenslotte bewonderd om de gewonnen strijd.
Dit jaar ook geen machtsvertoon
van één ploeg met paardenkrachten
maar geslepenheid en allround vermogen
zelfs het gevecht intern een ploeg was bewogen
we leefden mee op ‘t puntje van de stoel en dachten
en hoopten op prijzen naar werken, dus verdiende loon.
27-07-2017

TV19/1167

Kashmir
Een geweldig Led Zeppelin lied
meeslepend en opzwepend
mystieke oosterse sound
Rock and Roll meeslepend.
Eveneens Indisch deelgebied
bij wet destijds geregeld
autonoom sinds 1947
Islamitisch tot vandaag de dag.
Een andere toekomst in het verschiet
nu de Hindoe-nationalistische regering
met innemend militair overwicht
de macht en de telecommunicatie hebben gegrepen.
Niemand weet wat er geschiedt
dystopische taferelen
met verregaande gevolgen
voor conflict India-Pakistan.
Weg mystiek, nergens een lied
bedrukt en onderdrukkend
oppositie gaat underground
en de bevolking weer bevend.
5-08-2019

TV19/1168

Björg Lambrecht
De jeugd rammelt aan de poort
bij het wielrennen ongestoord
een nieuwe generatie staat op
en zet de wereld op zijn kop.
Week na week nieuwe namen
alsof ze een afspraak hebben samen
steeds vroeger beginnen
en tegen alle wetten in winnen.
Zo’n aanstormend talent
een liefhebber fervent
helaas ongelukkig gestreden
Björg Lambrecht in ‘t harnas overleden.

6-08-2019

TV19/1169

Open wond
66 jaar
zelfmoordenaar
aanleiding slachtoffers
ingeladen met koffers
onbewust van gevaar.
Vele jaren
zonder bezwaren
met machtige vrienden
die zich bedienden
aan jonge exemplaren.
Na enkele weken
aan druk bezweken
na een mislukte poging
lukte vandaag de zelfdoding
de laatste van zijn streken.
De komende maanden
zullen die zich veilig waanden
bibberend door het leven gaan
want rapporten bestaan
juridisch zijn stappen gaande.
De rest van het leven
niet te vergeven
niet te vergeten
wat hij heeft uitgevreten
een “open wond” gebleven.

Jeffrey Epstein
10-08-2019

TV19/1170

Geslacht
Waaieren in Holland
tijdens de EK in Alkmaar
draaien, keren alsmaar
wat is er aan de hand?
Een parcours gebouwd
op ons lijf geschreven
met wind zijn we bedreven
winst vooraf aan Dylan toegeschreven.
Maar dan .... moet de ploeg
zaken bij elkaar houden
en niet halverwege sjouwen
nadat andere landen aangingen vroeg.
Dan wordt je in jargon uitgedrukt
Professioneel geslacht
na een adembenemende jacht
en buiten de top-tien gedrukt.
Kansloos ten ondergaan
beschamend en frustrerend
Viviani wederom sprintend
naar winst samen met een compaan.
12-08-2019

TV19/1171

Double Triple
Gymnastiek van de bovenste plank

is een genot om naar te kijken
zo gemakkelijk doet het lijken
mix van kracht, elegantie, slank.
Onweerlegbaar tegennatuurlijk
aanloop, sprong, schroef, hoek
uren training een vloek
maar als het lukt niet gevaarlijk.
Simone Biles fenomenaal
drievoudig om de lengteas,
dubbele salto,
schoonheid als een Picasso
explosieve kracht verticaal.
Spectaculair en uniek
nog ongeregistreerd
nu al opgewaardeerd
op de WK dé grote piek.
12-08-2019

TV19/1172

Op de pedalen
Een flandrien duwde
op de pedalen
tot hij niet meer wist
van welke parochie hij was.
Tekenend en op het graf
van den IJzeren Briek
in zijn geboortedorp Kanegem
dus van God los kun je zeggen.
‘Ne goeie coureur maakt
in de Ronde van Vlaanderen
echt wel het verschil
aldus Briek Scholte.
Gelijk als ‘t waaide:
ge zette u op de kant
gaf volle petrol
en ge reed de rest eraf.
Me dunkt dat de huidige
wetenschappelijk gestuurde
haast robotachtige pedaleurs
zich tot tweemaal toe bedenken.
14-08-2019

TV19/1173

The Elbowroom
We all need space
we all want to breath
we can’t stand the heat
which gives too close embrace.
We all need air
surroundings wide
but stay polite
remember to share.
But sometimes along
the room is small
men look tall
and space feels wrong.

Especially in stress
the heat loom
small the ellbowroom
you can cope less.
Then you’ve to fight
allmighty fear
shout and tear
to become bright.
8-8-2019

TV19/1174

Ontvallen
Als de jaren stijgen
lijkt alles sneller te gaan
geen tijd om stil te staan
achter de feiten aan
en steeds harder hijgen.
Als de jaren slijten
gaat het ongemerkt
zaken onverwerkt
worden versterkt
en wordt het doorbijten.
Als de jaren vliegen
kun je niet terug
het verleden ging te vlug
niet meer flexibel, stug
gedachten die wegvliegen.
Als de jaren vergaan
verlies je vrienden
die je leven dienden
samen lachten en grienden
terwijl je verder moet gaan.
26-08-2019

TV19/1175

Standing Order 24
Na de zoveelste stemming
blijft onduidelijkheid
over Brexit in tijd
en deal or no-deal
een bittere pil
die niemand wil.
Macht krijgen over de agenda
van het Lagerhuis, de regering,
om wetsvoorstellen ter kering
van de no-deal oplossing
in te brengen en verlossing
van ‘t ongenuanceerde plonsen
door hun leider Boris Johnsen.
Een ongemakkelijke situatie
die weer kan uitmonden
als een tweegevecht van honden
onvoorspelbaar alle opties
Labour of Torries
de Brexit is back
wie riskeert zijn politieke nek?
5-1-2023

TV19/1176

Legs till heaven
Over het tennis wordt geschreven
de spanning en het beleven
van mannen en vrouwen
en punten opbouwen.
Gratie en kracht vertonen
applaus en belonen
over sponsoren
en machtige matadoren.
Australian Open, hardcourt
Rolland Garros, gravel
Wimbledon, grass
US Open, hardcourt.
Ook wordt er nabeschouwd
Barbara Schett vertrouwd
Mats Willander kritisch
blijft altijd lyrisch.
Veel wordt ingezoomd
soms onverbloemd
op diepgesneden kleding
mogelijk tegen sportieve verveling.
Maar vandaag op naam van Konta
was de plaats van de camera
subtiel en toch gewoon
beeldschoon.
Een vouwrokje ouderwets
haar spel toch wat flets
veel valt bij te schaven
behalve aan haar ‘legs till in heaven’.
3-09-2019

TV19/1177

Maillot Rojo
Groeven
in de weg
om wagens
niet stil te laten
vallen.
Groeven
in het gezicht
van renners
duwend om niet
om te vallen.
Alto Los Machutos
weerzinwekkend
etappesluitstuk
om van het podium
te vallen.
De leider in de ronde
van Spanje
“el maillot rojo”
met verve verdedigd
opvallend.
7-09-2019

TV19/1178

Minder, minder, minder,
Wat een hilarische avond
mocht hij beleven
over zijn medeleven
met de kiezers waar hij voor stond
hij lachte met zijn hart over de grond.
Het schuurde inderdaad
want minder, minder, minder
werd een oproep van hinder
i.p.v. meer, meer, meer
bijdrage aan verbinding over en weer.
Nu jaren later, wat een tragiek
worden we nog steeds overstelpt
met een Wilders die is verwelkt
geen glans meer, wel minder ... energiek,
kiezers en deugdelijke politiek.
Ik roep op meer, meer, meer
handen in eigen boezem
meer vrolijke bloesem
ofwel respect politieke heer
en minder, minder, minder Wilders in het mediaverkeer.
5-1-2023

TV19/1179

GOAT’s
Greatest Of
All Time
Goat’s Head Soup
één van de beste LP’s
van de beste groep
sinds de sixties.
Maar nu een statement
voor vroegpensioen
van een kampioen
atleten, musici of baanbrekend.
Een soort heiligverklaring
van een talent
dat een publiek verwent
met een prestatie zonder evenaring.
Cassius Clay alias Mohammed Ali
LL Cool J met een draai
Le Bron James en fraai
Michael Jordan en Serena Williams.
Maar de grootste aller tijden
zijn zij die voor anderen
strijden en zorgen
en niet in de schijnwerpers glijden.
15-09-2019

TV19/1180

Anti doping
Ondermijnende criminaliteit
moet worden aangepakt.
Plannen achter het bureau

waar je broek van afzakt.
De boom niet bij de wortel
wel bij het dichte bladerdek aanpakken.
Een speciale eenheid opgetuigd
waarmee Grapperhaus boeven wilt oppakken.
Daarbij tipgeld van miljoenen
is voor criminelen om te zoenen.
Gebroederlijk op elkaar wijzen
en makkelijk geld opstrijken.
In plaats van het spoor te volgen
van kleintjes naar de groten.
De klem erop en knijpen
tak voor tak en blijven doorstoten.
19-09-2019

TV19/1181

Desolaat
Ik hang wat rond met Johny Walker
dans met Licor 43
en met een Chardonnay als stalker.
Maar wat te doen in de woestijn
als water al kostbaar is
en je zweet smaakt naar azijn.
De zon die bakt op je gelaat
het zand in al je poriën slaat
geen mens om je heen, desolaat.
Dan droom je, heel effe
van godendranken
als Orval of de triple van Leffe.
En mocht je terugkeren
in de normale wereld
zul je je zeker tot water bekeren.
5-1-2023

TV19/1182

ASO
Asociaal om gelijk te halen
als je zelf te kort
door de bocht
van de fiets gesjord
langere tijd moet balen.
Altijd kun je wel zeiken
dat anderen dom
en onverantwoord
het hek verkeerd om
geplaatst hebben zonder te kijken.
Maar als je 1 cm minder
scherp en met afstand
had gestuurd
dan was wal noch kant
geraakt, zonder hinder.

Als renner weet je tevoren
van hekken wegblijven
zeker een veldrijder
mag het zich aanwrijven
als daardoor is verloren.
24-09-2019

TV19/1183

33
Lang geleden
zeg ik tevreden
leerde ik je kennen
was je al aan ‘t rennen
of naar beneden gegleden.
Een ruggengraat heeft 33 wervels
nek (7), borst(12) en lenden(5)
heilig-(5) en staartbeen(4)
die rechten ons schepsels
en houden organen bijeen.

Samen in de banken
in de tijd van gulden en franken
algemene basis opleiding
ter voorbereiding
van leiding op veld en bergflanken.
Een ruggengraat heeft 33 wervels
nek (7), borst(12) en lenden(5)
heilig-(5) en staartbeen(4)
die rechten ons schepsels
en houden organen bijeen.

Twee verschillende sporten
dichtbij en verdere transporten
verscheidenheid in leven
willen beiden streven
en ons op de maatschappij storten.
Een ruggengraat heeft 33 wervels
nek (7), borst(12) en lenden(5)
heilig-(5) en staartbeen(4)
die rechten ons schepsels
en houden organen bijeen.

Nu 33 jaar alweer
in huiselijke sfeer
een zoon is ons gegeven
geluk dat we mogen beleven
hopelijk nog jaren, 33 keer?
26-09-2019

TV19/1184

Stuk zitten
Yorkshire WK
hij was er bijna
de favorietenrol
op de schouders
net als zijn (voor)ouders
maar de benen vol
door een hongerklop
was meteen een stop.
Huizenhoog te kloppen
geen tijd om te klokken
alleen het duurvermogen

zal de winnaar maken
een na een zal afhaken
zij die het hoofd bogen
zij zouden stuk gaan
had Matthieu zich voorstaan.
Opzij gestuurd
blik vooruit getuurd
met nog 12,5 km te gaan
een zuur gevoel
weg het ultieme doel
je op je kop kunnen slaan
na sleuren aan het vijftal
hoogmoed voor de val.
29-09-2019

TV19/1185

Keuzes
Werken en vrij zijn
een dikke of dunne lijn
verantwoordelijk- of losheid
verstrikkende vrijheid.
Nu of later
lol of kater
vulkaankrater
of smeltwater?
Vrienden of vreemden
starters of getrainden
of toch weer iets anders
met bekende medelanders?
De keuze is reuze
is onze leuze
dat maakt het zwaar
maar ook leuk zowaar.
30-09-2019

TV19/1186

Boerenlol
40 km per uur
als verzuimkuur
over de snelweg.
Als geiten op een kluit
langzaam vooruit
op weg naar Den Haag.
De langste files ooit
geen aardappels gerooid
noch varkens gemest.
Dat is onbedoeld
door heel ‘t land gevoeld
pijn en humor doorwoeld.
CO2 en stikstof
cijfers te grof
de boeren door het stof.
Zij zijn het zat
klinkt het gevat
de maat is vol.

Uitstoot als inzet
een dag vol pret
het statement is gezet.
1-10-2019

TV19/1187

WvN
Wilhelmus ons nationale lied
doet ons veel verdriet
het stond in het regeerakkoord
historie in 26 coupletten verwoord.
Wilhelmus achterhaald
de oppositie baalt
het wordt niet dagelijks gezongen
de kinderen niet opgedrongen.
Het is sowieso een lied
dat het verleden verried
waar we onze trots verloren
in Duitsen bloed geboren.
En dan die koning van Hispanje
dat is ook geen franje
altijd geëerd
moet echt worden afgeleerd.
En als laatste het gehoorzamen
dan knijpen mijn billen samen
nee dit nog te moeten zingen
wie kan dat in godsnaam verzinnen.
5-1-2023

TV19/1188

Rolling clouds
Rolling clouds are gathering
gray till black
fighting with the howling wind
to frighten people below.
Rolling clouds like a game
over and over
fast by a hurricane
to find a way to the horizon.
Rolling clouds a promise
day in and day out
you know it will drift over
and the sun shall be allowed.
3-10-2019

TV19/1189

Though shoes to fill
Een geliefde coach
opvolgen schier onmogelijk
want steeds wordt
gemeten en gemort
naar maatstaven onoverkomelijk
van je voorganger.
Al je energie gaat
niet alleen in het team
maar ook op aan reguleren
van verwachtingen en hoge heren

al gaat alles legitiem
toch blijft het gevoel desolaat.
Met lood in de schoenen
de klus te klaren
volwassen spelpatronen
aanwijzingen en belonen
in woord en gebaren
tegenover kritische legioenen.
Met lege handen
en moe van loomheid
leg je gedwee je hoofd neer
je hoeft even niet meer
geen in- of externe strijd
je moet eerst weer landen.
6-10-2019

TV19/1190

Schaken
Mensen corrigeren
wie ben ik
moet ik me generen
voor zoveel vrijpostigheid
wie zijn zij
waarvoor verantwoorden
een harde werkelijkheid.
Het is toch als bekeren
wie ben ik
steeds dat beleren
met zoveel beladenheid
wie zijn zij
dat zoveel woorden
bijdragen aan sterfelijkheid.
Het kan me raken
wie ben ik
dat blijven schaken
om betere prestaties
wie zijn zij
de vallende pionnen
op het vlak van realiteit.
9-10-2019

TV19/1191

Aanvallen
Erdogan
ga je gang
is de boodschap
van kameraadschap
na Trump’s afgang.
Geen dag
een hard gelag
is verstreken
sinds is gebleken
dat USA niets meer mag.
Roepen om vrede
waarvoor gestreden
terwijl juist in dit gebied
tot Koerdens verdriet
strijd behoort tot het verleden.

Bommen zijn gestrooid
op cruciale plaatsen gegooid
een grote, brede band
een strook nieuw land
wordt bij Turkije gerooid.
De EU als een wolf
dat al gauw het verlies dolf
met de staart schielijk
tussen de benen te kijk
gezet en overspoeld door een vloedgolf.
Geopolitieke spellen
leiden tot internationale rellen
weer een fatale stunt
een historisch dieptepunt
“America First” gaat knellen.
9-10-2019

TV19/1192

Anti doping
Alles in de strijd
wereldwijd
voor topprestaties
met of zonder garanties
gebruik wijdverbreid.
Aangepast aan deze tijd
nooit gegevens kwijt
waar te gaan
in eigen bestaan
een app voor bedtijd.
Alles in de strijd
wereldwijd
tegen doping
wachtend op ontknoping
bereik wijdverbreid.
Aangepast aan deze tijd
toch gegevens kwijt
waar werd gegaan
hoe kan het bestaan
de app heeft nu al slijt.
17-10-2019

TV19/1193

Trump’s America
His health in question
after all lies
turning in concession
a whole lot of flies.
His line not to follow
all down the line
words so hollow
America in decline.
All built upon
a great mouth
vision not strong
America in doubt.

Fast digging
his OWN grave
consequently sipping
in his OWN cave.
Pelosi his enemy
stand as a woman
in for bravety
against a wat lost man.
18-10-2019

TV19/1194

Zeurpieten
Het is de tijd van het jaar
ik voel me al weer raar
een kinderfeest ondermijnd
de kans erop wordt verkleind.
Ieder opvolgend jaar
volgt het echte gevaar
de discussie over discriminatie
een splijtzwam in onze natie.
De groep Kick off ZP
klinkt pas echt tevree
als de huidige sponsoren
zich terugtrekken, niet meer doneren.
Het is toch van de gekke
dat deze dwazen iets nekken
het mooie Sinterklaasfeest
nooit meer zoals het is geweest.
23-10-2019

TV19/1195

Stam
Vele takken
weinig cohesie
geheel los
van de Stam.
Geen chemie
tussen spelers
maar ook niet
in de lijn.
Feyenoord lam
weggetikt, hoon
geen woorden
en geen daden.
Geen steun
geen geloof
geen klasse
volharding vergeefs.
Dus terecht
staken het gevecht
laat ze het uitzoeken
geblunder, opdoeken.
28-10-2019

TV19/1196

Winter miles
Summer smiles

Trainen in de winter
op peil houden van conditie
van duursporter tot sprinter
tegen achterstandspositie.
Dit natuurlijk voor zomersporten
in tegenstelling tot
de specifieke wintersporten
daar geldt een andere plot.
Trainen voor het fietsen
speelser en gevarieerder
verre van alleen maar nietsen
van zorgverlener tot systeembeheerder.
Heel natuurlijk
lichaamsbeweging
de geest figuurlijk
mede een afweging.
Dus als het vriest
dat het kraakt
weet dat je verliest
als je doorgaan staakt.
31-10-2019

TV19/1197

Koelwagen
Hoe diep moet je zakken
om al je spullen
geliefden en je land
achter te laten.
Hoe schrijnend te horen
dat mensen
door armoede
een truck in worden gedreven.
39 Vietnamezen vonden
niet het geluk
om met werk
hun naasten te helpen.
Een laatste bericht
append
al naar adem happend
Sorry mam, mijn reis is mislukt.
De dood gevonden
erbarmelijk
afgesloten van dromen
idealen en ademloos.
2-11-2019

TV19/1198

Duizelen
Tienden
Honderdsten
Duizendsten
van een seconde.

Hard
harder
hardst
gaat ‘t onomwonden.
1500
1000
500
meters in ronden.
Of 3000
5000
10000
duizelend en opgewonden.
Nederlands
Europees
Wereld
kampioen gevonden.
Begin van het seizoen
moeten ze ‘t al doen
thuis voor het legioen
schaatsen, zo diep ze konden.
3-11-2019

TV19/1199

DDR (decennia doorleefde revolte)
Een gevallen muur
de wereld overstuur
het vrije westen lonkt
menig hart dat bonkt
het gevoel zo puur.
Nu 30 jaar later
heerst daar een kater
de tweedeling frappanter
het westen extravaganter
hereniging een flater.
Het beukte van leven
het vallen en het beven
een land voorgoed vergaan
nu erbij stil te staan
schokkend, voor even.
Nu voelt het doods
geen jeugd die er verpoost
iedereen vrijelijk gevlucht
alleen de vogels in de lucht
zwieren en bieden wat troost.
8-11-2019

TV19/1200

Pou Pou
Populair in eigen land
ging niet hand in hand
met winnen van de Tour de France
steeds kwam er wel een langs
die hem naar plaats 2 verbant.
Met zijn markante kop

doordouwend berg op
geen weeklaag over zijn lippen
niemand kon aan zijn trots tippen.
Zijn dochter had een goede keus
een wielertopper werd het heus
waarmee zij een gezin startte.
De wetten wilt nu kleinzoon tarten
veldrijden, MTB en wegracen.
Poulidor zal in zijn graf feesten.
13-11-2019

TV19/1201

Moord
Ons zorgstelsel gestoord
steeds meer versnipperd
van kastje naar de muur geknikkerd
dat is toch ongehoord!
Gestalkt worden al niet fijn
maar ook tegen muren oplopen
dat is compleet bezopen
en alleen al te horen doet pijn.
Nu te weten dat al die angsten
ondanks bewijzen en hulpvragen
maanden als last mee te dragen
niet alleen, maar met alle verwanten.
En dan nog beweren in de rechtszaal
dat hij ontoerekeningsvatbaar was
onder drank en drugs, de grapjas
liegen er bovenop in zijn verhaal.
Laten we met z’n allen hopen
dat bewezen wordt deze moord
hij levenslang opgesloten hoort
en de rechtsgang dus goed mag lopen.
14-11-2019

TV19/1202

JC Koktail
Een verhaal met een staartje
een biografie verhaalt
over €1 mio binnengehaald
door onze nationale knuffelbare
elegante en handelbare
eigenwijze appeltaartje.
Want smullen doen we
van zijn kromme beweringen
zijn eenzijdige bezweringen
wat als een soort religie
over voor-, achter- en middenlinie
wordt overgenomen door adepten.
Daarover te schrijven
doen vele idealisten
alsof zij het wisten

dat zijn strategie in het leven
van A tot Z beschreven
in ons geheugen zou beklijven.
De laatste dikke pil
van Auke Kok’s hand
liet geen enkel misverstand
over de inkomsten van deze heer
dat deed zijn foundation zo zeer
dat zij inriepen des rechters wil.
Het mag gezegd een zin teveel
rectificatie geeist en toegekend
dat kan als wederhoor afgewend
dus de verdediging gesloten
het middenveld naar de kloten
en een aanval frontaal een zinspeel.
Dus theatraal moet intussen
niet het boek gesloten
maar bijsluiten een anekdote
als een staartje eraan geplakt
anders een aureaul geknakt
zo Kok’s brand moet blussen.
14-11-2019

TV19/1203

Racisme
van..
Apengeluiden
tot..
Zwarte Pieten.
20-11-2019

TV19/1204

Cocaïne
Cocaïne
gevonden in Rotterdam
28000 kg een record
opsporing een succes
slechts een topje van de berg.
Cocaïne
ga toch heen
Cocaïne
heel gemeen.
Drugs
opgespoord in woonwagenkampen
explosieven, geld en wapens
invallen een succes
operatie alfa tegen drugshandel.
Cocaïne
vrij te koop
Cocaïne
leven overhoop.
Cocaïne
scrupuleuze verkopers
over ruggen van gebruikers
naïef of er ingeluisd

geen kans , verslaafd, verloren.
21-11-2019

TV19/1205

Ramses
Onovertroffen
melancholiek
gedragen
aangrijpend
aansprekend
nalatenschap.
Medelander
eerzaam
teer.
In de DWDD
nederig
frivool
extase
roerend
invoelend
eenzaam
uitgelaten
razend.
Zelfspot
anders
nederig
gigant
en doorleefde
romanticus.
Ramses Shaffy. 10 jaar uit het leven
25-11-2019

TV19/1206

Vrouwe Justitia
20 Jaar cel
voor misdaden
in de Surinaamse hel.
Een juridisch gevecht
van vele jaren
eindelijk beslecht.
Wettelijk gekonkel
en machtsmisbruik
door de inheemse karbonkel.
1982 een jaar van geweld
oppositieleiders
structureel en scrupuloos geveld.
Nu na jaren onderzoek
een vonnis uitgesproken
tijdens een buitenlands bezoek.

Een hoger beroep rest
tegen gevangenschap
“Wie het laatst lacht .... best”.
Dus valt te verwachten

dat geen ‘oudedag’
maar 4 muren hem toelachten.
29-11-2019

TV19/1207

Formule 1
Zandvoort
ook met Max
100 km
per uur.
2-12-2019

TV19/1208

Vrouwenquotum
Over 100 jaar
misbaar
over mannenhaat
in 2019 gezaaid
‘figuurlijk’ genaaid.
30 % in de top
plop
uit de hoge hoed
niet spelen op de bal
maar op de man, in dit geval.
Het feminisme scheurt
verkleurt
van rood naar grijs
een ingroei-quotum
een trap na in het scrotum.
Ja gelijkheid terecht
beslecht
de discussie met een getal
maar wordt hier behaalt
wat mensheid uitstraalt?
3-12-2019

TV19/1209

Adem
Alleen mijn ademhaling
vergezeld me
een lage zonnestraling
verwarmd me
Een week alleen
wat bezield me
fietsen doorheen
een andere wereld.
Wat als ik verdween
in het desolate
terrein met geen een.
Alleen mijn ademhaling
begeleid me
en mijn schaduw
verleid me.
Een week bezinning
bespeelt me

terugblik, herinnering
verveeld het me?
Nieuwe dieptes
of juist pieken
mezelf en andere types.
Alleen mijn ademhaling
verraad me
met het leven
en gedachte vervliegt me.
5-12-2019

TV19/1210

Adem 2
Adem
wind
adem
wind
Adem
adem
wind
wind
Adem
wind
wind
adem
Wind
adem
adem
wind
Wind
adem
wind
adem
Wind
wind
adem
adem
Adem ..in..
..de.. wind
5-12-2019

TV19/1211

Rente
Vroeger
was rente nog betaalbaar
voor de banken.
Nu
is dat niet meer haalbaar
zijn hun klanken.
De
cliënten zijn de pineut
en onverteerbaar
zijn de argumenten
blijf van mijn centen

denk ik onhoorbaar
want witwaspraktijken
zijn mede oorzaak
evenals andere criminaliteiten
het niet tegengaan van plofkraak
die wij allen ophoesten
door nijver te sparen
nu ligt ons geld te roesten
ophalen loopt nog tegen bezwaren
maar bij negatieve rente
ik durf er niet aan te denken
moet ik er mee gaan venten
of mogelijk vroegtijdig schenken
aan zoon of aan de neut.
Vroeger
lagen we wakker
om rond te komen.
Nu
op je oude dag makker
om diefstal te voorkomen.
6-12-2019

TV19/1212

Op de fiets
Landschappen doorkruisen
culturen proeven
het leven kan bruisen
heerlijk zo te vertoeven.
Alleen op de fiets
je totaal te laten verrassen
je hoeft helemaal niets
zoals je geld te verbrassen.
Eén met de natuur
inspanning bij het klimmen
en je laten bollen vol vuur
naar beneden buiten zinnen.
De wind suizend in de oren
verder stilte rondom
soms een vogel kan je horen
een haasje dat de weg oversprong.
Er is geen vergelijking
er is werkelijk niets
het gevoel van verrijking
dan het beleven op de fiets.
7-12-2019

TV19/1213

Koud
Het gevoel van
het koud hebben
of koud zijn.
Je zou denken
dat laat me koud.
Maar op een dag
als vandaag

zet me dat aan ‘t denken.
Van het weer kreeg ik
om te beginnen
een koude douche.
Gelukkig was er
na de inspanning
wel een warme.
In eerste instantie
liet ik het van
mijn koude kleren afglijden.
Maar gaandeweg
alsof mijn kleren afgleden
zo woei het er doorheen.
En dan zeggen ze nog
iemand met koude handen
heeft een warm hart.
Nou dat hielp ook niet
want op een gegeven moment
stond ik echt te blauwbekken.
Natuurlijk maak ik me
koude drukte
bij een graadje of 10 C.
Maar als je handen
koud zijn stroomt
het bloed elders.
En dat het onaangenaam is
zou me dat koud moeten laten
als ik niet voor mooi weer kwam.
Als ik er aan terug denk
krijg ik het ter plekke
weer koud van.
12-12-2019

TV19/1214

Vuurwerk
Een festiviteit
gegroeid uit
loszinnigen baldadigheid.
Denk aan naïviteit
het toestaan van
uitzinnig
bouwen en massaliteit.
Met dank aan een meid
die toestond dat
buitenzinnig
gedrag werd verspreid.
Vuurwerk
zwaar
zwaarder

zwaarst.
Hoger de bouwsels
waar met olie en
het oog op de golven
de stad werd bedolven.
Gemaakt zijn brouwsels
zo hoog als de Notre Dame
zonder nadenken over gevolgen
of om vroegtijdig vervolgen.
Vlammenzee
hoog
hoger
hoogst.
De cirkel is rond
zij ontslagen
en met nieuw elan
een andere weg ingeslagen.
Bevolking affront
vol onbehagen
en met harde acties
willen ze onvrede uitdragen.
Oorlog op Haagse grond
klinkt het verslagen
vuurwerk als handgranaten
onder politiebusje uiteen geslagen.
Oud en Nieuw
feest
bedeesd
zoals het ooit is geweest.
12-12-2019

TV19/1215

Afstand
Dagen van
klimmen en dalen
kilometers onder
de wielen over
het asfalt te zien glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
genieten en vergetelheid
doorgaan onder
gedachten over
het leven te laten glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
onbekommerd en gedecideerd
trotseren onder
zware omstandigheden over
hellingen, waar ik me af laat glijden.

Afstand doet er niet toe.
Dagen van
zien wat er komen gaat
heengaan zonder
zorgen over
wat ik wanneer binnen laat glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
wind, wolken en zon
van sporten zonder
jou, waar jij langlauft over
kunstsneeuw en je over ijs laat glijden.
Afstand doet er niet toe;
See you.
13-12-2019

TV19/1216

Luchtruim
Zo normaal tegenwoordig
hoog in de lucht,
12 km van Gouda
tot Oudewater,
boven de grond.
Temperatuur van min 60 C
terwijl in het vliegtuig
een aangenaam gevoel
alsof je in de luie stoel
thuis je boek aan het lezen bent.
Zo normaal voor mezelf
terwijl ik pas op late leeftijd
voor het eerst het luchtruim
onwetend en best wel angstig
voor een buitenlandse trip nam.
Mijn temperatuur onveranderd
niet meer naar een kookpunt
een aangenaam gevoel
wetende dat ik straks
weer mijn eigen bed in duik.
Wat een vertrouwen
in de techniek
in de kunde van de mens
in de mystiek van ijle lucht
Wat een luxe.
13-12-2019

TV19/1217

Pijpleiding
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
Steeds weer dat gerommel
onder mijne voeten

hou met dat geschommel
het onder mijn huis te wroeten.
Nu dat dit is aangepakt
geen gas meer uit ons noorden
het land is al teveel gezakt
eindelijk daden na vele loze woorden.
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
Rusland ontsteekt indirect een lont
pijpleidingen snel aangelegd
een Nederlands-Zwitsers verbond
wordt door Trump stilgelegd.
Er wordt gemord door Duitsland
inmenging in Europese zaken
ongehoord en buiten de band
een NAVO-lid kan dat niet maken.
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
Hoe moet het nu met dat gas
de noordelijke pijplijn gestopt
net voordat het af was
om economische gronden gedropt.
Dat het hier stinkt
kan ik geloven
als het geld maar blinkt
America op 1 moeten we beloven!
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
21-12-2019

TV19/1218

Waardering voor team verzorging
Bijna een jaar in dienst
een terugblik op z’n plek
is dan ook niet zo gek.
Het ontvangst was warm
hartelijk en open
geaccepteerd het jaar doorlopen.
Snel een beslissing moeten nemen
medicatie en kwaliteit
helpende een stapje terug tot spijt.
Ook gastvrouwen in beweging
nieuwe collega’s en vakantiekrachten
meer samenwerking zijn de gedachten.

Picassoplein en de Bundel
2 huiskamers voor bewoners
een dag als thuis, niets gewoners.
Veel gedoe in de zorg
een repeterend rooster opgemaakt
het aanpassen nog niet gestaakt.
Ook wordt er veel verwacht
de contactverzorgende in hun rol
hun agenda wordt daarmee boordevol.
Het “oude“ jaar alweer voorbij
het nieuwe te beginnen
maar nu eerst met Kerst bezinnen.
Voor mij staat voorop
met elkaar zullen we hordes slechten
doorgaan en onze ruggen rechten.
De zware zorg komt meer op ons af
creatief en onorthodox plannen
het zal lukken, al wordt het wennen.
22-12-2019

TV19/1219

Vernuft
In sport innoveren
om beter te presteren
gaat over grenzen
toelaatbaar
of laakbaar.
Eerst was er doping
en omkoping
grenzen opgerekt
mechanische ondersteuning
gaf enorme reuring.
Nu wordt getracht
niet door meer kracht
grensoverschrijdend
centrifugaal de bochten
om hogere snelheid gevochten.
Bij shorttrack
een bladblazer op de nek
grenzeloos doordacht
bij schaatsen op de lange baan
moet het met turbines sneller gaan.
De mens is slim
op fiets, schaats of in de gym
grenzen bestaan niet
steeds meer leren
om beter te presteren.
24-12-2019

TV19/1220

Gokje
Fantast
hooggespannen verwachting
een last

Zeepbel
spattende bekrachtiging
een hel
Herhaling
zelfbewuste minachting
een vervaging.
Werkelijkheid
eigenlijk zelfverachting
een zekerheid
Zelfkastijding
oneindige afwachting
een misleiding
27-12-2019

TV19/1209

Adem
Alleen mijn ademhaling
vergezeld me
een lage zonnestraling
verwarmd me
Een week alleen
wat bezield me
fietsen doorheen
een andere wereld.
Wat als ik verdween
in het desolate
terrein met geen een.
Alleen mijn ademhaling
begeleid me
en mijn schaduw
verleid me.
Een week bezinning
bespeelt me
terugblik, herinnering
verveeld het me?
Nieuwe dieptes
of juist pieken
mezelf en andere types.
Alleen mijn ademhaling
verraad me
met het leven
en gedachte vervliegt me.
5-12-2019

TV19/1210

Adem 2
Adem
wind
adem
wind
Adem
adem
wind
wind
Adem

wind
wind
adem
Wind
adem
adem
wind
Wind
adem
wind
adem
Wind
wind
adem
adem
Adem ..in..
..de.. wind
5-12-2019

TV19/1211

Rente
Vroeger
was rente nog betaalbaar
voor de banken.
Nu
is dat niet meer haalbaar
zijn hun klanken.
De
cliënten zijn de pineut
en onverteerbaar
zijn de argumenten
blijf van mijn centen
denk ik onhoorbaar
want witwaspraktijken
zijn mede oorzaak
evenals andere criminaliteiten
het niet tegengaan van plofkraak
die wij allen ophoesten
door nijver te sparen
nu ligt ons geld te roesten
ophalen loopt nog tegen bezwaren
maar bij negatieve rente
ik durf er niet aan te denken
moet ik er mee gaan venten
of mogelijk vroegtijdig schenken
aan zoon of aan de neut.
Vroeger
lagen we wakker
om rond te komen.
Nu
op je oude dag makker
om diefstal te voorkomen.
6-12-2019

TV19/1212

Op de fiets

Landschappen doorkruisen
culturen proeven
het leven kan bruisen
heerlijk zo te vertoeven.
Alleen op de fiets
je totaal te laten verrassen
je hoeft helemaal niets
zoals je geld te verbrassen.
Eén met de natuur
inspanning bij het klimmen
en je laten bollen vol vuur
naar beneden buiten zinnen.
De wind suizend in de oren
verder stilte rondom
soms een vogel kan je horen
een haasje dat de weg oversprong.
Er is geen vergelijking
er is werkelijk niets
het gevoel van verrijking
dan het beleven op de fiets.
7-12-2019

TV19/1213

Koud
Het gevoel van
het koud hebben
of koud zijn.
Je zou denken
dat laat me koud.
Maar op een dag
als vandaag
zet me dat aan ‘t denken.
Van het weer kreeg ik
om te beginnen
een koude douche.
Gelukkig was er
na de inspanning
wel een warme.
In eerste instantie
liet ik het van
mijn koude kleren afglijden.
Maar gaandeweg
alsof mijn kleren afgleden
zo woei het er doorheen.
En dan zeggen ze nog
iemand met koude handen
heeft een warm hart.
Nou dat hielp ook niet
want op een gegeven moment
stond ik echt te blauwbekken.

Natuurlijk maak ik me
koude drukte
bij een graadje of 10 C.
Maar als je handen
koud zijn stroomt
het bloed elders.
En dat het onaangenaam is
zou me dat koud moeten laten
als ik niet voor mooi weer kwam.
Als ik er aan terug denk
krijg ik het ter plekke
weer koud van.
12-12-2019

TV19/1214

Vuurwerk
Een festiviteit
gegroeid uit
loszinnigen baldadigheid.
Denk aan naïviteit
het toestaan van
uitzinnig
bouwen en massaliteit.
Met dank aan een meid
die toestond dat
buitenzinnig
gedrag werd verspreid.
Vuurwerk
zwaar
zwaarder
zwaarst.
Hoger de bouwsels
waar met olie en
het oog op de golven
de stad werd bedolven.
Gemaakt zijn brouwsels
zo hoog als de Notre Dame
zonder nadenken over gevolgen
of om vroegtijdig vervolgen.
Vlammenzee
hoog
hoger
hoogst.
De cirkel is rond
zij ontslagen
en met nieuw elan
een andere weg ingeslagen.
Bevolking affront
vol onbehagen
en met harde acties
willen ze onvrede uitdragen.

Oorlog op Haagse grond
klinkt het verslagen
vuurwerk als handgranaten
onder politiebusje uiteen geslagen.
Oud en Nieuw
feest
bedeesd
zoals het ooit is geweest.
12-12-2019

TV19/1215

Afstand
Dagen van
klimmen en dalen
kilometers onder
de wielen over
het asfalt te zien glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
genieten en vergetelheid
doorgaan onder
gedachten over
het leven te laten glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
onbekommerd en gedecideerd
trotseren onder
zware omstandigheden over
hellingen, waar ik me af laat glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
zien wat er komen gaat
heengaan zonder
zorgen over
wat ik wanneer binnen laat glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
wind, wolken en zon
van sporten zonder
jou, waar jij langlauft over
kunstsneeuw en je over ijs laat glijden.
Afstand doet er niet toe;
See you.
13-12-2019

TV19/1216

Luchtruim
Zo normaal tegenwoordig
hoog in de lucht,
12 km van Gouda
tot Oudewater,

boven de grond.
Temperatuur van min 60 C
terwijl in het vliegtuig
een aangenaam gevoel
alsof je in de luie stoel
thuis je boek aan het lezen bent.
Zo normaal voor mezelf
terwijl ik pas op late leeftijd
voor het eerst het luchtruim
onwetend en best wel angstig
voor een buitenlandse trip nam.
Mijn temperatuur onveranderd
niet meer naar een kookpunt
een aangenaam gevoel
wetende dat ik straks
weer mijn eigen bed in duik.
Wat een vertrouwen
in de techniek
in de kunde van de mens
in de mystiek van ijle lucht
Wat een luxe.
13-12-2019

TV19/1217

Pijpleiding
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
Steeds weer dat gerommel
onder mijne voeten
hou met dat geschommel
het onder mijn huis te wroeten.
Nu dat dit is aangepakt
geen gas meer uit ons noorden
het land is al teveel gezakt
eindelijk daden na vele loze woorden.
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
Rusland ontsteekt indirect een lont
pijpleidingen snel aangelegd
een Nederlands-Zwitsers verbond
wordt door Trump stilgelegd.
Er wordt gemord door Duitsland
inmenging in Europese zaken
ongehoord en buiten de band
een NAVO-lid kan dat niet maken.
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af

dat is de laatste keer.
Hoe moet het nu met dat gas
de noordelijke pijplijn gestopt
net voordat het af was
om economische gronden gedropt.
Dat het hier stinkt
kan ik geloven
als het geld maar blinkt
America op 1 moeten we beloven!
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
21-12-2019

TV19/1218

Waardering voor team verzorging
Bijna een jaar in dienst
een terugblik op z’n plek
is dan ook niet zo gek.
Het ontvangst was warm
hartelijk en open
geaccepteerd het jaar doorlopen.
Snel een beslissing moeten nemen
medicatie en kwaliteit
helpende een stapje terug tot spijt.
Ook gastvrouwen in beweging
nieuwe collega’s en vakantiekrachten
meer samenwerking zijn de gedachten.
Picassoplein en de Bundel
2 huiskamers voor bewoners
een dag als thuis, niets gewoners.
Veel gedoe in de zorg
een repeterend rooster opgemaakt
het aanpassen nog niet gestaakt.
Ook wordt er veel verwacht
de contactverzorgende in hun rol
hun agenda wordt daarmee boordevol.
Het “oude“ jaar alweer voorbij
het nieuwe te beginnen
maar nu eerst met Kerst bezinnen.
Voor mij staat voorop
met elkaar zullen we hordes slechten
doorgaan en onze ruggen rechten.
De zware zorg komt meer op ons af
creatief en onorthodox plannen
het zal lukken, al wordt het wennen.
22-12-2019

TV19/1219

Vernuft

In sport innoveren
om beter te presteren
gaat over grenzen
toelaatbaar
of laakbaar.
Eerst was er doping
en omkoping
grenzen opgerekt
mechanische ondersteuning
gaf enorme reuring.
Nu wordt getracht
niet door meer kracht
grensoverschrijdend
centrifugaal de bochten
om hogere snelheid gevochten.
Bij shorttrack
een bladblazer op de nek
grenzeloos doordacht
bij schaatsen op de lange baan
moet het met turbines sneller gaan.
De mens is slim
op fiets, schaats of in de gym
grenzen bestaan niet
steeds meer leren
om beter te presteren.
24-12-2019

TV19/1220

Gokje
Fantast
hooggespannen verwachting
een last
Zeepbel
spattende bekrachtiging
een hel
Herhaling
zelfbewuste minachting
een vervaging.
Werkelijkheid
eigenlijk zelfverachting
een zekerheid
Zelfkastijding
oneindige afwachting
een misleiding
27-12-2019

TV19/1209

Adem
Alleen mijn ademhaling
vergezeld me
een lage zonnestraling
verwarmd me
Een week alleen
wat bezield me
fietsen doorheen
een andere wereld.

Wat als ik verdween
in het desolate
terrein met geen een.
Alleen mijn ademhaling
begeleid me
en mijn schaduw
verleid me.
Een week bezinning
bespeelt me
terugblik, herinnering
verveeld het me?
Nieuwe dieptes
of juist pieken
mezelf en andere types.
Alleen mijn ademhaling
verraad me
met het leven
en gedachte vervliegt me.
5-12-2019

TV19/1210

Adem 2
Adem
wind
adem
wind
Adem
adem
wind
wind
Adem
wind
wind
adem
Wind
adem
adem
wind
Wind
adem
wind
adem
Wind
wind
adem
adem
Adem ..in..
..de.. wind
5-12-2019

TV19/1211

Rente
Vroeger
was rente nog betaalbaar

voor de banken.
Nu
is dat niet meer haalbaar
zijn hun klanken.
De
cliënten zijn de pineut
en onverteerbaar
zijn de argumenten
blijf van mijn centen
denk ik onhoorbaar
want witwaspraktijken
zijn mede oorzaak
evenals andere criminaliteiten
het niet tegengaan van plofkraak
die wij allen ophoesten
door nijver te sparen
nu ligt ons geld te roesten
ophalen loopt nog tegen bezwaren
maar bij negatieve rente
ik durf er niet aan te denken
moet ik er mee gaan venten
of mogelijk vroegtijdig schenken
aan zoon of aan de neut.
Vroeger
lagen we wakker
om rond te komen.
Nu
op je oude dag makker
om diefstal te voorkomen.
6-12-2019

TV19/1212

Op de fiets
Landschappen doorkruisen
culturen proeven
het leven kan bruisen
heerlijk zo te vertoeven.
Alleen op de fiets
je totaal te laten verrassen
je hoeft helemaal niets
zoals je geld te verbrassen.
Eén met de natuur
inspanning bij het klimmen
en je laten bollen vol vuur
naar beneden buiten zinnen.
De wind suizend in de oren
verder stilte rondom
soms een vogel kan je horen
een haasje dat de weg oversprong.
Er is geen vergelijking
er is werkelijk niets
het gevoel van verrijking
dan het beleven op de fiets.
7-12-2019

TV19/1213

Koud
Het gevoel van
het koud hebben
of koud zijn.
Je zou denken
dat laat me koud.
Maar op een dag
als vandaag
zet me dat aan ‘t denken.
Van het weer kreeg ik
om te beginnen
een koude douche.
Gelukkig was er
na de inspanning
wel een warme.
In eerste instantie
liet ik het van
mijn koude kleren afglijden.
Maar gaandeweg
alsof mijn kleren afgleden
zo woei het er doorheen.
En dan zeggen ze nog
iemand met koude handen
heeft een warm hart.
Nou dat hielp ook niet
want op een gegeven moment
stond ik echt te blauwbekken.
Natuurlijk maak ik me
koude drukte
bij een graadje of 10 C.
Maar als je handen
koud zijn stroomt
het bloed elders.
En dat het onaangenaam is
zou me dat koud moeten laten
als ik niet voor mooi weer kwam.
Als ik er aan terug denk
krijg ik het ter plekke
weer koud van.
12-12-2019

TV19/1214

Vuurwerk
Een festiviteit
gegroeid uit
loszinnigen baldadigheid.
Denk aan naïviteit
het toestaan van

uitzinnig
bouwen en massaliteit.
Met dank aan een meid
die toestond dat
buitenzinnig
gedrag werd verspreid.
Vuurwerk
zwaar
zwaarder
zwaarst.
Hoger de bouwsels
waar met olie en
het oog op de golven
de stad werd bedolven.
Gemaakt zijn brouwsels
zo hoog als de Notre Dame
zonder nadenken over gevolgen
of om vroegtijdig vervolgen.
Vlammenzee
hoog
hoger
hoogst.
De cirkel is rond
zij ontslagen
en met nieuw elan
een andere weg ingeslagen.
Bevolking affront
vol onbehagen
en met harde acties
willen ze onvrede uitdragen.
Oorlog op Haagse grond
klinkt het verslagen
vuurwerk als handgranaten
onder politiebusje uiteen geslagen.
Oud en Nieuw
feest
bedeesd
zoals het ooit is geweest.
12-12-2019

TV19/1215

Afstand
Dagen van
klimmen en dalen
kilometers onder
de wielen over
het asfalt te zien glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
genieten en vergetelheid
doorgaan onder
gedachten over
het leven te laten glijden.

Afstand doet er niet toe.
Dagen van
onbekommerd en gedecideerd
trotseren onder
zware omstandigheden over
hellingen, waar ik me af laat glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
zien wat er komen gaat
heengaan zonder
zorgen over
wat ik wanneer binnen laat glijden.
Afstand doet er niet toe.
Dagen van
wind, wolken en zon
van sporten zonder
jou, waar jij langlauft over
kunstsneeuw en je over ijs laat glijden.
Afstand doet er niet toe;
See you.
13-12-2019

TV19/1216

Luchtruim
Zo normaal tegenwoordig
hoog in de lucht,
12 km van Gouda
tot Oudewater,
boven de grond.
Temperatuur van min 60 C
terwijl in het vliegtuig
een aangenaam gevoel
alsof je in de luie stoel
thuis je boek aan het lezen bent.
Zo normaal voor mezelf
terwijl ik pas op late leeftijd
voor het eerst het luchtruim
onwetend en best wel angstig
voor een buitenlandse trip nam.
Mijn temperatuur onveranderd
niet meer naar een kookpunt
een aangenaam gevoel
wetende dat ik straks
weer mijn eigen bed in duik.
Wat een vertrouwen
in de techniek
in de kunde van de mens
in de mystiek van ijle lucht
Wat een luxe.
13-12-2019

TV19/1217

Pijpleiding
Kom van dat gas af

‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
Steeds weer dat gerommel
onder mijne voeten
hou met dat geschommel
het onder mijn huis te wroeten.
Nu dat dit is aangepakt
geen gas meer uit ons noorden
het land is al teveel gezakt
eindelijk daden na vele loze woorden.
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
Rusland ontsteekt indirect een lont
pijpleidingen snel aangelegd
een Nederlands-Zwitsers verbond
wordt door Trump stilgelegd.
Er wordt gemord door Duitsland
inmenging in Europese zaken
ongehoord en buiten de band
een NAVO-lid kan dat niet maken.
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
Hoe moet het nu met dat gas
de noordelijke pijplijn gestopt
net voordat het af was
om economische gronden gedropt.
Dat het hier stinkt
kan ik geloven
als het geld maar blinkt
America op 1 moeten we beloven!
Kom van dat gas af
‘k waarschuw niet meer
kom van dat gas af
dat is de laatste keer.
21-12-2019

TV19/1218

Waardering voor team verzorging
Bijna een jaar in dienst
een terugblik op z’n plek
is dan ook niet zo gek.
Het ontvangst was warm
hartelijk en open
geaccepteerd het jaar doorlopen.
Snel een beslissing moeten nemen
medicatie en kwaliteit
helpende een stapje terug tot spijt.

Ook gastvrouwen in beweging
nieuwe collega’s en vakantiekrachten
meer samenwerking zijn de gedachten.
Picassoplein en de Bundel
2 huiskamers voor bewoners
een dag als thuis, niets gewoners.
Veel gedoe in de zorg
een repeterend rooster opgemaakt
het aanpassen nog niet gestaakt.
Ook wordt er veel verwacht
de contactverzorgende in hun rol
hun agenda wordt daarmee boordevol.
Het “oude“ jaar alweer voorbij
het nieuwe te beginnen
maar nu eerst met Kerst bezinnen.
Voor mij staat voorop
met elkaar zullen we hordes slechten
doorgaan en onze ruggen rechten.
De zware zorg komt meer op ons af
creatief en onorthodox plannen
het zal lukken, al wordt het wennen.
22-12-2019

TV19/1219

Vernuft
In sport innoveren
om beter te presteren
gaat over grenzen
toelaatbaar
of laakbaar.
Eerst was er doping
en omkoping
grenzen opgerekt
mechanische ondersteuning
gaf enorme reuring.
Nu wordt getracht
niet door meer kracht
grensoverschrijdend
centrifugaal de bochten
om hogere snelheid gevochten.
Bij shorttrack
een bladblazer op de nek
grenzeloos doordacht
bij schaatsen op de lange baan
moet het met turbines sneller gaan.
De mens is slim
op fiets, schaats of in de gym
grenzen bestaan niet
steeds meer leren
om beter te presteren.
24-12-2019

TV19/1220

Gokje

Fantast
hooggespannen verwachting
een last
Zeepbel
spattende bekrachtiging
een hel
Herhaling
zelfbewuste minachting
een vervaging.
Werkelijkheid
eigenlijk zelfverachting
een zekerheid
Zelfkastijding
oneindige afwachting
een misleiding
27-12-2019

TV20/1221

Night darkens the Streets
Hoewel de afgelopen nacht
het weer was zacht
een spervuur van kleuren
en kruitdampende geuren
het nieuwe jaar bracht,
was er in mijn hart
toch tot mijn smart
even niets dat vreugde bracht.
Hoewel het in het algemeen
ik ben gelukkig niet alleen
moest ik wel stilstaan
bij een neef die is heengegaan
te jong met bijna 61 jaar,
op vakantie met echtgenote
dat is wel echt klote
en voelt als heel gemeen.
1-01-2020

TV20/1222

Brand
De wereld staat in brand
letterlijk in lichterlaaie
mensen vluchten naar het strand
hun eigendommen naar de haaien.
Een flat in vuur en vlam
de uitgang afgesloten
mensen ontredderd en lam
de 2 jonge daders opgesloten.
Een ballonnetje opgelaten
waarschijnlijk een positieve wens
de uitwerking daargelaten
het Tropisch Apenhuis in de hens.
Rellen om een verbod
44 aanhoudingen, 608 keer uitrukken
het grijpt me naar de strot
ook al die zware ongelukken.
Dan blijven er nog vele vetes
wereldwijd op het politieke vlak
schroeiend waar het op z’n heetst is
aan logica hebben ze lak.
Hoe dit al te blussen
hoe dit juist in te kaderen
America, China en Russen
er zit roest op de raderen.
2-01-2020

TV20/1223

Chaos
Onvoorspelbaarheid
versus
onbetrouwbaarheid.
Het presidentschap
en
leiderschap.

Verwikkeld in kommer en kwel
met risk
in het kwadraat als spel.
Monopoly en Go
geshuffeld met
Stratego.
Driedimensionaal
schaken
integraal.
Chaos moet er zijn
winst
als parels voor een zwijn.
Eens komt toch naar boven
ondanks tweets
de afgrond in door hem te geloven.
3-01-2020

TV20/1224

IJzerdraad
Het moet niet gekker worden
steeds drukker wordt het verkeer
auto’s en fietsen meer en meer
evenals de verkeersborden.
Maar ook de reddeloze gekken
die hun frustraties delen
niet veel van anderen velen
vinden dat dezen kunnen verrekken.
luguber in het donker
politie en/of ambulance gebeld.
Maar al dat zinloze geweld
wordt
Een moedwillige daad
over een fietspad een grote hufter
die gespannen heeft een ijzerdraad.
5-01-2020

TV20/1225

T rump
Teheran don’t want Trump
they just wants his rump.
6-01-2020

TV20/1226

Mooi
Een wens zo normaal
willen we allemaal
maar een gehandicapt kind
die zichzelf mooi vind
is een ander verhaal.
Deze stoere meid daarentegen
is geheel niet verlegen
een goede fotograaf gevraagd
heeft ze uitgedaagd
zo een fantastisch beeld gekregen.

Ze wilt als model optreden
voor zichzelf gestreden
maar daarmee ook voor allen
die buiten de boot zijn gevallen
en lichamelijk maar zeker psychisch hebben geleden.
Milou ik wens jou veel geluk
het kan haast niet meer stuk
Inge heeft jou goed gevangen
je beeltenis mag overal hangen
zo mooi is deze afdruk.
9-01-2020

TV20/1227

Snel
Toeslagenaffaire
belastingdienst misère
Snel verwisselen
voor 2 discipelen
onder ministers paraplu.
Opgesplitst in 3-en
moet Nederland gaan vieren
geen fouten meer
volgens de hoge heer
Hoekstra toont zijn spieren.
Wat denken gedupeerden
die vreugde verleerden
geen cent meer te makken
dossiers geheel zwartgelakken
en als fraudeur implodeerden.
Kinderopvang een makkelijke prooi
neerslaan dat geklooi
de publieke mening snel geveld
zonder bewijs al gesteld
buitenspelen in een apenkooi.
Toeslagenaffaire
belastingdienst misère
nu snel verwisselen
fouten bedisselen
onder deze minister’s paraplu.
13-01-2020

TV20/1228

Australia
Down Under to Australia
is nowadays more
down under in Australia.
De bosbranden zijn legio
uitgestrekter dan ooit
en over meer dan 1 regio.
Het verdwijnen van natuur
mens op de vlucht
vergaan van fauna zuur.
Hoe tegenstrijdig Australian Open
voor publiek ongegeneerd
bij deze ramp door laten lopen.

Niet alleen vanwege het contrast
maar ook de gezondheid
dragen spelers als een last.
Uitstel moreel op zijn plaats
het hoofd ‘down under’
zich schamen geheel niet misplaatst.
15-01-2020

TV20/1229

Big Ben
Brexitnight
will be Allright.
Bung a Bob for a Big Ben Bong
Boris maakt een song.
Een tongstruikelaar, maar
niet voor de politieke goochelaar.
Brexitnight
will be Allright.
Voor 500.000 pond of Bob
17 mio stemmers gebungd, een strop.
Zo gewonnen
zo geronnen.
Brexitnight
will be Allright.
Niet alleen ontvlechting
ook dus werken aan hechting.
Bouwen aan relaties en economie
de klok gevonden, de klepel nog niet.
Brexitnight
will be Allright.
16-01-2020

TV20/1230

Warzone
Nieuwe technologie
biedt kansen
voor een mooie ideologie
om in de natuur te verschansen.
Maar op het wegennet
met fietsers en E-bikes
is het minder pret
en vraagt het om bijles.
In de stad krioelt het
door elkaar heen
auto’s, fietsers, brommert
het is vol, steen voor steen.
Automobilisten in de hoek
en de beklaagdenbank gedreven
door überassertieven in koersbroek
die snelheid anders beleven.

Vol = vol
benzine, diesel of elektrisch
steden staan bol
dwars door elkaar, hektisch.
Er wordt al gesproken
over fietsergenis
alhoewel de auto verdreven
de binnenstad schoon en fris.
19-01-2020

TV20/1231

Corona
De week van de kroon
Koningshuis of virus
Great Britain onthoofd
China met koortsachtige bouw.
Hulp of machtsvertoon
ontwrichtend of circus
beterschap beloofd
door regering en hoogste vrouw.
Harry en Megan
soap over belastingtoelage
en privacy tegen mediadruk
Corona maakt ons bang
stelt de WHO tot vragen
een complete lockdown en tijdsdruk.
Afsluiting en uitsluiting
de een om minder belangstelling
het land tegen besmetting
en massale doding.
Tijd heelt wonden
koortsachtige zoektocht
tot oplossingen zijn gevonden.
24-01-2020

TV20/1232

Einde lijk
75 jaar herdenken
een verschrikkelijk dilemma
excuses te schenken
voor het schaamtelijke drama
de slachtoffers van de Holocaust.
Nu heeft de premier gesproken
als “hoeder van recht en veiligheid”
heeft de regering beloften gebroken
was niet de voorvechter in de strijd
tegen de Duitse jodenvervolging.
“Nooit meer Auschwitz”
meer dan 1 mio mensen vermoord
ingezet als ‘ein krieg wie ein blitz’
geen weerstand, meningen gesmoord
tegen massaslachting op bestelling.

Met de late geste van Rutte
wordt het verleden rechtgezet
maar laten we niet indutten
wereldleiders zijn aan zet
zij moeten het moorden voorkomen!
24-01-2020

TV20/1233

England
rules
the world.

Why, why
Hello
Goodbye.

Sadness.
26-01-2020

TV20/1234

Stapels Centre
The Black Mamba
is niet meer
een crash
met een helikopter
sloeg hem neer.
Basketbal icoon
Los Angeles lakers
een legend
kracht en finesse
20 jaar in de Staples.
Kobe Bryant
en Gianna zijn kleine meid
41 en 13 jaren jong
en 7 andere vluchters
een onbegonnen strijd.
De sportwereld
en menig wereldleider
geheel onthutst
zij eren hem terecht
“Dear Basketbal”
en vrouwensport strijder.

https://nos.nl/l/2320493
https://youtu.be/9saQ-4_8Csk
27-01-2020

TV20/1235

25 jaar
Over 25 jaar
is het na de eb weer vloed
het stormt over de Atlantische Oceaan
Engeland dreigt te vergaan
in economische tegenspoed.
Gelukkig na zoveel jaar
is de reddingslijn niet verbroken
het kan niet snel genoeg
voor ze verdrinken in de kroeg
aan de Brexit wordt geroken.
Dus 2045 wordt het jaar
100 na een eerste verzoening
dat partijen komen bij elkaar
eenheid worden voorwaar
zonder eenzijdige boetedoening.
Dubbel feest dus dat jaar
Brexin voor altijd en eeuwig
Harry komt terug met Megan
het Koningshuis herenigd dan
waarlijk en denkbeeldig.
31-01-2020

TV20/1236

Draaikont
De reactie van Baudet
Trumpiaans erop in
na controle op een vriendin
volop discriminerend ingezet.
Ja, weer eens politieke pret
tweets waren er massaal
noemden hem compleet banaal
en fractieleiders zijn aan zet.
Intussen draait hij zijn kont
het was NS-intimidatie
en zeker niet tegen integratie
na ‘n weekend van “No comment”.
Hoogmoed door de meeste leden
dus veel onnadenkend gehoor
geen moreel menselijk wederhoor
waar historisch voor is gestreden.
03-02-2020

TV20/1237

Griep, griep, griep, griep
Als je het te pakken hebt
met hoge koorts dan ben je ziek.
Wij noemen dit griep
griep, griep, griep.
Er zijn vele soorten griep
Sars, Mexicaanse griep en Mers.
Nu weer Corona
griep, griep, griep.

In de hoogste versnelling om
Epidemieën te bedwingen.
2019-nCoV de naam
griep, griep, griep.
Een virus met slechts 25000
gewonden en zo’n 500 overledenen
Sterftecijfer van 2%
griep, griep, griep.
Overgang van mens tot mens
gaat een virus rond op grote schaal
Ernst van indirect belang
griep, griep, griep.
Genetische code gekraakt heeft
wereldwijd tot verspreiding geleid
Wetenschap los op
griep, griep, griep.
Naar de song: Poen, poen, poen, poen
https://youtu.be/WhQwrSjuwKQ
05-02-2020

TV20/1238

Ciara
Een vrouw op de fiets om te vieren
zou zomaar kunnen, nou moe.
Nooit gedacht dat een evenement
onder druk zou komen door deze naam.
Maar nu wordt het bekend
er zal misschien teveel wind staan.
Een stormpje in het land
en dan verliezen we ons verstand.
En juist hiervoor is georganiseerd
het jaarlijkse spektakel.
Tegen de wind in fietsen verkeerd
dan is het een ultiem debacle.
Dus Ciara kom maar snel
storm voor “Tegenwind fietsen”, jawel.
07-02-220

TV20/1239

Zuur
Sporten vol vuur
uitgeschakeld zo zuur
reacties negatief maar puur
gelukkig van korte duur
Bertens op naar een psychologische kuur!
09-02-2020

TV20/1240

Aan m’n ree t
De natuur zo vrij mogelijk
hondenbezitters zijn bezeten
van hun gelijk en reten
de discussie open naar hun gelijk.

Overal denken deze mensen
dat hun dier welopgevoed
en ongevaarlijk is en doet
het af als dierenhaters wensen.
Hun hond is lief, kijk, maar
achter hun rug is het ‘n bijtgraag
met jagers instinkt, in een vlaag
van nu of nooit en klaar.
“Man bijt hond” die ons bezig houdt
met alledaagse en triviale
zaken met focus op man-vrouw verhalen
zou het smullen vinden met een korreltje zout.
Aan m’n reet hoor je denken
waarom mijn hond aan de lijn
het blijven oppassen geen gein
hij zal het reetje zeker niet krenken.
Hou op ons de hoek in te douwen
een dier is een dier
piest en schijt niet voor ons plezier
maar bijt niet, dat moet je vertrouwen.
10-02-2020

TV20/1241

DWDD
De wereld draait door
wordt van de buis gehaald
zo heeft Mathijs bepaald
na 15 jaar vaste waarde
genoeg zoals hij verklaarde.
Nederland doorgedraaid
om een mengeling van actualiteit
en entertainment tot ieders spijt
als ook kunst en wetenschap
serieus, vlot, gevarieerd, erg knap.
Het draait niet meer door
hij stak ermee uit zijn nek
namaak voldoende, Pauw en Jinek
trouw aan het publieke bestel
niet commercieel; veel geld, dat wel.
13-02-2020

TV20/1242

Valentine
Geen bloemen, geen wijn
alleen het samenzijn.
Waarom cadeaus
was er soms iets loos?
Weer een commercieel
festijn, Amerikaans, teveel.
Nee, een ‘Valentine’ geldt
als je stilzwijgend de jaren telt.

Het kan me dus storen
dat nadoen om te bekoren.
Als het op één dag in het jaar
aankomt, vergeet het dan maar!
14-02-2020

TV20/1243

21 virages
Iedere wielrenner kent het
eens in je fietsers bestaan
moet je ervoor gaan
de klim op de Alp d’Huez.
Bocht na bocht
klimmend gestaag
niet de vraag
waar je tegen vocht.
Een jaarlijks terugkerend
festijn tegen kanker
een financieel anker
een injectie imponerend.
Bocht na bocht
sommigen zes keer
wat een sfeer
in gevecht tegen het gedrocht.
Het begin te overkomen
hoge percentages
in de eerste 5 virages
daarna rustig doorstomen.
Bocht na bocht
ook vaak in de Tour
scherprechter toujours
dé kampioen die ervoor vocht.
Aftellen één voor één
alsmaar omhoog
de keel gortdroog
van 1 naar twintig plus 1.
16-02-2020

TV20/1244

Le Mans,
1955, 11 juni
Le Mans
France
24 uurs race
all over the place
brokstukken
door het verongelukken
van een coureur
en wat een malheur
80 man uit het publiek
dodelijk getroffen.

De motorsport bruist
en wordt verguisd
maar geld moet rollen
bloed zal stollen
het gevoel overheerst
en adrenaline beheerst
het malle circus
van opgepompte dames
van rubbergeuren
en cerosine kleuren.
65 jaar geleden
er wordt nog steeds gereden
geracet
24 uur onbevreesd
onverschrokken
meestal met brokken
daar op Le Mans
voor duizenden fans
die juichen voor
een mechanische matador.
19-02-2020

TV20/1245

Money,
1955, 28 augustus
Niet het geld
maar een plaats
niet om geld
de wereld ontstelt
de wereld verbaasd.
De plaats waar zijn moeder
is geboren en hij is getogen
toen naar Missisippi gevlogen
een zwarte broeder
verraden door een loeder.
“Buigen of knielen als het moet
als een blanke passeert
hoe erg en ongegeneerd”;
het einde van rassenscheiding doet
in die tijd in de USA geen goed.
Een val snel gezet
mevr Bryant roept hel
en verdoemenis al snel
toen hij, volgens haar, vooropgezet
flirtte en betaste zonder respect.
Ontvoerd, gemarteld,
gelyncht, daarna in ‘t moeras
dat één grote begraafplaats was
lang heeft hij gesparteld
i.p.v. dat hij jeugdig ronddartelt.
Het ging niet om geld
rassendiscriminatie wordt vermeld
om huidskleur verdacht gesteld
Emmett Louis Till’s verhaal vertelt
door woorden ‘kalt gestellt’.
22-02-2020

TV20/1246

Angsten
Onze wetenschappelijke herder
Erik Scherder
kent ook angsten
is één van de bangsten
nu op zijn woorden alerter.
Vermijden als deugd
veerkracht een vreugd
want overwinnen een kracht
waarmee je weglacht
vermeende demonen, verheugd.
Breindokter legt het uit
in simpele woorden geuit
wees niet bang
oefen zo lang
dat het u niet meer tegenstuit.
24-02-2020

TV20/1247

Vietnam
1955, november 1
Benoemingen en invloed
op het wereldtoneel
bereiken het tegendeel
en kosten bloed
in overvloed.
Zuid tegen Noord
de 2e van de Indochinese oorlogen
tegen guerillastrijders ingevlogen
met Agent Orange ongehoord
miljoenen mensen vermoord.
Nog steeds staat ons voor de geest
het blote meisje op de vlucht
na napalm uit de lucht
het verwoestende beest
dat haar heeft verweest.
Het meest schokkende verhaal
is de radicale aftocht
geen geld meer vloeien mocht
verlies van materiaal
en moraal.
03-03-2020

TV20/1248

Bom
1955, november 22
De wedloop is begonnen
een eerste ontploffing
duizend maal vele tonnen
een dure oplossing.
De kou komt in de lucht
geen Amerika eerst
de ruimterace neemt een vlucht
wie wint die heerst.

Nu 65 jaar later
is het aan het wereldfront
meer digitaal getater
opgeblazen kaken gaan afront (maken het bont).
28-02-2020

TV20/1249

Rosa Parks
1955, 1 december
Blank and White
discriminatie was wijd
verspreid in de wereld.
In de bus verdeeld
nooit samen gespeeld
wonden nog niet geheeld.
Rosa Parks moest opstaan
in de bus te Alaba’am
in die tijd nog altijd de wet.
Een boete was te voorzien
maar eigenzinnig bovendien
wilde ze niet betalen.
Gearresteerd het gevolg
veroordeeld en berecht
voor zwart niet het laatste gevecht.
Verstoring van de openbare orde
was het oordeel van de macht
maar “zwart” won aan kracht!
01-03-2020

TV20/1250

Icarus
Flying like Icarus
is build on trust.
Maar meer gerust
pak trein, metro of bus.
Het vliegtuig desgewenst
voor de langere afstand.
Ter zee, in de lucht en te land
de boot natuurlijk onbegrensd.
Maar beter is en gezond
de wereld op de fiets rond.
05-03-2020

TV20/1251

Plat gelegd
Het virus grijpt
om zich heen
China aanstoots
van de steen
het Carona
heel gemeen.

Noord Italië
totaal in de ban
de 2e bron
voor Europa dan
niemand naar buiten
als het even kan.
Tilburg, Breda
in eigen land
waar deze ziekte
is geland
ook hier loopt het
langzaam uit de hand.
Hoe dit in te perken
waar ligt de lat
steeds meer zerken
economie op z’n gat
WHO moet werken
alles wordt plat
gelegd.
08-03-2020

TV20/1252

Onafhankelijk
het jaar 1956
De 1e januari al gelijk
het Verenigd Koninkrijk
en Egypte laten Soedan gaan.
Op 14 februari volgt snel
Indonesië zegt vaarwel
tegen de Unie met Nederland.
Dan op 2 maart
gaat Frankrijk met z’n staart
tussen de benen
van Marokko henen.
20 maart nog een deceptie
in Frankrijk’s perceptie
Tunesië na guerrillastrijd
klaar voor onafhankelijkheid.
13 mei een nieuwe daad
die tegen Frankrijk ingaat
Algerijnse generaal Massu
zegt openlijk toedelo.
26 juli de Aswandam bouw
zonder steun VS en Engeland
brengt Egypte in het nauw
maar neemt met het Suez-kanaal
het lot in eigen hand.
Dan op 27 oktober trekt
de Sovjet Unie zich terug
uit Boedapest voorlopig en vlug.
Gevolgd door een inval in de Sinaï
op de 29e van Israël
na geheime bespreking dat wel.

Op het terugtrekken van Hongarije
1-11 uit het Warschaupact
volgt 4-11 een Russische inval met tact
en vluchtelingen in lange rijen.
Het is dat jaar nog niet gedaan
5-11 in de Kanaalzone staan
Britse en Franse troepen
tegenover Israëlische en Egyptische groepen.
In Hongarije blijft het onrustig
7-11 wordt premier Nagy ontslagen
en op 26-11 trekt Fidel Castro
naar Cuba om Batista te belagen.
Het jaar wordt in stijl afgesloten
geen oorlog en toch geweld
de vulkaan Nisyros breekt uit
met as dat overal heenspuit.
10-03-2020

TV20/1253

Het gesprek van de dag
Het is eindelijk zover
maatregelen
door regering opgelegd
leggen lam
evenementen
van meer dan 100 man.
Toch vinden wij
hoe ridicuul
het lachwekkend
on-Nederlands
en betuttelend
te laat en irrelevant.
De experts bekijken
per dag opnieuw
hoe de mobiliteit
economische teloorgang
en tegelijkertijd
de pandemie kan stoppen.
De scholen zijn de crux
niet om pedagogisch aspect
maar om redenen
de ouders te laten werken
zodat de raderen
van ons financiële systeem doordraaien.
De sport leek al
een buitenzaal te worden
geen publiek
een dooie bende
dus blij met het besluit
alles stil te leggen.
Het vliegverkeer
met lege kisten
draconische sluiting
van Europa naar de USA
het jojoot op en neer
alleen het dodental stijgt.
12-03-2020

TV20/1254

Afzondering
Amerika op 1
de kroon op zijn werk
de muur met Mexico
discriminatie sterk
en nu in de lucht een no-go.
De grootste gevangenis
sinds Guantanamo Bay
onder een laag vernis
en onder het mom van FairPlay
ter bestrijding van presidentiële crisis.
Iedere keer een nieuwe stap
in het isolement
op het wereldtoneel
nog steeds één grote grap
wacht tot de afzondering is compleet.
12-03-2020

TV20/1255

Dubbel
Ken je dat
het ene willen
en ook het tegendeel
Dat gevoel bekruipt me
nu het fietsseizoen
in alle glorie voor de deur staat
D’r op uit en voorbereiden
op de leuke tochten
en uitdagingen die er aankomen
Daar tegenover het lusteloze gevoel
in deze tijden van gezondheidsdruk
niet de kroon op het werk, maar Corona in top.
Zo mijmerend op de bank
tikt de tijd letterlijk
en figuurlijk voorbij
Buiten is het al niet beter
temperaturen al omhoog
en de sombere grauwheid van de winterstop
Net als in 1973 het geluid
van de autoluwte een feit
enerzijds geeft dat rust, anderzijds nog meer rusteloosheid.
Twijfel om de benen te testen
of het bij de benen omhoog te houden
het blijft lastig om te kiezen.
15-03-2020

TV20/1256

Maatregelen
20 miljard
ik raak verward
voor behoud
ik krijg het koud
van loon
heel ongewoon.

Een groot pakket
in gang gezet
voor redding onverlet
door het kabinet
van de economie
zo één, twee, drie.
Waar komt in godsnaam
ineens dat geld vandaan
geen cent voor AOW
later pensioen heel gedwee
en verzorging vergaan
medemenselijkheid van de baan.
Nu ineens op korte termijn
leveren ten bate van welzijn
werktijdverkorting 78000 bedrijven
alles om maar thuis te blijven
ZZP ers onderwijl erkend
en eveneens sociaal gekend.
De wereld op zijn kop
niet te begrijpen
een enorme strop
de maatregelen knijpen
m’n strot dicht
ik werk, het is mijn plicht.
17-03-2020

TV20/1257

Geraakt
..... tot in de ziel
oorlog, economie en wereld
ouderen gelabeld
en krijgen hun beloning
vastgezet in hun woning.
.... tot op het bot
hulpmiddelen of in bed
hun leven weer op de kop gezet
geen rust is hun lot
alleen en verlaten is te zot.
.... zijn ook wij allen
geschokt, de weg kwijt
niet meer samen maar verspreid
omhoog houden de ballen
totdat de “Corona” zal vallen.
19-03-2020

TV20/1258

‘T duurt
‘T duurt te lang
vanaf het begin
vanuit Beijing
veel te lang
‘t is heel wrang.
‘T duurt te lang
vele maatregelen
vallen ons tegen
oh, oh zo lang
hamsteren in zwang.

‘T duurt te lang
statistieken te over
het leven wordt pover
wat duurt het lang
we zitten in de tang.
‘T duurt te lang
hoe houden we het vol
ziekenhuizen staan bol
en het duurt nog lang
de mensen zijn bang.
21-03-2020

TV20/1259

Muur van immuniteit
Het virus gedijt
wordt makkelijk verspreid
van mens tot mens
de beste voornemens
een “muur van immuniteit”.
Hoe deze op te bouwen
waarop te vertrouwen
naast deze ziektecrisis
economisch, communicatief veel mis
onrust blijft om zich heen klauwen.
1,5 meter tussenruimte houden
is de muur die we bouwden
het kunnen testen
zou ten lange lesten
ons in gareel kunnen houden.
Farmaceut Roche te beroerd
de druk wordt opgevoerd
om kennis en materiaal te delen
dat zou vele levens schelen
en de maatschappij minder gevloerd.
28-03-2020

TV20/1260

Coronado den
of Corona doden
het is maar hoe het je beklemtoond
of hoe je het beklemd toont.
31-03-2020

TV20/1261

Nieuw leven
Noodgedwongen
deels onbezonnen
maar gaandeweg
na eerst van de leg
in een keurslijf gedrongen.
Zo min mogelijk reizen
binnenhouden de grijzen
de ouderen opgesloten
geen contact met lotgenoten
en alleen de TV met afgrijzen.

De wereld in verandering
naast de eerste beademing
het happen naar lucht
is iedereen in huis gevlucht
ontwikkeling een verademing.
Nieuwe ideeën ontstaan
bedrijven moeten mensen ontslaan
maar is een geweldige Vibe
digitale groei is rijp
een kans op blijvend bestaan.
4-04-2020

TV20/1262

Vreemd
Avonden vallen
na dagen
vol uren
met vragen
of spoedgevallen.
Avonden rekken
lente in volle gang
sporten buiten
in eigen belang
hoofd, benen en bekken.
Avond in schemer
even bijkomen
nergens aan denken
voor de TV dromen
of Netflix extremer.
Avond naar nacht
mis de companen
sportschool dicht
denkend in tranen
“Rust maar zacht”!
6-04-2020

TV20/1263

Train alleen
Hele colonnes
in het weekend
kop over kop
alleen het achterwiel
van de voorganger
tussen de zweetdruppels
door geschouwd.
Samen racen
tegen de klok
kilometers schuiven
als langzame slakken
gedachteloos
bijna zonder einde
aan hen voorbij.

Het geluk zit nu mee
“Rijd solo”
een tijdloos fenomeen
slechts ontdekt
door hen die natuur
en zichzelf respecteren
om zo de sleur te ontsnappen.
Dus in de strijd
tegen de ongenadige
massa vernietigende
Covid-19 aanvallen
valt de opgekropte
publieke kuddegeest
weg voor “fiets alleen”!
10-04-2020

TV20/1264

Paasbest
Normaal ‘at home’
maar deze dagen niet gewoon
iedereen thuis als devies
met afstand het advies
het is ‘stil aan de overkant’
wel letterlijk een bestand.
Pasen als start van de lente
herrijzenis na turbulente
en minder vrolijke tijden
Adam en Eva beiden
nog zoekende rondwaarden
alleen de appelbloesem ontwaarden.
Binnenblijven, niet naar buiten
lijkt letterlijk op uitsluiten
van de maatschappij
afscheid soms er niet bij
wat extreem wreed overkomt
bij de keel grijpt en verstomd.
Toch vele lichtpuntjes te zien
van alle kanten bovendien
van klein tot groot
die hulp en cadeaus aanbood
bedrijven op omvallen ook
als zalvende wierook.
De Paus eenzaam en alleen
op zijn Plein zwaait in het algemeen
de zegen voor betere tijden uit
Willem Alexander op 5 mei sluit
bij dit voorbeeld aan
gaat dan op de “lege” Dam staan.
Verder gaat het leven door
voor de bewoners roepen ze in koor
de dames in en voor de zorg
zonder garanties of waarborg
maar met menselijke maat
waarlijk een prestatie van formaat.
12-04-2020

TV20/1265

Schaarste
Een economische term
die iedereen begrijpt
voor- en tegenstanders ferm
in de zorg om PBM’s een strijd.
Mondkapjes als symbool
van preventieve veiligheid
magnetisch als de Noordpool
dat frictie en emoties begeleid.
Het is zuur als gezond verstand
en het algemeen belang
door enkelen met de kop in ‘t zand
specifieke hulp brengt in het gedrang.
15-04-2020

TV20/1266

Uitbrak
Vroeger werd al
vooral in het Amsterdamse
geroepen dat de pleuris uitbrak.
Over een tijdje
maar dan all over the world
zal het zijn “dat de Corona uitbrak”.
19-04-2020

TV20/1267

Ne tournent ronds
Slechts rondjes draaien

In plaats van massaal
door veld en over berg
nu individueel en digitaal
over kasseien en Cauberg.
Voor veel andere fanaten
blijft het bij het rondje om de kerk
begeven we ons in spagaten
om te ontwijken menig vlerk.
Het wordt me zwaar te moede
het rondjes draaien in de buurt
het blijven op de hoede
ben benieuwd hoe lang het duurt.
20-04-2020

TV20/1268

Muren
Naast het klagen over
binnen tussen 4 muren
begint het nu weer te schuren
d’r op en d’r over
de 100 km grens overschreden
mirakels hard wordt gereden
3-baans onderling getover.

Het normale geklaag kan
in 4-kantige blikken op wielen
na weken op autocruise freewheelen
van voren af an
opnieuw op elkaar afvuren
op rijen vrachtwagens als muren
of menig cara- of multivan.
Weg het tijdverdrijf dat
menig thuisblijver bevredigde
stilletjes politici beledigde
omdat de tijd zich volvrat
en nu langzaam de greep verslapt
wordt er cynisch gegrapt
over de 1,5 meter lat.
Alsof er niets is gebeurd
worden maatregelen gehekeld
zelfs openlijk neergekegeld
en wijsheden verscheurd
ten faveure van vrijheid
zonder broederschap of feit
alleen om het eigen ego getreurd.
De economische brug
als wankel evenwicht
van nabuurschap ontwricht
hoe keren we terug
hoe slechten we de muur
van wantrouwen en vuur
naar medemenselijkheid en vlug?
23-04-2020

TV20/1269

Sarcastisch
Gif tegen virus
bleekmiddel injecteren
een Judaskus
of het in je haar smeren.
De slimste mens
in Amerika
al 4 jaar een tendens
van onderhuids pandemia.
De nieuwste uitleg
na weer een fiasco
de zoveelste uitweg
van de olifantachtige dombo.
25-04-2020

TV20/1270

Handhaven
Nadeel bij een lockdown
het handhaven
niet ten tijde van
maar achteraf
bij het gedeeltelijke
ontsluiting.

Zijn er in sectoren
eigen groeperingen
die kunnen waken
over besluiten
die de invloed
hebben
en de macht
om deze af te dwingen?
Daarom is het verdomd
moeilijk en ingewikkeld
om terug te keren
op eerdere schreden
en tegelijkertijd
een houdingsverandering
door te voeren
die onbegrepen
en merendeels ongewenst
wordt ervaren
door de goegemeente.
Handhaven
Onbegrip
Uitleggen
Vastberaden
Overtuigen
Loslaten
26-04-2020

TV20/1271

Stip
Doelloos
rondrijden
in barre
tijden.
Geen tocht
in het vizier
alleen de bocht
in de rivier.
Het fietsseizoen
van de agenda
geen kampioen,
overzicht en legenda.
Weg stip
op de horizon
weg weekendtrip
geen peloton.
Het is saai
geen moraal
geen koffie met vlaai
ik baal.
27-04-2020

TV20/1272

Excelleren
In het land der blinden
is éénoog Koning
Daarom moet je excel leren
om te kunnen excelleren.

Want kennis is macht
en kunde geeft kracht.
Inzicht en overzicht
geven meningen overwicht.
Laat de jeugd dus proberen
zonder hen te manipuleren.
Leer hen en begeleid
groeien gaat met beleid.
2-05-2020

TV20/1273

Herdenking
75 jaren geleden
nog steeds in ‘t geweer
om hen die streden
voor vrijheid en eer.
75 jaar de gedachten
aan 5 oorlogsjaren
om pijn te verzachten
en eenheid te bewaren.
75 jaren later
wie had kunnen bedenken
dat deze dag een kater
en vooral eenzaamheid zou schenken.
75 jaar zijn voorbij
gegleden, geraasd
nog altijd zijn we vrij
maar vandaag ook verdwaasd.
75 jaren in ‘t verschiet
tranen zullen stromen
“Vergeet mij niet”
oorlog en virus blijven komen.
4-05-2020

TV20/1274

Lijn of lijntje
Verbazing over besluiten
eerst los alle “spruiten”
dan nu een definitieve lijn
kleinschalig, geen festijn.
Verdwazing over besluiten
lostrappen weer de kuiten
maar wel aan het lijntje
1,5 meter is geen geintje.
Nu mogen ook kappers
vast ook ramenlappers
zich over zaken buigen
anders valt de economie in duigen.
Het openbaar vervoer
voor Jan en zijn mallemoer
weer grotendeels toegankelijk
maar van mondkapjes afhankelijk.

Van gezond verstand afgestapt
wordt een nieuwe wereld afgetrapt
eerst het gevaar bestrijden
nu in het onzekere laten glijden.
De Zweden op een enkel spoor
hebben het als beste door
geen lockdown ingezet
dus minder mensen in het IC-bed.
6-05-2020

TV20/1275

Doorgaan
We zullen doorgaan
zong Ramses uit volle borst
ja, we zullen doorgaan
zelfs met een negatieve vorst.
Want Corona is in het land
bepaald de publieke kalender
Corona, niet meer hand-in-hand,
bepaald ook radio-/tv-nieuwszender.
We zullen doorgaan
“hou vol”, we weten niet hoe lang
toch zullen we doorgaan
al klinkt het nog zo wrang.
Al weken zit het land op slot
thuiswerken en afstand houden
vooral de ouderen voelen zich rot
alleen zorg door hun vertrouwden.
We zullen doorgaan
tot we mentaal gesloopt zijn
ja, alsmaar doorgaan
zonder beweging, afgestompt brein.
Regering volgt RIVM
ieder land een eigen insteek
Nederland op de handrem
maar doorgaan, de wekelijkse preek!
8-05-2020

TV20/1276

Open Deuren
Langzaam
maar zeker
kalm aan
dat zeker
ontsluit
Nederland.
Erop uit
naar strand
of beter
naar school
1,5 meter
het parool.

Vandaag
openen
deuren
traag
kleuren
pennen
“Vrijheid”.
11-5-2020

TV20/1277

Eerlijkheid
spreekwoordelijk
duurt het langst
alleen onfortuinlijk
in barre tijden
laat zelfs de wet
particulieren lijden
wordt oplichters pret
gevoed door snelle
probleemoplossing
zonder oordeel te vellen
en blindelingse betaling.
Rechtstreeks een duit
uit eigen zak dus
het belastinggeld gebruikt
of was het van de verzekering
zeker niet in goede aarde
en wel in diepe zakken gestopt
waar is morele waarde
als je zo wordt gefopt
eerst door een bewezen crimineel
daarna door je rechtsbijstand
het overdenken wordt al teveel.
14-05-2020

TV20/1278

Weekoverzicht
Weer een overlijdensbericht
weer medewerkers ziek thuis
toch berichtgeving verlicht
minder besmettingen in huis.
Aftellen van X naar 1
8 weken op rij op en neer
een parabole curve gemeen
desastreuse cijfers steeds weer.
Eindelijk ademhalen
met elkaar concluderen
dat we geslaagd stralen
en het slopende virus keren.
Bewoners vrijer in bewegen
het huis minder stil
de mood gestegen
een zon in de lente pril
nog wat plakposters vegen
1,5 meter ons aller wil!
15-05-2020

TV20/1279

Weekend
Altijd om naar uit te zien
niet dat het werk verveeld
of zelfs maar tegenzit
Nee, het gemis misschien
van de routine, ingedeeld
in sociaal betrokken en sportief fit.
Het Corona heeft dat verstoord
zelfs AH uit mijn agenda geschrapt
maar ook het trainen van een groep
gemis van vriendschap ongehoord
geen competitie, ook niet gegrapt
en, ... ontmoetingen op de stoep.
Gelukkig een buitensport als hobby
fietsen in de gezonde lucht
even de gedachten op nihil
sportclubs, evenementen met lobby
voor versnelde opening een klucht
ook al zijn de hulpmiddelen steriel.
Hopelijk blijft het mij gegund
om kilometers te blijven maken
alleen liefst weer op ander terrein
en wordt het E-biken uitgedund
het ruisen van lucht door spaken
geen stress, haasten of venijn.
16-05-2020

TV20/1280

Never waist a good crisis
Crisis, what crisis
a song long time ago
learn as wise is
and on you go.
Trust in the future
without lockdown
still it’s your duty
to be open, not to frown.
Never walk alone
just keep distance
don’t throw a stone
you better can dance.
We have seen changes
“Yes we can”
new dynamic and ranges
we find and we plan.
19-05-2020

TV20/1281

Economie
Geld moet rollen
mensen willen dollen
en de overheid gaat voor controle.
Nederlanders zijn spaarzaam
voor gezondheid waakzaam
daarom ontsluiting langzaam.

De behoefte aan verbinden groot
de zin voor samenkomst ontbloot
Corona als ‘n “onder de gordel” stoot.
De carroussel van lobby draait
de wens om de haan die kraait
een nieuw ochtendgloren dat oplaait.
Jeugd wordt naar voren geschoven
zij moeten in de toekomst geloven
het nieuwe denken moet boven.
De mechanieken in het leven
vastgeroest voor even
tussen gezond en welvarend streven.
De overheid zal loslaten
voor economische baten
en mensen rollen weer door de straten.
20-05-2020

TV20/1282

Geluid
Het ruisen van de wind
kracht vier-vijf
het janken van een kind
vanaf half vijf
is wat me beiden niet zint.
De klanken van de meerkoet
‘s ochtends vroeg
saxofoon muziek ook goed
‘s avonds in de kroeg
is wat me positief beïnvloed.
Ja, ook ik hield van herrie
Stones, Metallica, andere rock
het scheurende geluid juist niet
van motoren ronkend en block
over dijken langs het fluisterend riet.
Maar nu is juist de rust
me dierbaarder dan ooit
fietsen mijn leven en lust
buiten ben je niet gekooid
bij mooi weer liever niet aan de kust.
Ruist het door de bomen
wees dan tevreden
velen zullen niet buiten komen
op de wind meegereden
geluk als in mooie dromen.
22-05-2020

TV20/1283

Defensief
Werken, serieus geluksmoment,
je dag krijgt structuur
je hebt meer dan alleen een buur
en je bankrekening wordt verwend.

Werken voor de overheid
blijft een aantrekkelijke versie
zeker bij een ministerie als defensie,
met de grootste pot voor ‘n feestelijke activiteit.
Kan nu ook in de zorg geld loskomen
daar is pas overgewerkt
de onderlinge band is ‘natuurlijk’ versterkt
waardering komt uit “het erger voorkomen”.
Ook hier werken duizenden mensen
niet alleen voor de poen
maar om het van harte goed te doen
zonder daarvoor iets extra’s te wensen.
Defensie zeker een vitale sector
maar gebruik het geld voor zeker
lands- en cybergrenzen tegen inbreker
help de burger als protector.
23-05-2020

TV20/1284

Leeg
Geen inspiratie komt in m’n kop,
al het nieuws hetzelfde
onderwerp en reacties
het lost niet op vanzelf, de
crisis brengt alles in het slop.
Moeheid na een dag werken,
de kaken stijf van het oreren
over stand van zaken en de
toekomst zonder te provoceren,
tegelijkertijd de moraal te sterken.
Het hangen voor de buis,
want buiten giert de lentewind
herfstachtig al maanden wild,
mogelijk om heel gezwind
weg te waaien het C-gespuis.
Nooit gedacht zo ledig te verpozen,
mede door een lekke spaak
mijn trouwe vriend onder handen
van een of andere vreemde snaak,
maar goed om gedachten aan werk te lozen.
Leeg dat hoofd
is wat Netflix beloofd:
.... alle wil gedoofd
creativiteit beroofd
maar leeg is het hoofd!
28-05-2020

TV20/1285

Gegevens
Meten is weten
Door lucht
van water
scheiding
van menselijke stoffen
voordat we zelf
ons ziek
of belabberd voelen.

Zo worden
zendmasten
en rioolwater
gescreend
die hoge concentraties
al vroegtijdig
concentraties vaststellen.
Weten is acteren
Ingrijpen
bij voorbaat
voor er meerderen
worden geschaad
is het adagium
voor centrale controle
en vroegtijdig ingrijpen.
Acteren is beheren
Een cockpit
in het algemeen belang
een gedegen instrument
ingezet op gezondheid
voor wat
hoort wat
de privacy in het geding.
Beheren is beheersen
Het voldoen
aan gezamenlijke doelen
rechtvaardigt
speciale middelen
een app voor bewaking
kon dit niet verzekeren
en terecht afgewezen.
Weten door meten
Zo zien we een overheid
balanceren
tussen wel en wee
en stellen we vast
heel tevree
en best wel gedwee
dat het goed komt.
30-05-2020

TV20/1286

Onheilspellend
Verscheurend artikel in de Vk
“Slagveld achter gesloten deuren”
waarin in geuren en kleuren
het leed in verpleeghuizen wordt gespeld.
Het zijn de ogen die het zeggen
apathisch en ook doodsangst
de sluipmoordenaar en zijn vangst
het vroegtijdig moeten afleggen.
De nood in verpleeghuizen beschreven
luchtig eigenlijk, toch geraakt

eindelijk openbaar gemaakt
al zullen weinigen het lezen.
Het is onheilspellend hoe snel
de impact van dit virus is verdreven
vrijheid boven angst en beven
de overlevenden geloven het wel.
31-05-2020

TV20/1287

I can’t Breathe
Racisme en Discriminatie
tegen zwarte mensen
politiegeweld en reactie
ophouden ermee zijn de wensen.
In America een week strijd
de maat is vol
de politiek de weg kwijt
demonstraties de tol.
Hij riep het nog, gebonden,
- I can’t breathe 8 minuten en 46 seconden
maar de agent luisterde niet.

RIP
George Floyd

Vaak is het al voorgekomen
willekeur en geweld
aversie is nu toegenomen
de wereld staat versteld.
Terwijl meneer de president
foetert en twittert
“When the looting starts,
the shooting starts”
schept hij een precedent
en is ‘de zwarte man’ verbitterd.
1-06-2020

TV20/1288

Sociale armoede
De wereld staat in brand
een virus dat onvermoed
grenzen op slot doet
maar tegelijkertijd breekt,
wat niet zomaar de kop opsteekt,
discriminatie en racisme
deze weer “open” met activisme,
resoluut en massaal,
reacties over en weer banaal
en lopen demonstraties uit de hand.
Het houdt niet op
we letten op elkaar
maar voorwaar
niet om bij te staan
maar in het doorslaan
letterlijk en figuurlijk
om eigen gelijk
om eigen welvaart
zonder dat dit gepaard gaat
met wederzijdse schouderklop.

De wereld uit verband
economisch en sociaal
toont armoede in het totaal
van individueel menselijk leed,
George Floyd die aan verwurging overleed
tot aan uitgehongerde massa’s
in opvangkampen met een naturalisatie proces,
dan de strijd om de wereldmacht
dat gemoederen niet verzacht
houdt polarisatie nadrukkelijk in stand.
4-06-2020

TV20/1289

Bijna
Vroeger
was het een mijlpaal
het eind van het verhaal
het werkzame leven
bijna op punt van begeven.
Er was een tijd
ook niet zo lang geleden
dat de VUT werd beleden
55+ kreeg eerder rust
of werkte elders bij, gerust.
Nog niet zo lang terug
keerde pensioenfondsen om
geen geld meer als som
om de lasten te dragen
dus moeten ouderen bijdragen.
Toch komt het eraan
nog kort,1,333 jaar te gaan,
een korrel op het bestaan
veel mee gemaakt
tot op het laatst geraakt.
Bijna volbracht
een echt levenswerk
ouder, maar van binnen sterk,
nog even de schouders eronder
we leven immers gezonder.
6-06-2020

TV20/1290

Lijden
In het bestrijden
van racistisch geweld
is het droevig gesteld.
Het “Witte Huis”,
de president,
geeft niet thuis.
Een hele vent
die zelfs het leger
inzet om massale stem
neer te slaan, integer,
maar wel met alle macht
tegen alle logica
en gevoel van ongenoegen
in van zijn volk in America.

Het leven is zwart
zie Cuney Homes
in the Third Ward.
Constante angst voor cops
Black lives matter
Forever breathing in our Hearts.
7-06-2020

TV20/1291

Rolstoelendans
Als kind was het sport
de kring te kort
om met elkaar
te rennen voorwaar
om die laatste stoel.
Nu de 1,5 meter wereld
ruimtes verdeeld
afstand tot elkaar
menselijk contact raar
dus weg met die dans.
Binnensport met afstand
als een beeldenstilstand
beweging in slowmotion
ontdaan van emotion
en noodzakelijke uitlaatklep.
Rest het omschakelen
seizoensverhalen oprakelen
statisch ipv dynamiek
in de hal voor gymnastiek
naar doordraaien met de rolstoel.
10-06-2020

TV20/1292

Gone with the wind
Verleden en heden
onlosmakelijk
verbonden.
Black and White
onvermijdelijk
verbonden.
Haat en nijd
eeuwige strijd
zonder gronden.
Moed en beleid
berouw en spijt
zal kwaad doorgronden.
HBO-films vermeden
of met accent
een leer voor het heden.
Gone with the wind
slavernij en vrijheid
voor altijd verbonden.
11-06-2020

TV20/1293

Kopgroep
Als in ware wedstrijden
wordt om het vaccin gevochten
landen wringen zich in bochten
zonder te weten wat ze kochten.
Het niet achter willen lopen
klinkt al heel bezopen
maar als kopgroep inkopen
is als blind de afgrond inrijden.
Het verbaast dan ook niet
dat zijdelings passeren
de kansen doet keren
de vaccinalliantie deed omkeren.
Gezamenlijke initiatieven
in elkaar geschoven en grieven
platgestreken naar believen
zodat gezichtsverlies niemand ziet.
Zo blijven landen hannesen
om besmettingen te verslaan
maar ook om vooraan te staan
en als eerste toe te slaan.
AstraZeneca met een pot vol geld
kan blijven strijden om als held
de pandemie te hebben neergeveld
om daarna nog meer te cashen.
15-06-2020

TV20/1294

As long as
the wind blows.
99 Luftballons
of
1000-en drijvend
op de wind
Boodschappen verstuurd
per post, mail of tweet
de duif was al afgevuurd
en het paard had al langer sleet
maar geniaal rondgestuurd
op natuurlijke wijze en discreet
op de wind naar een verre buurt.
Een diepe frons
of
oorlogszucht opdrijvend
welke wint
Heldhaftig en op afstand
geen geweld en toch strijdvaardig
2 naties met verscheurde band
waarvan minstens 1 onwaardig
bestrijden elkaar ter zee, in de lucht en aan land
één gevluchte jongeman vaardig
nam ballonnen met boodschap ter hand.

1000-en drijvend
op de wind
helaas niet blijvend
wel de hint.
19-06-2020

TV20/1295

Gelijk
Voor eens heeft hij
het eens bij het rechte eind.
Hoe minder er getest wordt
des te minder besmettingen
worden vastgesteld.
Zo zie je maar weer
hij is zo gek nog niet.
Rekenkundige modellen
is waar hij op bouwt
het enige dat hij vertrouwt.

Dus is hij de beste
President van America!
24-06-2020

TV20/1296

The flow
Let’s go with the flow
where it ends, we don’t know
Intelligente lockdown
hield ons maanden in de greep
Intelligente volwassenen
daar zit ‘m nou net de kneep
1,5 meter in a row
a narrow gap for a hard blow
Kinderen dicht bij elkaar
spelend, uitdagend, met plezier
Ouderen met afstand weliswaar
afwachtend, gelaten, zonder vertier
The head down for a bow
somewhere is picking a crow
Nu weer gaat alles los
hangen blijft de onzekerheid
wie zijn er straks weer de klos
noodgedwongen in eenzaamheid
As long as the wind blows
as long as the wind howls
as long as the sea glows
I can’t stop loving you
25-06-2020

TV20/1297

1000
Waardering telt
laat rollen dat geld
vitale beroepen versneld
opwaarderen knelt
dus een bonus voor de held.
Helden in de zorg
applaus voor de ouderenzorg
bleek geen waarborg
voor een goede nazorg
van deze groep, eerder kopzorg.
De dreun galmt na
op sociale media hosanna
maar een dag erna
gesteggel zonder weerga
politiek doe waar je voor sta.
29-06-2020

TV20/1298

Bestand
Al 35 jaar getrouwd
vele jaren gebouwd
aan relatie en vriendenkring
een blijvende herinnering
klinkt zo vertrouwd.
Met ups en downs samen
nu nog plannen beramen
onder tijdsdruk in het leven
niet meer onder mensen begeven
ge2en het 4en, zoals wij vernamen.
We hebben het zien gebeuren
dachten vaak dat het zou scheuren
vechten ging hand in hand
van het ene in het andere bestand
en toch bleven ze elkaar opbeuren.
En nu dan in deze tijd
met een eigen levensstrijd
een bewuste keuze gemaakt
dichter bij elkaar geraakt
die 35e mijlpaal is bereikt.
1-07-2020

TV20/1299

Auto
Er staat een auto in de gang,
ja, ja, een auto in de gang
oh, oh een auto in de gang bij een school in Noord-Holland
er staat een auto in de gang,
ja, ja, een auto in de gang
oh, oh een auto in de gang
een rode auto.
Ze waren aan het vieren het jaarlijkse eindfeest
ze hoorden een raar geluid en het stond in de gang.

Refr
Er was een conflict met de school
volgens de dader.
Refr
Heeft u een antwoord voor mij en wel direct
mijn dochter huilt namelijk heel de nacht.
Refr

https://youtu.be/4ozVntId3c4
02-07-2020

TV20/1300

Van Ruijven
Nog niet zo lang geleden
gracieus over het ijs gegleden
snelste op de 500 meter
en waardevol skater
in de Nationale Shorttrackploeg.
Nu is ze in een eenzame strijd
geplaagd door autoimmuniteit
de wereld aan je voeten
terwijl de ziekte in je zit te wroeten
Lara, Lara hou vol meid.
3-07-2020

TV20/1301

Inzicht
Jos Collignon heeft een heldere blik
geworpen op de wereldpolitiek.
Aan de hand van een oldtimer
weet hij de spijker op de kop te slaan.
Wie kan zo simpel aantonen
dat Stealers Wheel lang voor de muziek uitliep.
Met in de hoofdrol Angel a Merkel
en bijzitten Poetin, Trump en ons vlaggehoofd.
Een beeld dat alle woorden verstomt
en tevens toont dat er iets gaat gebeuren.
Tijd voor de ronde tafel
kruistochten tegen het establishment.
Kijken we naar een diamant
met zijn vijf hoeken.
En zien we dan onze werelddelen,
weten we meteen hoe eenheid te smeden.
4-07-2020

TV20/1302

Heaven
Led Zeppelin’s
Stairway to heaven
gememoreerd door
Gert Jan Theunissen
- bolletjestrui drager
in La Grande Boucleprecies, de Tour de France.

Toen hij niet meer kon
wegens lichamelijke malheur
werd hem de vraag gesteld
wat hij het liefste zou doen
“nog eenmaal een Col beklimmen
die in het oneindige doodliep”.
Ik kan het me inleven
prachtige beklimmingen
met fantastische uitzichten
zinderend de finales
ademstokkende hoogten
en adrenalinewekkende toppen.
Ooh, it makes me wonder
Ooh, it makes me wonder
And it’s whispered that soon,
if we all...
There’s a feeling I get.
5-07-2020

TV20/1303

Boeren
Tractoren wal
legt verkeer lam
nu weer gebral
en het gedram
tegen het besluit
van minister Schouten
eiwitrijk voer eruit
dus minder ‘bouten’.
Boeren spuien hun gal
met ludieke uiting
voorvechters staan pal
achter de wegensluiting
Dierenleed of boerenbedrog
de burger moet het ontgelden
want de tractoren zijn log
waarmee Agractie aangifte stelden.
Boerenkool
of boerenkolder
halve zool
en vette klodder
hoe groter de stal
hoe meer er mest
te verspreiden zal
zijn en stank voor ons rest.
7-07-2020

Toevoeging:

In de hemel is geen bier,
daarom ..
ook geen boer??

TV20/1304

Srebrenica
Nederlandse geschiedschrijving
nu 25 jaar geleden
een Zwartbroek in het verleden
Dutchbat ter verdediging
van een moslim-enclave.
Trots als we waren
wij flikken dat wel even
door 2e kamer unaniem vrijgegeven
maar toen het erop aankwam
werd het totaal een beven.
Geen luchtmachtsteun kon
door het VN Hoofdkantoor
een moraal neergeslagen bataljon
gegeven worden, waardoor
“de slager van de Balkan” door kon.
Overgave en achtereenvolgens
het scheiden toegelaten
8000 jonge mannen en jongens
die het leven hebben gelaten
dat is totale non sence.
8-07-2020

TV20/1305

Gezichtsverlies
Het zijn barre tijden
liefst contacten vermijden
opgesloten in eigen (te)huizen
waar de muren op je af suizen
en gedachten aan betere
van je af moet laten glijden.
Een paar onverdroten presidenten
denken alleen maar aan de centen
een voorbeeld voor de natie
schenkt hen van Corona geen gratie
geen mondkapjes in het openbaar
en straf voor (1 van) deze dissidenten.
Het uiteindelijk toch gaan dragen
komt tegemoet aan vele vragen
zijn zij onaantastbaar
of is hun misplaatste gebaar
een bron van toenemende zorg
over hoe zij zich in ‘t algemeen gedragen?
12-07-2020

TV20/1306

Slakken
We moeten niet “op alle slakken zout leggen”, dat
zou hier ook al te zo(u)t worden.
Ze kruipen in onze tent met horden,
waarschijnlijk ook om te schuilen tegen al dat neerstortende nat.
Vakantie in eigen land is zo plat
niet dat het niet mooi is, integendeel.
Maar steeds hetzelfde is wel al teveel

van het goede en wordt je dan snel zat.
De bergen in, een verrijking met uitzicht,
de nietigheid van het bestaan te ervaren
je lichamelijk te testen en gedachten te laten varen,
dat is wat in de vakantie verlicht.
Het weer heb je niet in de hand
en een tent geeft geen wekenlange bescherming
bij extreme warmte, koude of andere ontbering,
maar zoals zo vaak: gebruik je verstand.
17-07-2020

TV20/1307

Grijze
... grauwe, grabbelende wolken
grijpen de zon bij zijn lurven.
Langzaam maar zeker klauwen
ze zich een weg door de lucht.
Onheilspellend en benauwend
voorbode van een natte vlucht.
... blauwe, strakke, heldere hemel
verdwijnt als sneeuw voor de zon.
Zeker en vast wordt het hemelrijk
met wit, grijs tot zwart gekleurd
en in de meest wonderbaarlijk
en verraderlijke figuren besmeurd.
... als een grijze wolf gehuld in schaapsvacht,
naderen zij voor de nacht.
17-07-2020

TV20/1308

Müncher Hell
Volgens traditie gebrouwen
sinds 1634 verkoren
door mannen die zich verloren,
overgaven aan drank en vrouwen.
En wij nu, na gedane arbeid,
over veld en door de bossen
om nog meer gedachten te lossen
voor de dagelijkse, werkzame strijd.
Dus alle poorten los
laat vieren de teugel
op en neer die heuvel
te voet of op ‘t ijzeren ros.
En na inspanning, integraal,
voelen wij ons pas goed in ons vel
en ‘Trinken wir wie im Hell’
zum Teufel, alles gutes aus dem Pokal!!
21-07-2020

TV20/1309

Salzburger Hell
Na een dagje toeristen
overkwam het ons

wat we gisten.
Mensen massa’s in de stad
vergeten snel de regels
het afstand houden in de klad.
Een dagje historisch sjokken
bracht ons niet de vreugd
bij het aanzien van Salzburger klokken.
Geen enkele ziel die verwacht
dat het virus de kop opsteken kan
1,5 meter houden wordt veracht!
22-07-2020

TV20/1310

Zon
Stralende ster
aan verre einde
hartverwarmende
bol aan de horizon
levenselixer
pour une vie bonton
Een gemis
als tie er niet is
Blinkend als een lach
van een kind
Positiviteit
wordt ermee geleid
Maar vooral de warmte
doet ons gemoed smelten.
24-07-2020

TV20/1311

Tent
We zitten gedwee
beschut en tevree
met z’n twee
de dag op z’n end
op de luie krent
in onze eigen tent.
24-07-2020

TV20/1312

Albatross
Met een spanwijdte van ca. 3 meter
is de Diomedeidae een zeevogel
die het leven boven zee verblijft.
Dan is het juist vreemd
dat een van de betere nummers
hierover geschreven is door Green(baum), Peter. R.I.P.
Een herinnering blijft
aan de man met zijn gitaar
hij raakte bij mij een snaar

dat mij steeds naar Fleedwood Mac drijft.
Oh Well, Black Magic Woman,
Albatross, (all) en ‘the Supernatural’
van een geniale, perfectionistische instrumental
performer in een topband.
Gisteren in zijn slaap overleden
geen probleemloos leven
als een Albatross zweefde hij, gedreven
door psychische en drugsverleden.
‘Need your love so bad’
ook een nummer uit zijn hand
tekent waarmee hij is overmand
en dat maakt het nu zo Sad.
26-07-2020

TV20/1313

Wevers
Vrije patronen
rijkelijk verstrooid
aan de hand van
de beste wevers
geven een geheel
uniek kleurentafereel.
Vrije patronen
soepel gecombineerd
door choreografen
aan elkaar geweven
over matten en balken
voor een glansvol resultaat.
Vrije patronen
met vaste hand gestuurd
geen tegenspraak
op de lijn van Wevers
geen aarzeling
op weg naar succes.
Vrije “Patronen”
als maffiabazen
niets lijkt meer te verbazen
hoe krijg je de demonen
weg uit de jonge damesdromen
door de druk van deze dwazen?
2-08-2020

TV20/1314

Strade Bianchi
Opening van het verlate seizoen
de fietsen weer glimmend
de weg dalend en klimmend
een race om een mondkapje op te doen
zo stoffig de weg, tussen al dat groen.
Heroïek dat al tevoren gonst
wie komt het beste voor de dag
waar de grens ook liggen mag
Strade Bianchi met aankomst
in Siena waar het hart in de keel bonst.

Eerst mochten de vrouwen/meiden
wie anders dan Van Vleuten
wist met machtige scheuten
zich van de anderen af te scheiden
en alleen de Plaza op te rijden.
Daarna het mannelijke deel
meer in beeld dan de vrouwen
over het stuur dubbelgevouwen
voor meer snelheid in het geheel
Van Aert pakt na 2x brons nu het goud(geel).
2-08-2020

TV20/1315

Tik Tok
Wat tikt er daar?
De klok
tik tok
gaat het door
tik tok
doet de klok.
Wie telt daar?
Geld moet rollen
tik tok
Microsoft gaat door
Tik Tok
met dank aan Trump.
04-08-2020

TV20/1316

Beiroet

Bankroet.
Perspectief?
Explosief!
4-08-2020

TV20/1317

Leven (s) lang
Sport is geen spelletje
en zorgt -winst of verliesweleens voor een relletje.
Wielrennen heeft alles in zich
voor euforie of treurnis
aan het eind, aan de finish.
Roem aan het eind van de race
Vuelta, Giro of Tour de France
een leven lang is er feest.
Maar nu in Polen in volle sprint
de hekken in gedreven
levenslang schorsen: meer als een hint!
Jacobsen veel sterkte gewenst
de winst is je toegewezen

maar je gevecht is niet ten end.
5-08-2020

TV20/1318

Meester Brekebeen
Hij vult zijn dagen vlot
met het malen van de benen
Hij krabt eens achter zijn oren
want hij heeft vage gedachten
Gedachten die beuken tegen de hersenpan
Die laten hem niet los en geven ergenissen,
het knaagt en zaagt zijn dag in stukken.
Hij gooit zijn eigen glazen in
zijn eigen glazen vol
met bier
Waar gaat dat naar toe?
Hij heeft zijn buik vol van politiek
van regels en commando’s.
Geen mens kan met hem saam.
Meester brekebeen, meester brekebeen,
de mensen lopen langs hem heen,
hij blijft alleen meester brekebeen.
Medeweggebruikers om hem heen
ziet hij liefst niet in het algemeen
Rij gerust, hard of zacht, mijmer je gedachten
Laat hem over aan zijn lot
Hij kan het toch niet laten
Alleen de pontjesman praat met hem
Goedendag, wat mag het kosten.
Waarom gaat bij jouw alles stuk
Waarom ken jij
geen geluk
Ik zou het niet weten
Zie mij, ik schik me in mijn lot
Ik laat me steeds verleiden
Zo kan ik gedijen
Meester brekebeen, meester brekebeen,
de mensen lopen langs hem heen,
hij blijft alleen meester brekebeen.
Ik breek mijn benen en mijn hersenpan,
terwijl de kilometers zijn vergleden
Het wachten op droog brood en water uit de kraan en
bij het vallen van de nacht
wallen onder de moede ogen
De laatste hoop allang vervlogen,
gelijk de nachtegaal zijn lied werd omgebogen,
en de haas het land inspringt.
En later zeggen ze naderhand
En later zeggen ze navenant
Hij was een solist
hij was een cyclist

Nooit zien ze hem weer
Wie weet wat de dagen van het jaar zullen doen
Hij ging heel prat op het geheel alleen doen
Vaarwel en tot ziens
Vaarwel en tot ziens
Misschien tot ziens
Misschien tot ziens
Meester brekebeen, meester brekebeen,
de mensen lopen langs hem heen,
hij blijft alleen meester brekebeen.
10-08-2020

TV20/1319

Wit water
Massaal klaarkomende
Oesters
Spectaculair, melkachtig
schuimende voortplanting
Vervuild, wit en troebel spreidt
miljoenen zwemmende eitjes
en spermacellen
zich uit en deed Texel opwellen.
‘Orgie in de NIOZ-haven’
waar FB-lezers zich aan laven
Verbeelding laat niets te wensen
over bij seksbeluste mensen.
Massaal klaarkomende
Oesters
Spectaculair, melkachtig
schuimende voortplanting
Kleine plofjes, witte pluimen
Oesters die liggen te schuimen
Kleppen open op warme zee
samenkomen heel gedwee.
Na weken te hebben geweekt
werd zo de schelp gekweekt
Na een paar dagen alles klaar
het water normaal waarneembaar.
10-08-2020

TV20/1320

Niets
Een dag niets
niet eens op de fiets
een dag helemaal niksen
dat moest ik maar eens fiksen
Een dag staren
zonder mitsen en maren
een dag met handen gevouwen
de lucht zien trekken zonder gebouwen
Alleen de gedachte
dromend terwijl ik wachtte
wat zie ik daar tussen de bomen
zelfs dan nog moet het ervan komen,

de fiets
13-08-2020

TV20/1321

Navalny
Je zou maar vliegen
met een stempel op je hoofd
al snel wordt je verdoofd
en niemand die het geloofd
dat je alleen thee hebt gedronken
meer dat je geheel beschonken
je hoofd voelde bonken
je hart daardoor op hol sloeg
waardoor je in coma sloeg
en belandde in de ziekenboeg
én dat je vrouw zou liegen.
Na dagen op de IC
is de eerste diagnose weggepoetst
werd even met de arts gesmoesd
en media politiek een kant op gepushed
vervolgens niet vrijgegeven
om hem naar Duitsland te begeven
voor het verdergaan met zijn leven
je zou het vermoeden
dat hij moet bloeden
zo de democratie verhoede,
het Kremlin buiten schot en tevree.
Gelukkig is zijn vrouw
niet alleen hem trouw
maar geeft ze middels een brief
vragend een weg uit dit ongerief
daarmee tegelijkertijd de druk
op Poetin en zijn despotisch juk
van onderkruipsels in de Khmer
een pool van slangen en geëmmer
ondoorgrondelijk hun belangen
klemzettend zonder te stangen.
Nu naar Duitsland voor herstel
komt het boven tafel
wat is toegediend zum teufel
weg uit Omsk om den drommel
geen drs. P. getrommel
maar een geraffineerde vlucht
eindigend met een zucht
gelukt, en in leven wonderwel.
21-08-2020

TV20/1322

Pandemie
Waar eens de vrijheid om ons heen was
is nu een wereldse pandemie
waar eens de feestjes werden gevierd
is nu een crisis doods en grijs
Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven in onverdeeldheid zonder geweld
Zullen wij dan ooit beleven
niet te leven om het geld.

Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan?
waar komt die COVID toch vandaan?
Wat moeten wij met ons bestaan?
We kunnen niet allen de IC in gaan.
Waar eens respect was en geduld
is er nu een grote troep
Waar ooit wereldvrede was
heerst nu een kleine groep.
Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven in onverdeeldheid zonder geweld
Zullen wij dan ooit beleven
niet te leven om het geld.
Och zal de mensheid ooit eens leren
te leven in onverdeeldheid zonder geweld
Zullen wij dan ooit beleven
niet te leven om het geld.
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan?
Waar komt die rotzooi toch vandaan?
Wat moet er komen van het bestaan?
Commercieel al lang naar de maan.
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan?
Waar komen die machtswellustelingen vandaan?
Wat moet er worden van ons bestaan?
Nu zij tegen elkaar tekeer gaan.
Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan?
waar komt die COVID toch vandaan?
Wat moeten wij met ons bestaan?
We kunnen niet allen de IC in gaan.
27-08-2020

TV20/1323

Grapperhaus
Je zult maar trouwen
en je geloofwaardigheid behouden.
Afstand en afspraak is twee
geldt voor het huwelijk maar valt niet mee.
Je stelt zelf de regels op
maar geldt voor jouw geen stop?
Een feestje is leuk met mensen
je kunt je niets groters wensen.
Maar samen op het bordes
geeft toch enige stress.
Niet ter plekke, niet meteen
maar media gaan er snel mee heen.
Geen afstand genoeg behouden
kan in je baan benauwen.
Een offertje aan het Rode Kruis
houdt je op de plek Grappenhuis!
28-08-2020

TV20/1324

Schuiven
Wat als de weergoden,
een race die in principe
vlak is en op de discipline
sprinten als voorbode
door de Tour 2020 geboden,
als een enerverend spektakel,
na een nachtje op het tabernakel
nog meer nattigheid wordt geboden.
Dan worden alle zeilen bijgezet,
wat speldenprikken als gebruikelijk
3 man vooruit oogluikend
daarachter als een wachtende wolf
ingetogen, maar straks als een golf
overspoelend en nietsontziend
de troepen, loerend op een gaatje
als ploeg om te torpederen dat maatje
die met turbodijen de sprint naar zijn hand zet.
Helaas vielen onderweg geregeld
buien op het doordrenkte asfalt
van vuil gemengd met uitlaat
vol smeer en oliën,
die de gebruikelijke poriën
van het wegdek bedekten
waardoor het water vermengde
tot een glibberige massa, en vallen werd bezegeld.
Niet de organisatie trok aan de bel,
want na al dat schuiven in elkaar
allen of met meerderen aldaar
grepen de renners zelf in
een status quo middenin
de aanloop naar de finale
voor publiciteit natuurlijk balen
maar een statement wonderwel.
De 2020 ronde van de Tour de France
is na maanden van start gegaan
aan alle voorschriften is voldaan
de renners zijn als jonge honden
die zich voor het eerst buiten vonden
hongerig naar groot succes
in een jaar zonder agenda maar met stress
voor wie krijgt deze ronde glans?
29-08-2020

TV20/1325

Overprikkeld
Normaal gesproken geeft
een kopje thee de indruk
van relaxed en beleefd
genieten aan één stuk.
Maar een enkele slok
boven in de wolken
gaf een overprikkelende brok
wat inwendig ging kolken.

Novitsjok
Ook na een leuk feestje
overprikkeld en gebrand
schoenmaker blijf bij je leestje
anders raak je verlamd.
Dan moet je door het stof
kruipen voor de bühne
dan is opgebouwde lof
tegen jou als rancune.
Grapperhaus
2-09-2020

TV20/1326

Messi as .... of pias.
Een paljas die laveert
tussen blijven of vertrek
verlaten de drek
of een jaar bezeerd
maar met behoud
van geldwaarde.
Gaan voor goud
of een briljantje
door cash in ‘t handje
klinkt niet fout
dus is de keuze
van onschatbare waarde.
Barcelona in of out
een nieuwe trainer
kan het vreemder
oude schoenen
en een dikke buik
vol overwaarde.
Contract ontbinden
vader als intermediair
vond het wel zo fair
om juridisch te staken
om de vele ogen en haken
en voorwaarden.
Dus na 20 jaar
sta je nog onder curatele
al klinkt gejuich uit vele kelen
je plezier is verdwenen
na aanvallen op de schenen
als een ‘vaste’ waarde.
De voorzitter onomwonden
zelf flink geschonden
heeft zo de slag gewonnen
maar zo ook geronnen
zijn toekomst op het spel
van generlei waarde.
4-9-2020

TV20/1327

Solitair
Na het wegvallen van tochten
en ook van de fietsmannen
sleep ik me in en door bochten
om me solitair in te spannen.

Route wordt uitgezet met Garmin
keuze voor de afstand gemaakt
wind tegen natuurlijk als begin
want solitair wordt je energie geraakt.
Gezelligheid gaat verloren
maar Corona vrij is winst
weinig kan je verstoren
zo is solitair veilig op z’n minst.
6-9-2020

TV20/1328

Code
staat voor een systeem
van tekens
en symbolen
in het algemeen.
staat ook voor duiding
met kleuren
en punten
een visuele uiting.
voor gevaar ‘Code Red’
en bij weer en ontij
geel en oranje
als ‘n veiligheids(W/z)et.
een geheel van afspraken
die binnen groepen
gebruikelijk, eenduidig
en vanzelfsprekend maken.
7-9-2020

TV20/1329

Chute
Tuimelingen in de Tour
liggen steeds om de loer
een bochtje van niets
de sloot in, van de fiets.
Het overkwam Mollema
na een ontwijking zonder weerga
maar aan het eind de sloot
ontkom je niet zonder slag of stoot.
Al die lullige valpartijen
doet de ziekenboeg uitdijen
roekeloosheid, onachtzaamheid
of was het zomaar een stommiteit?
Wegversmalling, vluchtheuvel
of rotonde zijn vaak een euvel
hekken bekleden met jute
het helpt niet, altijd volgt een chute.
12-09-2020

TV20/1330

Degeneratie
Wat een deceptie van jongs af aan
we gaan er allemaal aan
vroeger of later, ... aan
slijtage in spier of bloedbaan,

zenuwstelsel of vitaal orgaan.
Het is niet als ziekte te behandelen
zoals het knippen van amandelen
of zelfs met illegaal verhandelen
na ongeluk of ander mishandelen
simpel even af te handelen.
Met het ouder worden is gebleken
dat je niet kunt afrekenen met gebreken
zelfs dat weten en ervaren wij leken
ook al hebben oude vossen streken
uiteindelijk krijgt alles een uitroepteken!
17-09-2020

TV20/1331

Bierbuik
Een week hard er tegenaan
het werk heeft alle voorrang
maar houdt je ook in de tang
hoe blijf je dan rechtop staan?
De druk op de schouders enorm
mentaal een uitputtingsslag
fysieke inspanning op zaterdag
en zondags test je de vorm.
In de zomer is er nog ritme
de kilo’s slijten er langzaam vanaf
maar dan de winters is er straf
de bierbuik volgt een logaritme.
Minder lang een uitputtingsslag
ook minder frequent een tocht
stapelt automatisch op al dat vocht
evenals vet dat al op de buik lag.
8-09-2020

TV20/1332

Bierspier
Getraind
tot in de puntjes
als een plank
waarop een sixpack
zichtbaar
en indrukwekkend
de dames
tot verleiding toe
bewegen.
Getraind
achter het bureau
met flesjes en blikjes
laakbaar
en spiritueel
vooral heren
kunnen de verleiding
niet weerstaan.
Getraind
zoals zij het noemen
een sixpack voorop
zichtbaar
en duidelijk teveel
als een doordruk
van 6 colaflessen
de bierspier vooraan.

18-09-2020

TV20/1333

Waardes
Opzienbarend
indrukwekkend
knallend
op de Planche des Filles.
Pedalerend
roulerend
opvallend
die verbruikte wattages.
Onverschrokken
gefocust
krachtig
atletisch, prachtig.
Volwassen
planmatig
jeugdig
zonder druk gereden.

Podgacar:
Per
Omwenteling
Draaiend
Geeft
Andere
Coureurs
Acute
Rusteloosheid.
21-09-2020

TV20/1334

Déshabillez moi

Déshabillez moi = kleed me uit

Zwart, kleding
haar en ooglijn
muzikale streling
70 jaar zo fijn.
Déshabillez moi

“Muze van het existentialisme”
vrienden uit Saint Germain des Prés
in Le Tabou, muziek op tekst van Sartre
en zong ze er met Miles David mee.
Déshabillez moi

Juliette Gréco overleden
mysterieuze uitstraling
internationaal verleden
sensueel de ademhaling.
Déshabillez moi

‘Bonjour Tristesse’
nu actuele realiteit
toont in finesse
haar artistieke grootheid.
25-09-2020

TV20/1335

Enkel
... jij weet wat je weet
wat je weten wilt
wat je geweten je zegt
en wat je geweten toelaat.
... je laatste gedachte
je laatste denken aan
ja aan wat, aan wie,
waarvoor en waarover?
... , alleen, eenzaam,
tevreden over het leven
of had je meer willen doen,
of laten/ laten doen?
... het blijft gissen
wat in de laatste momenten
bij de laatste ademhaling
opkomt en of aan de levensverwachting is voldaan.
26-09-2020

TV20/1336

Bewogen leven
Niets gaat vanzelf
je slaat je er doorheen
eenvoud voor jezelf
je gaat voor iedereen
nu is dat voorbij
je laatste adem geweest
terugzien op averij
maar vooral op je levensfeest.
27-09-2020

TV20/1337

Zorgdragen
Je hoeft het ze niet te vragen
de vrouwen in de zorg
ze zullen en willen het dragen
ze staan voor ‘het goede’ borg
voor iedereen uit alle lagen.
28-09-2020

TV20/1338

Humor
... ligt op de bovenste plank,
maar wie haalt het ervan af?
En als bij het beklimmen de straf
is, het vallen met ‘stank voor dank’?
Dan ligt de dader op het kerkhof
en de humor op de grond.
Waarmee duidelijk is dat gezond
verstand zegt, laat humor onder het stof.
28-09-2020

TV20/1339

Normaal
Wat de afgelopen tijd
ontiegelijk duidelijk is geworden
is dat niets meer normaal
is en voorlopig niet zal zijn.
Waar nu steeds de roep
vanuit de maatschappij om draait
is dat we weer normaal
het leven met elkaar mogen doen.
Het enige normale wat blijft
zijn de vele tegenstrijdige meningen
en de normale debatten
het soebatten over oplossingen.
“Doe toch eens normaal”
een gevleugelde gezegde
die de kamer platlegde
maar dát zelfs klonk niet normaal.
29-09-2020

TV20/1340

Sport
Vooral om van te genieten
maar in deze tijd om te grienen
want niet te doen met vrienden
wel een aantal parasieten
die op je achterwiel
over je schouder meekijken
altijd al een aparte stiel
van de minder gelijken.
Grote evenementen weg in 1 klap
minder mensen op de vierkante meter
nu pas wordt het sportlandschap
inzichtelijk en beter
geen miljoenen aan inkomsten
‘kleine goden’ al op rantsoen
geschreeuw nog van de domsten
die het zelf al nooit doen.
Sport verbroedert werd geroepen
maar dat is lang geleden
individualisme in het heden
vooral bij de voetbalgroepen
televisie probeert te vatten
sensatiebeelden en sfeer
maar het blijkt eens temeer
voor mij hoeft het niet zo meer.
30-09-2020

TV/1341

Mondkapje
Zeg mondkapje laat je doorhene
heel gemeen, heel gemeen
Zeg mondkapje laat je doorhene
heel gemeen

Ik zal snoeren alle monden
in het land, in het land
ik zal snoeren alle monden
in het land
In het land heerst het virus
zin het land, in het land
in het land heerst het virus
in het land
Ben niet bang voor het virus
ben niet bang, ben niet bang
ben niet bang voor het virus
ben niet bang
Ik zal eens zien of je ons helpt
zal eens zien, zal eens zien
zal eens zien of je ons helpt
zal eens zien
Maar pas op voor schijnveiligheid
pas maar op, pas maar op
mensen hebben je vaak verkeerd op
pas maar op
1-10-2020

TV20/1342

Mistroostig
Herfst heeft alles in zich
lichtval en kleur
nattigheid en geur
het vallend blad
en dalende temperatuur
maakt het weer zo guur.
Daarnaast verkorten de dagen
groteske wolken
met lichtflitsen als dolken
kunnen ons niet behagen
net zo min als striemende regen
daar kan ons gemoed niet tegen.
Als de wind in kracht toeneemt
het blad van de boom gerukt
fietsers er tegenin, gebukt,
dan is het ook niet vreemd
dat mensen neerslachtig zijn,
mistroostig voelen is niet fijn.
2-10-2020

TV20/1343

Rancuneus
Amerikaanse media geschokt
2 mannen gelokt
naar een verkiezingsdebat
zoals ze nog nooit hebben gehad.
Van de huidige president was
het zijn 2e keer voor een plas
niets anders viel te verwachten
alles blijft om hem te verachten.

Leugens van deze eigengereide
die “Make Amerika Great Again” verspreidde
de scheldend en tierende wereldleider
gaat zeker ten onder, als de C-strijder!
9-10-2020

TV20/1344

Running with the devil
kan nu een optie zijn
voor gitarist Eddie van Halen.
Still my guitar gently weeps
is zeker als ode toepasselijk voor hem.
Jump, zijn eerste in het diepe van de Rock
two-handen tapping vernieuwend op de Roll.
Meeslepend, hard en gillend
melancholiek en scheurend, Beat it.
Ain’t talkin’ ‘bout love,
maar als verlies voelt het wel.
Eruption, vulkaan met Mozart
eindeloos, virtuoos, zijn overlevering.
9-10-2020

TV20/1345

Bidons
Bom in het peloton
Verfrissend een koele dronk
snel gepakt en weggegooid
maar over het wegdek verstrooid
aangereden, een zwieper en bonk,
een of meerderen tegen de grond.
Bom in het peloton
Ook op de kasseien
‘moeten ze die plaveien?’
stuiteren bidons uit de houder
waardoor renners vallen op de schouder
en anderen over zich heen voelen glijen.
Bom in het peloton
Maar de allergrootste slag
was het nieuws van de dag
de Helleklassieker, een monument
vliegende bidons gewend,
de afgelasting van Parijs-Roubaix
9-10-2020

TV20/1346

Best bekeken
Sinds het virus de kop op heeft gestoken
heeft het aan cijfers niet ontbroken
gelikt wordt het gepresenteerd
een dashboard geprepareerd.

Aan welke knoppen gaan we draaien
om de ziekte niet te laten oplaaien
daar staat de routekaart voor klaar
risiconiveaus voor lockdown aldaar.
Rutte gaat het land stutten
tegen al die trutten
die het effect teniet doen,
‘mondkapjes op’ ‘n smet op het blazoen.
Dinsdag’s om 19:00 uur op NPO 1
regelmatig en in nood alleen
staan Rutte en de Jonge vele weken
met maatregelen en zijn tegelijkertijd het ‘best’ bekeken.
13-10-2020

TV20/1347

2 maten
in line-up
voor de micro
beiden
in monoloog
vanonder
de zware
wenkbrauwen.
die een boodschap
staande
gericht aan
verwachtingsvol
publiek
via de media
uitdragen.
maar die ongewild
weer twijfel
en onrust
hebben gezaaid
er wordt met
2 maten gemeten
nu ook in de sport.
tussen mannen
en vrouwenvoetbal
en ook tussen
professionele en
amateursport
dus komt NOC-NSF
in het geweer.
2 maten
meten
2 maten
weten
meer maten
verweten
andere maten.
15-10-2020

TV20/1348

Adel
Corona light
tijdelijk gesloten
uit daadkracht
ontsproten
tegen ondermijnende
despoten.
Leed voor velen
ondersteuning, geld
deels om te helen
deels om stemmen
vooruit te stelen
maar vooral om
solidariteit te delen.
“Adel verplicht”
gaat om omgangsvormen
je bent in zicht
gaat om je rol
als leider een plicht
het talent hiermee
om te gaan is niet licht.
Maar u laat zien
telkenmale weer
dat ‘Noblesse Oblige’
voor u staat als:
Altijd boven de wet!
Hoe lang nog
houden we de hand
boven uw hoofd?
betalen we nog,
terwijl heel Nederland
geschokt thuis zit?
Alle reizen, paleizen
en megaboten
het maakt u niet uit
al gaat alles naar de kloten
u moest beter weten
bent al lang buitengesloten
en zou nu hebben kunnen
tonen tot de grootten
te behoren
en samen met uw volk
de borst te ontbloten
en het virus te bestrijden:

“Je maintiendrai”.
16-10-2020

TV20/1349

Hoofd
Je moet je hoofd erbij houden
les te geven in Frankrijk
naast vindingrijk
niet onbehouwen
je mening voorhouden

maar als het om vrijheid
in meningsuiting gaat
kom je gauw in spagaat
om openhartig en bevrijd
te spreken versus
gecamoufleerd zonder stress
radicalisatie in te brengen.
Naast kopzorgen verstouwen
over het programma
en met wie je in de klas sta
moet je rekening houden
met de vorm van je de boodschap
geen cartoon, geen smartlap
want voor je het weet
wordt de grond onder je te heet
en gaan krachten spelen
die je woorden niet kunnen velen
die met andersdenkenden botsen
zodanig dat het je kop gaat kosten.

RIP Samuel Paty
5 jaar na Charlie Hebdo
werd weer gemoord
cartoons waarop gestoord
en radicaal werd afgereageerd
er is niets geleerd
bescherming niet geboden
hoeveel meer doden
moeten er nog vallen
voordat wederzijds begrip
zonder water op de bovenlip
en hersenen op de juiste plek
Vredelievend het hoofd bieden.
19-10-2020

TV20/1350

Beugel
Onder de beugel
over de heuvel
zo in het dal
het toeval
of verhaal halen
dus op de pedalen.
Onder in de beugel gaan
op de pedalen staan
de een bij het dalen
de ander om te klimmen.
10, 11 of 12 kransjes
goed voor menig kansjes
om samen met de grote plaat
furore te maken als je aangaat.
Tussendoor gewoon het malen
laat eerst de anderen doorhalen
zo min mogelijk energie verspillen
aan de meet seconden verschillen.

Onder de beugel
over de heuvel
zo in het dal
het toeval
of verhaal halen
dus op de pedalen.
20-10-20

TV20/1351

Rel
Malversaties
repercussies
Als actie = reactie
is voorspellen als
een open deur
geen geur, geen kleur
maar altijd vals
in de interactie.
Zo is de mening
van de Franse president
in antwoord op de ridicule,
radicale moord een vestibule
voor de Turkse dissident
Erdogan voor islamisering.
Malversaties
repercussies
Je land is overspoeld
met opkomende extremisten
5 jaar geleden Hebdo een les
maar Mohammed blijft de stress
cartoons als initiator, wisten
falatisten, zijn voor de dood bedoeld.
Zo ontstaat een wederzijdse
onvermijdelijke hetze
politiek en religieus
we gaan terug in de tijd, heus
want Middeleeuwse barbaren schetste
al het verschil tussen oost en westen.
Malversaties
repercussies
24-10-2020

TV20/1352

Buiten
Ik las zojuist
in ‘als je de stilte ziet’
de zinsnede
“Ik keek on me heen
om te zien wat dat allemaal
was, dat buiten, ...”
Buiten,
de andere kant van de ruiten
de onbeschermde wereld
waar het weer

ook stemming bepalend is.
Buiten,
waar je vrij kunt bewegen
je kunt sporten
en genieten van
geuren en kleuren.
Buiten,
waar je gedachten
makkelijker de loop
kunt laten gaan
en je hoofd leegloopt.
Buiten,
zie ik de wolkenpartijen
in volle snelheid
aan me voorbijglijden
als het vergankelijke leven.
Buiten,
ben je klein als mens
de ruimte om je heen
gigantisch en oneindig
als het web van het wegennet.
Buiten,
meest fijn om in te zijn
af en toe beangstigend
want nooit het gevoel
van “ alleen op de wereld”.
25-10-2020

TV20/1353

R
De R moet dalen
decembe
R
R
R
R
hij valt
R
toch niet uit
dan is de g
R
iep
p
R
ik
niet mee
R
nodig.
27-10-2020

TV20/1354

Door lopen
Eind van de dag
eerst op je gemak
het terrein niet geheel vlak
en met doorlopen ogen
na een week die is omgevlogen
later toch met wat haast
en met de wind die tegen blaast
de schemer op de loer
en miezerregen als toevoer
op het gevoel de weg terug
doorlopen het credo
het huisje gevonden, bravo.
De afsluiting nog wat verhit
met wat kolen van de kit
de sauna opgewarmd
en beide de hitte omarmd
zo is het leven geen hard gelag
al is dat misschien al te bout.
Nog wat Wings en looking out
for number one met Bachman Turner Overdrive
-na het zappen over Trump’s liveblijft 192 TV gezapig doorlopen
met 70-er jaren verlopen
songs als ‘it is a long way
to where I’am going’ en Bowie
met zijn ‘Fame’ dat strofisch
gelardeerd en ritmisch
klinkt en overgaat
in d’r. Hooks Sylvia die hem verlaat
omdat haar moeder het niet zag
zitten met this Medicine Show
zo zijn we in het 3e van the Four Seasons beland
en met koffie na wijn ipv Sherry in de hand
nog even wat Rubber Bullets van 10 CC
bijna kotsend doorlopen naar de wc
daarna is naar bed geen straf
zeker niet met Passion
waar Rod Steward his lesson
over ons heen laat galmen
het lijkt een Status Quo, zo zoet, zo fijn
It’s your love sweet Caroline.
30-10-2020

TV20/1355

KLM
Ons vlaggeschip
al jaren in de lucht
gehouden
door belastingbetalers.
En ook in de huidige
Coronamisère
is het niet anders
dat wij moeten dokken.
De onderhandelingen
al te bizar
op slot door dikbetaalde

gezagvoerders.
Ze laten liever hun bedrijf
aan de grond
lopen dan een procentje
minder te incasseren.
Laat Air France de glorie
van deze eindige story
en wij winnen
minder CO2 om te beginnen.
01-11-2020

TV20/1356

Corona reist
Het indammen staat op de agenda
het brengt zoveel ellende
de maatschappij ontwricht
de ziekte geeft geen inzicht
hoe lang dit nog zal duren.
Feit is dat het overdraagbaar is
dat met name face-to-face
catastrofale gevolgen hebben kan
vooral door dragers indirect
al hebben zij geen aantoonbaar effect.
Hoe kan ‘t dat reizen toegestaan
dat voetballers gaan en staan
ondanks alle formaliteiten
en publiekelijk met alle feiten
besmettingen de wereld overgaan?
Er heerst in die contreien
geen enkel medelijden
met de kwetsbare mens
“voetbal is oorlog”
sprak eens een leider toch?
Dus gaan ze met z’n allen
ondanks verschrikkingen na carnavallen
nog steeds naar hartelust
voor en zonder publiek een must
in de wereld de gezondheid vergallen.
PSV geheel besmet
Ajax-trainer toont ook geen belet
de bloemetjes worden buiten gezet
want kom niet aan hun inkomsten
wie had het over “domsten”?
02-11-2020

TV20/1357

Walvisstaart
Een stootblok was ter plekke
maar het stoppen verrekte
waardoor de metro
door de lucht vloog
en zich op de staart boog.
De staart van een kunstwerk
dat was wel erg sterk
op land twee walvisstaarten
waarbij de één een verlengstuk

van rails aan ‘t eind van ‘t stootjuk.
Nog verbazingwekkender
en bijna lachwekkender
de uitspraak van de maker
dat hij verbaasd staat
dat de staart niet onder gaat.
02-11-2020

TV20/1358

Head to Head
Hard to hard

Campagne misselijk makend
diep en emotioneel rakend
op de man gespeeld
zo erg dat ‘t verveeld
maar vooral het volk verdeeld.
Geloofwaardigheid
wereldrijk
leiderschap
gemeenschap
nalatenschap
Het gaat om de macht
“mannelijkheid” als kracht
hoe harder het gevecht
hoe meer in het voordeel beslecht
dat is opstaan voor je recht.
Geloofwaardigheid
wereldrijk
leiderschap
gemeenschap
nalatenschap
Intussen de een meer hypocriet
de ander de eeuwige parasiet
wat is de waarheid
270 de grens in de strijd
maar is er dan gerechtigheid?
Geloofwaardigheid
wereldrijk
leiderschap
gemeenschap
nalatenschap
05-11-2020

TV20/1359

Shirt
Een shirt als status
erbij horen
is emotioneel bekoren
soms verheven tot fallus.
In bovenstaande wordt dat
eens te meer
en met teveel eer
zeker niet op waarde geschat.
Want niet emotie, zoals het heet,
zit in het afgedankte kledij
maar naast onbestemde vleierij
vooral stinkend ongewassen zweet.

07-11-2020

TV20/1360

En het goede nieuws is:
Ratificatie
bondgenootschappen
Dus veel wat kapot gemaakt is
zal worden hersteld
heling van wonden
voor alle Amerikanen
compromissen tot samenwerking.
Geen Blue States
geen Red States
maar Verenigde Staten
Samen met een zwarte vrouw
democratie hersteld
een stap naar eenheid
intern de verdeelde staten
maar ook als brug naar extern.
In het Witte Huis
zwart als de nacht
wordt gebroed op meer tweespalt
geen reactie, maar hoogspanning
het is “Lonely” aan de top.
China en Rusland ongerust
NAVO zal worden hersteld
Europa en Amerika united
ook het klimaat weer in beeld
door Biden zal veel worden geheeld.
08-11-2020

TV20/1361

Hey Joe
Hey Joe, where you goin' with the counts in your hand?
Hey Joe, I said, where you goin' with the counts in your hand? Oh
I'm goin' down to take my new home
You know I couldn’t bear him
messin' 'round with America’s politics anymore
I'm goin' down to restore the rest again
You know I caught him messin' 'round with America’s politics
Huh, and that ain't too cool
Hey Joe, I heard you won the elections straight
You won it straight now
Hey Joe, I heard you won the elections straight
Won it straight all around, yeah
Yeah
Yes, I did, I won it
You know I caught him messin' round, messin' round the world
Yes, I did, I got him
You know I caught this dreadfull man messin' 'round the world
And I gave him the kick
right away
Alright
Kicked him one more time again, baby
Yeah
Oh, dig it
Ah, alright
Hey, Joe
Where you gonna run to now?…
08-11-2020

TV20/1362

Stilaan
Het leven ingekapseld
was het met het virus zover
dan was het allemaal niet zo pover
en minder depressief met ons gesteld.
Stilaan wordt het tijd
dat vaccins worden gevonden
en dat we weer feestavonden
mogen houden mettertijd.
Wat niet stilaan voorbij mag gaan
zijn de vriendschappen
en de cartooneske grappen
waar het gaat om een lach en een traan.
Laten we met zijn allen stil staan
bij de herinneringen en geneugten
en aan de vreugden en deugden
en als het weer mag, volledig losgaan.
14-11-2020

TV20/1363

Verdwaasd
Leven, half tussen de waan
van het bestaan
half op de rand
van het denkende bestand
dat tussen de oren beland.
Mijmeringen vluchtig genoeg
om snel te vergeten
over hetgeen je niet hoeft te weten
waar je niet om vroeg
zoiets als drinken alleen in de kroeg.
Eenmaal te schudden met je hoofd
om kwijt te zijn waar je aan dacht
was het bij dag of in de nacht
je kan het niet herinneren, verdoofd,
het vuur was er, even, alweer gedoofd.
Als ware je geest en lichaam gescheiden
niet bewust van elkaars bestaan
je zelfs zonder beiden verder kan gaan
wis en waarachtig niet te vermijden
het kan zo vergaan, zonder lijden.
15-11-2020

TV20/1364

Netflix
Gure, donkere avonden
vallen ons ten deel
in de herfst en de winter.
Slechts een beeldvullend,
overdag’s somber scherm,
vult de leegheid van deze tijd.
Niet dat TV veel vertier
of plezier te bieden heeft
maar Netflix vult de hiaten.

De series volgen elkaar
in urenverslindende weemoed,
zonder kopbrekende zorgen, op.
Tot de verlichtende zomertijd
langer ons werelddeel bestrijkt
en we weer buiten spelen kunnen.
16-11-2020

TV20/1365

WMO
Weer niets terechtgekomen
van plannen door kabinetten
niet om te dwarsbomen
maar hoe gaan ze dit rechtzetten?
Weer niets geleerd, een mirakel,
eind van de vorige eeuw
het hulpmiddelen debacle
is wat decentralisatie ons brengt.
Jeugd, ouderen en gehandicapten
zouden geholpen worden
door belangen bij gemeenten
dichtbij henzelf gebracht te zijn.
Maar zoals ook toen blijken
de geldstromen te verdwijnen
in een diepe, donkere put
waar mensen door wegkwijnen.
Jong geleerd
is oud jongleren.
16-11-2020

TV20/1366

Vroeg
Kerst begint al half november
geen Zwarte Piet in december
geen boom meer om in te klimmen
die staan al in huiskamers te glimmen
geen kinderfeest meer to remember.
Zo wordt al vroeg ingezet
op coronavirus feesten eind december
en wordt de wortel en de gember
niet bij de schoorsteen neergezet
maar direct tussen de aardappelen geplet.
Het zal sowieso niet knallend zijn
een jaar om snel te vergeten
voor- en tegenstanders verweten
elkaar van manipuleren en chagrijn
van vroeg tot laat groot in het kleinzijn.
20-11-2020

TV20/1367

Sundawn
Sundown melting the deep blue away
wishing the daytime could stay
but knowing the wish to remain
waiting for another to come

hoping the night soon to been gone.
Sundown fading over the land
showing long shades in the end
like crawling figures reaching
to hold on what it had got
before the last lightning shot.
Sundown the last wink today
a colourfull goodbye so to say
sinking at the end of the world
wondering throughout the hours
what the day will bring at sundawn.
22-11-2020

TV20/1368

Diepe val
Hoe je meegezogen
zonder mededogen
wordt in de maalstroom
van een vriendelijke gnoom
aan de politieke zoom.
Het gebeurde Baudet
na een partijbonzen zet
die als een onvoorziene stap
eindigde in een reactieve natrap
van een desperate vriendschap.
De rechtsgeaarde jongerenpartij
liep append op de averij
wankelmoedig bleef eerst zijn steun
die eindigde in de kreun
“Ik stap op” na deze miskleun.
23-11-2020

TV20/1369

Nogal Wiebes
Onverklaarbaar
niet op de radar.
Fraudeaanpak
uit eigen zak.
Een brandende lont
ouders aan de grond.
‘Koud’ de bewindslieden
die nalatigheid verrieden.
Lak aan de signalen
“Indianenverhalen”!
Maar puntje bij paaltje
een overheidsstaaltje.
Berichten uit de griebes
verzonnen, nogal wiedes.
24-11-2020

TV20/1370

Maradona
Maradona is bezweken
heeft het op aarde bekeken
nu in handen van zijn God

die hem al eens bijsprong in zijn lot.
Een van de beste spelers wereldwijd
al dribbelend het publiek verblijd
maar gaandeweg in hoger sferen
moest hij brommen meerdere keren.
Zijn hartstocht en zucht verdween
“Cocaïne running around my brain”
werd hem dan ook fataal
een hersenbloeding, einde verhaal.
25-11-2020

TV20/1371

Jaargetijde
We trekken ten strijde
over land en heide
met fiets en MTB
geest en lichaam tevree.
We trekken erop uit
het kost ons geen duit
alleen maar genieten
al moet het niet gieten.
We laten ons niet binden
bewegen ons als hinden
vrij om te doen en gaan,
om op eigen benen te staan.
We blijven zo gezond leven
dat blijft ons streven
ieder jaargetijde zijn charme
al hou ik meer van het warme.
We zijn op het eind van het werk
voelen ons nog sterk
de drukte achter kunnen laten
en ervaringen om nog lang over na te praten.
28-11-2020

TV20/1372

Unilever
Uitgeleverd
29-11-2020

TV20/1373

Frappant
Voetballand
heel frappant
tussen de haantjes
vloeien nu traantjes
voor een bijdehand.
Ze gaat onvervaard
nog ongeëvenaard
in de Franse en European Ligue
nu ook in de Champions League
de primeur, Stéphanie Frappart.
Na Bibiane Steinhaus zagen velen
in Duitsland en op de Olympische Spelen
het vrouwelijke niveau groeien
fluitend niet meer aanknoeien

maar professioneel het spel delen.
Dus als kijkgenot
een open schot
voor het doel
frappant zo koel
baas van het plot.
30-11-2020

TV20/1374

Blijf
Voor de dood van Maradona:
blijf van mijn lijfarts.
Erna, vanuit de media:
blijf van mijn lijf arts.
01-12-2020

TV20/1375

Schilderpoëzie
Probeer het leven te begrijpen
vanuit het pittoreske
tracht de zin van het leven
in humor of weemoed te vinden.
Karakteristiek
geen tragiek
innovatief
met een motief.
Het zit hem in de mensen
met al hun merkwaardige wensen
anderen te steunen
zonder zelf te kreunen.
Niet op de voorgrond treden
en toch de aandacht besteden
aan veranderen ten faveure
van en om verbeteringen in te kleuren.
Karakteristiek
geen tragiek
innovatief
met een motief.
Dus het beschrijven als een beeld
in alinea’s en strofen verdeeld
het bejubelen van resultaten
al feestend met je maten.
Maak het af op het doek
met wasco, olie of teer op verzoek
laat het eruit springen
zodat de wereld gaat swingen.
01-12-2020

TV20/1376

Groningen
Er gaat niks ...
naar normale normen
Vindicat laat het stormen
telkens weer negatieve stromingen
daar ... boven in Groningen.

Busje komt zo ...
garandeert Coronavrij feesten
tijdens de rit met drank, beesten
met mondkapjes als beloningen
daar ... boven in Groningen.
De burgemeester gaat weer ...
onderzoeken en daden stellen
maar het zijn regels die knellen
bij verenigingen en woningen
daar ... boven in Groningen.
Er gaat niets
boven Groningen?
03-12-2020

TV20/1377

Vorst
Opstaan bij winterse kou
wat staat vandaag weer
in het nieuws en ons te wachten.
Eerst sporten zegt de vrouw
kan niet overslaan deze keer
na de week vol werkgedachten.
Ik lees mijn krant en antwoord lauw
niet als een echte heer
hoofd vol en nog niet op krachten.
Wat is dat toch voor dag en dauw
heerlijk op de vrije dag een keer
niet te vechten tegen machten.
Alleen al te lezen over Baudet, die met een streek en sneer
zichzelf weer deed lachen.
De rillingen over de rug, nou
zal rechts blaten 4 jaar of meer
net als ze de USA ten gronde brachten.
De Queen op Netflix te schouw
toont dat een vorst eens te meer
terughoudendheid moet betrachten.
Over ons koningshuis, te flauw,
een mening te delen doet zeer
Vorstelijk betaald en dan nog klachten.
Vorst, schaatsen uit het vet, gauw
zwierend over het ijs van een meer
helpt tegen slapeloze nachten.
05-12-2020

TV20/1378

Stemming
37000 voorkeurstemmen
op de 17,5 miljoen.
Laat die man zijn stemmen houden,
en er verder het zwijgen toe doen.

05-12-2020

TV20/1379

WED
Wet Eerlijk Delen
Wordt een nieuw PvdA Elan
Waar aandeelhouders strijken
Waarden groeien voor de rijken
Willen zij nu een werknemers plan.
Waar “Ideologische veren” bevrijdend
werden geroemd in 1995
Wonen weer expliciet een verantwoording
worden moet van de Rijksoverheid
Waagt de partij zo uit te vliegen.
Weet dat wij nog wachten op het kwartje
Weet dat Kok het in eigen zak stak
Want als commissaris van Shell, KLM en ING
Weet hij er als geen ander de weg en strak in pak
“Waarheid als een koe” te vinden.
07-12-2020

TV20/1378

Hoop
De tijd in het jaar
dat op z’n einde loopt
een naderend slot
van een miserabele periode.
De tijd in het jaar
dat hoop gloort
de immer feestelijke Kerst
en een komende jaarsomslag.
De tijd in het jaar
dat duidt op nieuwe kansen
dit keer geen knallend begin
waar nieuwe moed uit geput wordt.
De tijd in het jaar
dat de vele cohorten
kan laten vergeten
als het vaccin snel aanslaat.
08-12-2020

TV20/1379

Dromen
Blijven hangen
in het verleden
is voor bangen
die leden
onder belangen
van anderen.
Vooruit komen
een betere toekomst
en durven dromen
ondanks afkomst
zonder schromen
bereikt samenkomst.

Stilstand is achteruitgang
het blijven hangen
met hetzelfde behang
tekent geen verlangen
noch een belang
in levenslofzangen.
Dus mens durf
te dromen en neem risico’s
voor je murw
en afhankelijk van bobo’s
in een curve
beland en eindigt als dodo’s.
11-12-2020

TV20/1380

Federale doodstraf
Hoe een gek
als een kat in het nauw
strooit met drek
en met gekwetste klauw
slaat een laatste vlek.
Tegen alle logica in
blijft hij wrokkig
en desalniettemin
vechten, knorrig,
oproepend weerzin
en al met al te gortig.
De doodstraf weer in leven
moet hem glamour
en credits geven
het is gedaan met l’amour
en (America First) vooruitstreven
Trump, ga gauw, bonjour!
11-12-2020

TV20/1381

Samen
... moeten we zorgen
voor een goede oude dag morgen.
... voor een goede dialoog
waarover het kabinet zich boog.
Weer komt het OMT samen
om nieuwe plannen te beramen.
Want weer kwamen mensen samen
met Black Friday en de Sinterklazen.
Hoe krijgen we op COVID grip
waar hardnekkigheid wijst op onbegrip.
Hoe een boodschap te linken
zodat het in aller brein zal klinken?
En geldt dan het samen doen
voor ziekte, welzijn en dus ieders poen?
12-12-2020

TV20/1382

Bijbelgordel
Het geloof als peiler
niets kan ons overkomen
als we de regels volgen
niet zelf nadenken
en groepsgedrag vileiner
tegen realisme laten stromen
accepteren de gevolgen
zonder ook maar iets bij te lenken
zo klinkt het in hun termen reiner
om niet in het lichaam te komen
met vaccins als dolken
en daarmee anderen te krenken
de top10 van brandhaarden
als kroon op het werk
ontheffing van de kerk
van hedendaagse plichten
hoe lang duurt het voor zij zwichten
en medemenselijkheid aanvaarden.
13-12-2020

TV20/1383

De grote boodschap
Scheisse hebben ze aan alles
de anti-Corona groepen
pijn gaat het zeker doen
nu een nieuwe lockdown is aangekondigd.
Alleen en uit het torentje
een waarlijke one-man show
heel overtuigend en strak
in het pak met ‘n ‘grote’ boodschap.
Geen openbaar leven meer
alleen het noodzakelijke
ook het kameraadschappelijke
is als ‘het naast de pot pissen’.
Alweer gaan de scholen dicht
het wordt minder leren, on-line, strontziek worden we ervan
muren drukken ons gemoed teneer.
We moeten dwars door de drek
met z’n allen, met elkaar,
het over ons laten komen
zodat de COVID-winden gaan liggen.
14-12-2020

TV20/1384

Freedom and whiskey
Scotish life
hearts with a drive
the wind round the Hills
land for those who wills

and rains scratching as a knife.
They can’t live
without a glass of active,
warm, round glowing whiskey
at difficult choices and every
chance with a good perspective.
Staying alive
man and wife
no hard feelings
freedom a believing
to hold and to strive.
17-12-2020

TV20/1385

Ongekend onrecht
Cultuur verantwoordelijk
voor een schadelijk milieu
waarmee burgers door overheid
op wanstaltige wijze
als leugenaars en fraudeurs
zijn weggezet.
Het blijkt dat zelfs de rechterlijke macht
hen niet gesteund heeft
noch de ambtenarij eerlijk
de grondbeginselen van de rechtsstaat
gehanteerd heeft.
Het onderzoek toont aan
dat de belastingdienst
te star in regels gebonden
ondanks juridische uitspraken
met steeds veranderende wetgeving
stilzwijgend door kon gaan.
Niemand in de ladder
van besluitvorming en beslissingen
zag de noodzaak om gedupeerden
te steunen en liet hen in een diepe,
bodemloze put storten
en met schaamte en woede leven.
17-12-2020

TV20/1386

Beeldvorming

Oftewel: Hoogmoed komt voor de val

Real Madrid versus Heerenveen
de vergelijking alleen
geen fraai uithangbord
voor rivalen in de sport.
Toch bracht Badr Hari
zijn opponent mentaal in penarie
maar had niet gedacht
dat hij ten val zou worden gebracht.
Met een gebroken neus
en zijn mond vol tanden geen keus
om met de staart tussen de benen
stilzwijgend langs de zijdeur henen
een aftocht te gaan.
20-12-2020

TV20/1387

Muren van wagens
Brexit in onderhandeling
lot in handen van Boris
als de draak zonder Joris
wachtend in de branding.
Een voorproefje zonder te rijden
trucks voor de border
wachtend op nader order
als muren aaneengesloten in rijen.
Een harde of een zachte
uittreding uit de Europese Unie
loopt steeds uit op ruzie
nog een paar dagen afwachten.
Dan zal na een jaar vitten
blijken of de Britten
rustig kunnen pitten
of op de blaren moeten zitten.
22-12-2020

TV20/1388

Deal
De deal is rond
een harde
deels ingepakt
met
goede bedoelingen.
De deal als winstobject voor de UK
op het laatst
mogelijke
moment gered.
De deal hing
voornamelijk om
de visserij
het quotum
voor de EU.
Het stinkt dus
bij voorbaat
bij de kop
de vis wordt
duur betaald.
24-12-2020

TV20/1389

Gamble
Brexit een jaar
van pokeren of schaken
met media openbaar
en schaamrood op de kaken
niet elegant, maar wel klaar.
Net als in het echte spel
draait het om verrassing
van zetten én hersengestel
dat vraagt om aanpassing

en op een logisch appèl.
Zoals in de “Queens Gambit”
het zoeken naar openingen
het afwikkelen naar het eind
inschatten van de verleidingen
en bedoelingen van de exit.
25-12-2020

TV20/1390

Erop staan
De schaatskalender krap
rijders zetten zich schrap
om, nu het moet, te presteren
om bij de selecte club te verkeren
die EK’s en WK’s mogen rijden
en voor de medailles gaan strijden.
Het ultieme beeld met de kop
“Je staat erop”
geeft opluchting en euforie
het is een moment van victorie
dat waar je voor getraind hebt
en blij bent dat je het hebt gered.
Het beste zal bovenkomen
je hebt je kunnen klaarstomen
voor dit eenmalige evenement
van jeugdig tot ervaren talent
de druk op de ketel met resultaat
doorgaan of een jaar dat verloren gaat.
27-12-2020

TV20/1391

La Lumière
In duistere tijden
kan men zich verblijden
aan kleine lichtpuntjes.
Kerst is een feest
altijd geweest
van vele van die lichtjes.
Oud en Nieuw gedijen
van lichtkogels in het vrije
die spetterend uit elkaar vallen.
Dan gaan dagen lengen
die ons meer zon brengen
en dat ons hart verlicht.
Zo gaat 2020 in 2021 over
van angst naar hoop daarover
opkomst van het licht, La Lumière.
28-12-2020

TV20/1392

Ziel
Wat is een ziel?
Het leven gegeven
het hart in rust
de laatste adem uitgeblazen
hersenen gesust
en niets meer te beleven.

Het lijf blijft over
als een zak vol botten
de huid bleek en grauw
als kleren vol met motten
geen bed vol clover.
De ziel vertrekt
naar het hiernamaals
verdwenen zonder spoor
het leven iets triviaals
een drupje op het servet gelekt.
Is dit het, je ziel?
Verleden voorbij
toekomst verloren
historie vergeten
niets om te bekoren
geen lol meer, noch averij?
Alles vergankelijk en verstopt
je grijze cellen en bloed gestold
geen beweging in spieren
weg de sappen uit de klieren
en de interactie gestopt.
Zielloos
Vertaling uit het Duits is doelloos
is dat het leven
van begin tot eind
nemen en geven
een schot naast de roos?
Heb je iets betekent
laat je iets achter
of ben je eenzaam heengegaan
kom je voorbij de poortwachter
of wordt je in de hel afgerekend?
Zieltogen
Geen mededogen
ieder zal het meemaken
de naasten (al) verlaten
het gevoel alles te staken
the end, het leven voorbij gevlogen.
31-12-2020

TV21/1393

Roaring 21
De eerste vooruitzichten:
het kan alleen maar beter gaan
de kalender zal weer vol staan
vrijheid en plezier naast plichten.

Alle remmen zullen los gaan
historische terugblik wijst dat uit
als ware er een rattenvanger met zijn fluit
zullen we na vaccinatie bij elkaar staan.

In Amerika is ook een kentering
politiek meer democratisch
maar de toon blijft sarcastisch
vreugde meer een fluistering.
Dan alle hoop maar op China
de armoede is daar verdwenen
waar zijn al die mensen die wenen
of is de doofpot één zwarte webpagina?
2-01-2021

TV21/1394

Walk
You never walk alone
if you wear a Pacemaker
that’s what Gerry learned at home
and all the way down the earth.
Walk on. Walk on. With hope in your heart.
And you’ll never walk alone.
Het krijgslied van voetbalclubs
als Liverpool, Celtic en
op eigen wijze Feyenoord
met de hoekende Lee Towers.
Walk on. Walk on. With hope in your heart.
And you’ll never walk alone.
De wereld rond als troost
het radiomoment van het jaar
uitgezonden in 180 landen
als hart onder de riem van de Coronacrisis.
Walk on. Walk on. With hope in your heart.
And you’ll never walk alone.
RIP GERRY MARSDEN.
4-01-2021

TV21/1395

Beurtelings
Al maanden geroezemoes
al weken speculeren door goeroes
en na aanwakkerend ongenoegen
politici die de minister bevroegen
en de media belagen
met ‘lekkende’ vragen
is de kogel door de kerk
de GGD kan aan het werk.
Voor een prikkie op de eerste rang
maakt mij dat blij of bang?
Na puzzelen en passen
gaan ze de naalden erin jassen
zorgpersoneel en ouderen bezeerd
op het laatst gepasseerd
door huisartsen en IC-personeel
niet eerder en niet teveel
het gaat namelijk hier om sport
niet de eerste wint, maar met zorgvuldigheid vort.

Voor een prikkie op de eerste rang
maakt mij dat blij of bang?
Brieven zijn geschreven en gestuurd
waar is het bij jou in de buurt
even bellen voor een afspraak
op gezette tijden anders loopt ‘t spaak
zo kan niemand voordringen
al zullen velen zich bezinnen
wel of niet is de keuze
“Voor de vrijheid” is deels de leuze.
Voor een prikkie op de eerste rang
maakt mij dat blij of bang?
5-01-2021

TV21/1396

Oorlog
Verloren
onbekoren
Alles komt voorbij
de Amerikaanse averij
na maanden van aanvechten
en het wijzen naar de slechten.
Verstoren
onbehoren
Weer weet de zittende president
te scheppen een precedent
oorlog in eigen huis
aanhangers zijn niet pluis.
Verloren
onbekoren
Nu moet zelfs Trump erkennen
en trapt hij op de remmen
zijn dochter en zoon spraken
om de woede van hen te staken.
Verstoren
onbehoren
Het hart van de democratie geraakt
het Capitool gekraakt
wordt nu door de Nationale Garde schoongeveegd
dat gaat vast en zeker niet meer beleeft.
Democraten wisten hen te verslaan
de Republikeinen kunnen gaan
6-01-2021

TV21/1397

Schandalig
Geweldig dat media versneld
met Facebook, Twitter, Whatsapp,
nieuws verspreiden heel direct
ook andere apps, minder in trek,
verspreiden meningen, daartussen ook nep,

en aantallen worden graag geteld.
Maar we weten met z’n allen
dat alles delen gevaarlijk kan zijn
want macht van volgers telt
zeker als een influencer verteld;
aanvallen op democratie doen pijn
en kan zelfs machtigen doen vallen.
We zien dit bij de USA-president,
hij gaat prat op zijn tweets
waarmee hij angst en haat zaait
meningen worden steeds verdraaid
en bij tegenslag steeds zijn speech
niets ontziend, ongeremd.
Nu hij in verkiezingen is verslagen
laat hij zijn intolerante kant zien
spoort opstanden aan
om tegen de uitslag in te gaan
geweld aangewakkerd; misschien
geen gezichtsverlies door zich te verlagen.
Maar de mening in de wereld
toont vooral voorzichtigheid
geen uitgesproken mening vooraf
wel vreugde achteraf
terwijl de verliezer de strijd
schandalig tot oorlog ophemelt.
9-01-2021

TV21/1398

Poolwervel
Niet met het hoofd in de wolken
maar wel in de bovenkamer van de dampkring
wordt het winterse gevoel bepaald.
Stationaire lucht hoog boven de Noordpool
als motor, door vorm en ligging, voor het weer
aan de grond enkele weken verlaat.
IJskoude lucht kan gaan uitwaaien
en bij plotselinge opwarming doen opsplitsen
zo de westelijke straalstroom laat zwabberen.
Het is duimendraaien voor schaatsliefhebbers,
waar vallen de koude vruchten van het noordelijke weerspel,
wordt het Europa of juist een andere regio?
13-01-2021

TV21/1399

De val
Asscher heeft het voorbereid
zelf slachtoffer van gekonkel
hij als de nieuwe Karbonkel
in een toeslagenaffaire strijd.
Dit heeft uiteindelijk geleid
tot een val van het kabinet,
maar is dit een strategische zet
om de toekomende tijd?
Weer gaat het om principes
nauwelijks om de inhoud

eigenlijk is iedereen fout
zowel het kabinet als de opposities.
Hoofdrolspelers veranderen
met vallen en opstaan
zullen zij ervoor gaan
en zullen ook zij voortmodderen.
Is het een debacle om te vallen
zijn er regels voor succes
het volharden zonder stress
-op naar het PvdA-congresom eens echt te knallen.
15-01-2021

TV21/1400

Uitbannen
Waarom we het professionele
voetbal moeten uitroeien
laat hun kapsels zien dat maar niet wil uitgroeien
De mateloosheid die ze tentoonspreiden telkenmale
voedt de hebberigheid aan vele wanstaltige verhalen
De prijs wordt betaald door het blinde volgzame publiek
dat amechtig hunkert naar vereenzelviging, hoe ziek
Massahysterie gedijt in opzwepende litanieën
daar wordt gebruik van gemaakt door tijdelijke genieën
Maar ook deze zelfbedachte godenzonen
zullen tenslotte als Icarus hard ten aarde komen
Dat is wat we dank zij een virus
op de speelvelden tegenkwamen
zowel ‘on the green’ als in het Witte Huis moeten ze beamen
Helaas is historisch besef niet uit te leggen aan tirannen
en is daarmee deze groteske maskerade niet uit te bannen
15-01-2021

TV21/1401

Winter
Het is begonnen
sneeuw niet verzonnen
het was al snijdend kou
op de fiets nog even trouw.
Thuis weer voor de buis
schaatsen kijken vanuit fauteuils
het vanuit de warmte kijken
hoe de vlokken neerstrijken.
En dus met koekie en zopie
het enige gedurfde loopie
dat de concentratie verbreekt
als Dione tussendoor spreekt.
16-01-2021

TV21/1402

Toeslagen
Affaire met gedupeerden
waarvan we hopelijk leerden
het kabinet erdoor gevallen

onduidelijk blijven de aantallen.
30.000 euro per gezin
is beloofd maar heeft dat zin
m.i. eerst aan hen storten
zonde dit steeds op te schorten.
Daarna meteen de vorderingen
opvolgen niet met opschortingen
kom hen eerst tegemoet
voor menselijkheid met spoed.
Later kun je dan per geval
nagaan of iemand iets stal
politiek tegelijkertijd verzinnen
hoe vertrouwen terug te winnen.
Daarna zal moeten besloten
alle toeslagen af te stoten
meer eerlijke manieren
om armoede te bestieren.
‘n specifieke uitkeringsinstantie
die met gepaste distantie
de speciale casussen weegt
en fraudeurs de deur uitveegt.
Dus geen aparte toeslagen
duidelijkheid zonder vragen
overleggen van cijfers
voor tevreden eisers.
16-01-2021

TV21/1403

Koppen en bollen
Knappe koppen
krantenkoppen
Rollende koppen
gespietste koppen
Tulpen koppen
of de bal koppen
Klappen op de koppen
maar aai over de bollen
Harde bollen
zeilen bollen
Maagdenburgse halve bollen
katoen bollen
Aanbollen
poten van bollen.
Dus van koppen tot de poten
het menselijke ontbloten
17-01-2021

TV21/1404

Melanie
Een meewarige vrouw
blijft haar man trouw

het land in rouw
moet weer in opbouw.
Ja, weer America op één,
helemaal alleen
door toedoen van één
met een hart van steen.
De dag voorafgaand
door de zijdeur afgaand
een filmpje pijnlijk en staand
theatraal en verwaand.
Haar man die voorheen spuwde,
dit via Twitter niet schuwde
nu adviseurs die waarschuwde,
de overdracht overschaduwde.
19-01-2021

TV21/1405

De klepel
... is gevonden
na dagen van touwtrekken
elkaar afbekken
en politiek gekonkel
ligt daar eindelijk de karbonkel
het opengebarsten kleinood
klaar tegen de allergrootste nood.
... van de avondklok
die in het gehele land
voor mensen van aller stand
tezelfdertijd, voor twee weken
zal luiden voor alle streken
om de angst die heerst
te bestrijden en wel beheerst.
... toch niet gehoord
na het luiden van de klok
loop je tegen de wapenstok
van € 95, net binnen de grens
die menig gezelligheidsmens
buiten het misdadiger profiel houdt,
‘n groot bedrag voor ‘n kleine fout.
... symbool van ‘t mannelijke lid
laat de laatste strohalm zijn
de weg van de minste pijn
maar wel een gok
voor een wereld in shock
een paardenmiddel in de strijd
tegen sterfte en voor stabiliteit.
21-01-2021

TV21/1406

Eén

Eén avondklok
Eén op bezoek
Eén voor allen,
Allen voor één
normaal leven.

21-01-21

TV21/1407

Gelijk?
Het gelijk van Jetten
de avondklok pletten,
een koninklijke oplossing
afgedaan als vergissing,
voor D66 te hopen dat deze blaag
opgevolgd wordt door een verstandigere Kaag.
22-01-2021

TV21/1408

Weerstand
Totdat we allen afgestorven zijn
zal er altijd weerstand zijn.
22-01-2021

TV21/1409

Bedrijfstak
Wederom een bewijs dat, zelfs bestuurders, zich boven de wet plaatsen.
Niet de belangen van kwetsbare naasten,
maar de eigen financiële belangen
blijven zo irritant hangen.
De zogenaamde godenzonen
blijven zichzelf belonen
voelen zich gesteund door vrijgevigheid
van massa hysterische voldaanheid
de supporters, die op geen andere manier hun energie kunnen uiten
en liefst allen gezamenlijk hun woede spuiten.
De amateursporters moeten wijken,
de tijden verschuiven die op de agenda prijken
alle regelmatig terugkerende geneugten
de enige uitweg naar vreugde
in deze bizarre Coronatijden
moeten zij hun vrienden mijden.
Terwijl de uitverkoren paria’s op het veld
elkaar belagen met geweld
geen ontzag voor de schoonheid van het spel
maar voor de knikkers wonderwel
is alles toegestaan
zelfs woordelijk elkaar te lijf gaan.
Wie zal dit geweld eens keren
hen dresseren tot echte heren
met oog voor maatschappij en elkaar
een “nieuwe wereld” zomaar
dan kan deze periode de boeken ingaan
als vervelend, maar wel ‘beter’ voortaan.
23-01-2021

TV21/1410

Stil
Niemand over straat
alleen de lantaarnpaal die staat
zijn licht schijnt
over wat
waarvoor?
Het is stil in de straat
nu er niemand over gaat
het leven een niemendal
voor wat

hoelang?
Geen hond over straat
of toch met de staart
tussen de achterbenen
ja dat
nog even?
De dood in de straat
wachtend tot ieder vergaat
gedwee afwachtend
kan dat
zo even?
Allen van de straat
dat is waar het over gaat
Corona inkapselen
zal dat
nog lang?
23-01-2021

TV21/1411

Zadelpijn
Als metafoor
voor het fietsgeluk
en de werkdruk.
Het afstellen
hoog, dan weer laag
zegt iets over deze blaag.
Hard of juist zacht
alles geprobeerd
maar het blijft verkeerd.
Dat het blijft rommelen
zegt iets over Tommeke
namelijk over zijn bolleke.
De renner stopt
tijdelijk of voorgoed
de steenpuist wroet.
24-01-2021

TV21/1412

Sporten
Door te sporten kun je bogen
op een beter metabolisch vermogen.
Deze veranderlijkheid van vorm
houdt het verouderingsproces binnen de norm.
Voedings- en rustpatroon in balans
zorgen voor spieren in cadans.
Plezier en dadendrang in het geding
wapenfeiten eigenlijk gering.
Jezelf uitdagen en pijn doen
jezelf bewijzen, niet voor de poen.
Intrinsieke motivatie vergroot het plezier
met een doel als werkelijk vertier.
Dus niet bezig zijn met falen,
het optellen van prestaties
is het aftrekken van het doel dat je wilt halen.

Je eigen grens bereiken
dat zou nergens op moeten prikken.
25-01-2021

TV21/1413

Lefgozertjes
Grote groepen
op de stoepen
die met z’n allen
en niet alleen durven.
Met bivakmuts op
hun bedekte kop
voelen ze zich sterk
te gaan buiten paal en perk.
Niets ontziend
stiekem en uitgekiend
gebruik van misbaar
ongelooflijk ondankbaar.
Stoer filmpje op YouTube
hun bedreigende attitude
dus oppakken alle lefgozertjes
deze nachtelijke monster(tje)s.
26-01-2021

TV21/1414

Ontspoord
Machteloos
of ontspoord
niet zoals het hoort
het lijkt zinloos
zo te leven.
Verzet
tegen wet
en regelgeving
het alternatief
voor te weinig gerief
in het leven.
Des welvaarts
tegendraads
meer eisen
minder reflectie
verder kijken
dan de pandemie
om te leven.
Verscheurd
in tweedracht
ondoordacht
en reactief
zo explosief
dat implosie
van de rechtsstaat
na aan het leven staat.

Als razende
treinen zonder remmen
denderen
groepen langs elkaar
als brullende
locomotieven
die wissels schokken
rookgordijnen optrokken
met leven vol brokken.
Gedachteloos
en ontzet
menigeen voor de buis
wat tegen dit gespuis
te ondernemen
als waterkanonnen
voor het gerecht
gedaagd
daarmee het recht
vervaagd
het normale leven versaagd.
Morele plichten
vrede stichten
de avondklok verstoord
de nacht vermoord
de ochtend gloort
en zal het leven
heroprichten.
28-01-2021

TV21/1415

Janssen
Eén prik te gaan
dat kan volstaan
voor 66% bescherming
een stille werking
tegen de virusvarianties.
AstraZeneca vandaag
al gaat het traag
ook toelaatbaar
met 60 % betrouwbaar
de 3e variant op de markt.
Is echter minder het probleem
dan automatisering algemeen
al sinds het begin bij de GGD
onveilig is tegen het idee
om privégegevens te verhandelen.
Wellicht dat we leer trekken
dat het eeuwige lekken
bestreden moet worden
met een fanatieke horde
plichtsgetrouwe gedragsdragers.
29-01-2021

TV21/1416

Radar
Van de radar verdwijnen
zal niet zo makkelijk gaan
als in vroeger tijden.
Niet meer wegkwijnen
niemand in de weg staan
of in de wielen rijden.
Het is bijna onmogelijk
met de huidige technieken
om geen sporen na te laten.
Bewakingscamera’s of GPS
of ouderwetse politiemechanieken
worden ingezet tegen het verlaten.
Vertrokken Onbekend Waarheen
is een mogelijkheid natuurlijk
maar is alleen administratief.
Maar voorgoed kan alleen
in onherbergzame gebieden
waar je zonder vergunningen aan voedsel kunt komen.
30-01-2021

TV21/1417

Versoepeling
Dreigende tegenspoed
economische malheur
en maatschappelijk gezeur
doet het humeur geen goed.
De jeugd van het padje,
scholen en sociaal gesloten
heeft OMT en kabinet besloten,

of groeien op voor galg en radje.
Winkeliers en bottelier
bouwmarkten en klusbedrijf
pretparken en buitenverblijf
evenementen en hotelier.
Alles krijgt een dreun
ondanks de regeringsbijstand
tijd voor ontgrendeling van dit bestand
versoepeling nodig als steun.
3-02-2021

TV21/1418

Mesjokke
“Het bloed kruipt waar het niet gaan kan”
Het zuiden weer in de ban
van het naderend carnaval
wat nu niet plaatsvinden zal.
Bij de pakken neerzitten
helpt niet, net zo min als vitten
op beleidshandhavers
van de opgelegde kaders.
De poppen zijn aan het dansen
maar openlijk kunnen sjansen
in Den Bosch bij café Basiliek
gaat niet op voor de ganse kliek.
We zetten de bloemetjes buiten
is wel één van de geluiden
in schuur of groot magazijn
mag pas op ‘t laatst bekend zijn.
Met carnaval sta je op je kop
tot in de late uurtjes en laatste ‘drop’
schor worden, opstaan met ‘n kater
bijkomen en slapen doe je later.
4-02-2021

TV21/1419

ALS
Als het zover is
als het dan moet
als het niet anders kan.
Helaas het einde
komt dan in zicht
ongewenst en ongepland.
Dit overkomt dé band
rockers met faam
de Golden Earring vandaag.
ALS als oorzaak
de dodelijkste ziekte
waar geen remedie voor is.

That’s it.
George Kooijmans oprichter
gitarist en componist/schrijver

sterkte in deze laatste fase!
5-02-2021

TV21/1420

Voltooid
30 jaar in ons leven
geboetseerd,
bijgespijkerd,
opgeraapt
en gepolijst.
Vandaag verdwenen
niet voorgoed,
niet al te ver,
wel apart
en op zichzelf.
Hebben we voldoende meegegeven
aan zelfvertrouwen
aan levenservaring
aan stevigheid
tegen de eenzaamheid?
Niet meer onze zorg
nu hij op zichzelf
koos om te gaan
we hebben ons best gedaan
we hebben het voltooid!
6-02-2021 16:26 uur

TV21/1421

Massaal
Naar buiten
in jaren
niet zoveel
sneeuw.
Wakker worden,
alles wit
een deken
over het land.
Voor jeugd
een verschijnsel
van horen
en van foto’s.
Vandaag dus
ingewijd
met plezier
glijden en sleeën.
Waarschuwingen
code rood
velen erop uit
naar hellingen.
Spelplezier
oer Hollands
ingepakt
tegen de kou.
Na weken
weer naar school
net nu

er iets te doen valt.
Massaal
eindelijk
tevreden
dank zij de sneeuw.
7-02-2021

TV21/1422

Koorts
Vreemd genoeg, voorts
met dalende temperatuur
en wind zo guur,
een aanwakkerende koorts
die alleen ons land aansteekt.
Alles wordt hard, spekglad
langzamerhand in de natuur
en men raakt overstuur,
over een adembenemend pad
dat de “pluim” ons biedt.
Vreemd blijft het, in deze tijd
geen vertrouwen in je buur
en allen in de rij voor een kuur,
dat het organiseren strijd
met het gezonde verstand.
Alles wordt afgemeten, moet
van huisbezoek tot avondklok
en achter de deur de BOA-stok,
wijken voor ons culturele goed
dat de elf steden verbindt.
Vreemd dat deze ziekte, ook
in het torentje toeslaat
en de euforie losmaakt,
de werkelijke pandemie in rook,
omgeven met mist laat opgaan.
9-02-2021

TV21/1423

Devaluatie
Verrijk de jeugd
doet me deugd
de oproep van Halsema
als de wiedeweerga
en breng wat vreugd.
Nee niet met inflatie
van de economie
noch met pretpakket
in het studietraject
ten faveure van ‘n deficiëntie.
Wel ter voorkoming
van latere tekortkoming
in sociale aspecten
omdat we nu verrekten
hen samen te laten zijn.
Dan wordt de devaluatie
ingezet naar intolerantie
naar puur eigen gewin
i.p.v. gemeenschapszin

en een groeiende welzijnskloof.
Laat hen vrij, geef hen hoop
zorg voor samenloop
van bestrijding van de COVID
en gezond mentaal bezit
dan zullen zij de juiste weg volgen.
11-02-2021

TV21/1424

Nationaal
Vroeg al in de morgen
burgemeesters met zorgen
parkeerplekken overvol
en geen nationaal protocol.

De allerbekendste passie
van onze natie
meren en sloten
met massa’s overgoten.
We gaan er normaal al op uit
dat bij ons buitenleven aansluit
sport is een verworven recht
waar massaal is aan gehecht.
Naast het vieren van Carnaval
dit jaar ook niet het geval
is de Elfstedentocht uniek
en niet doorgaan maakt ziek.

De allerbekendste passie
van onze natie
meren en sloten
met massa’s overgoten.
Schaatsers zijn niet te houden
liever meer van deze koude
Corona ver van mijn bed show
met duizenden delen ze video.
De buitenlucht doet goed
1,5 meter er minder toe doet
gezondheid is meer gebaat
bij samenleven in vrije staat.

De allerbekendste passie
van onze natie
meren en sloten
met massa’s overgoten.
13-02-2021

TV21/1425

De nacht
is van allen
van de gevallen
die verstoten lijken
de daklozen die strijken
zich neder onder bruggen
bedekken de ruggen
met karton en kranten
als vaste klanten.

is van hen
die plichtgetrouw waken
die zwoegend zorgen
voor een goede morgen
van de ouden van dagen
die onwillekeurig vragen
om een sprankje hoop
in de laatste levensloop.
is een gegeven
een nadenkend beleven
onder de donkere luchten
ver van dagelijkse kluchten
alleen met het stille verre geluid
kleren en zweet op de huid
kom ik tot rust na een dag
vol van toenemende hartslag.
16-02-2021

TV21/1426

Ik zou het niet weten
Waar het te vinden
waar in godsnaam te zoeken
de waarheid
de waarheid
en de oplossing
voor de huidige catastrofe
we zouden gealarmeerd
moeten zijn
kunnen zijn
de welstand te hoog?
ik zou het niet weten.
Je zou kunnen denken
zo zou ‘t eeuwig kunnen doorgaan
je mist enig historisch besef
dat hele volken en kudden
door ziekte zijn gevallen.
Je hebt het gezien met de pest
ook de Spaanse griep greep
wereldwijd om zich heen
en in mindere mate Sars in 2003
je kunt zeggen we zijn ziende blind
je kunt weten en toch vergeten
het gebeurde wel eerder
het gebeurde wel vaker
waar en wanneer
ik wil het niet weten.
Je denkt het zal wel overwaaien
doorgaan en doordraaien
zo moet het zijn
zou het moeten zijn
ik wil het niet weten.
Waarom wil ik het niet weten
het gaat toch ons allen aan
het komt allemaal weer oké
is het niet zo?
ik zou het niet weten.
18-02-2021

TV21/1427

Albatros
Met grootse vleugelspanwijdte
vliegen ze over oceanen
hun leven lang.
Geweldige, overweldigende,
en onovertroffen song
van Fleetwood Mac.
Het middenrif trillende gevoel
van ongedwongen, pure
vrijheid in extremis.
Dat is mijn wens
dat is het leven
dat ver buiten bereik blijft.
Dat is een geluksmoment
dat voor niemand went
zelfs is weggelegd.
De albatros zweeft
de vogel is bedreigd maar leeft
hoog boven zware golven.
19-02-2021

TV21/1428

Roodborstje
Roodborstje, roodborstje in de boom
de lente komt weldra op stoom
maar als voorbode van de omslag
begint zo een mooie dag.
Onverstoorbaar zit je op de tak
aan het getsjilp om je heen heb je lak
half zichtbaar, buiten bereik
voel je je de koning te rijk.
Hoppend nu naar een andere plek
meer aan de waterkant je stek
waarschuwend gekwaak van een meerkoet
het ontwaken van de natuur dat goed doet.
Zoals in de krant ook al beschreven
kan straks de lockdown worden opgeheven
met het stijgen van temperaturen
en de vaccinaties tegen de kuren.
Ja het bruist al in mijn hoofd
het heilige werkvuur wordt gedoofd
op mijn ziel nog een laatste korstje
maar dadelijk zo vrij als het roodborstje.
20-02-2020

TV21/1429

Pompend
De zuigers gaan
op en neer
pompend
stampend
steeds weer
24 uur aan één stuk doorgaan.

Zo ook de regels
op maat
piepend
krakend
voor de straat
en voor de rollende pegels.
De ene keuze
weerlegt
protesterend
storend
de andere vecht
voor één lijn langs alle neuzen.
In dit polderland
blijft het telkens weer
pompen
stampen
op en neer
van linker- naar rechterhand.
23-02-2021

TV21/1430

Vuilnisbakkenras
Nu echt een begrip
na het dumpen van een kind,
in een gele Jumbo-zak
onderin een volle vuilnisbak,
is gelukkig gevonden door ‘n vrind
voor het leven met stip!
Hoe haal je het in het hoofd,
als 17-jarigen te verwekken
en de verantwoordelijkheid
te ontlopen in gezamenlijkheid
dit kind te laten verrekken,
is dat echt geestelijk verdoofd?
De wereld draait door
een leven meer of minder
bij geboorte al gehaat
dit tekent de huidige staat
“individualisme zonder hinder”
dat is waar ik me aan stoor!
26-02-2021

TV21/1431

Zwart-Wit
De wereld slaat door
waar staan we voor
meer een identiteit
dan medemenselijkheid?
Biden koos voor samen
bij de inauguratie een dame
die zich afvroeg in een gedicht
of er duisternis zal zijn of juist licht?
In Nederland werd gekozen
zonder blikken of blozen
merchandising voorop
vertalen door ‘n bekende kop.

Voorspellen is niet mijn kunst
het gaat juist niet om een gunst
maar met Black Lives Matter
wordt een blanke vrouw geen redder.
De Internationale Booker Prize ten spijt
de geloofwaardigheid is kwijt
het verschil is gemaakt
zwart versus wit uit balans geraakt.
27-02-2021

TV21/1432

Protest
Nog altijd gesloten
besloten
caféhouders
onverdroten
te openen de sloten.
Sommigen ludiek
met plastiek
poppen
niet minder fanatiek
op besloten terras fysiek.
De schreeuw om normaal
niet alleen vocaal
luider
en met klare taal
en daad geuit massaal.
Voorzichtigheid en perspectief
tegen het ongerief
strijdend
naast een politiek motief
voor meer ruimte als alternatief.
Vooralsnog is het bewaken
overtreders wraken
beheersend
en overheersend in taken
middel tegen verdere uitbraken.
2-03-2021

TV21/1433

Hair
My hair with a lock down
asking myself with a frown
must it been cut or let it grow
sliding it back in a flow
from gray to brown.
Coronahair by a lockdown
everyone in town
the stores opening now
some lifting the eyebrow
others jumping like a spring-cow.
Almost cut my hair
a song of the 60’s already there
back to childhood again
with Flower Power, dancing in rain
Woodstock, together forever.
Too long has grown my hair!

4-03-2021

TV21/1434

UWC
Een luxe WC
die zichzelf doortrekt
de billen poetst
en droogt
je overeind helpt
en een goede dag wenst?
Of een luxe school
die zichzelf manifesteert
de prestaties verbetert
en bekroont
je zelfvertrouwen opkrikt
en je succesvol op weg helpt?
Sprookjes zijn en blijven
sponsors uit goede wil
maar ook schavuiten
met teveel duiten
zo vader zo dochter
zal de toekomst uitwijzen.
7-03-2021

TV21/1435

Onderwereld
Hackje hier
hackje daar
de onderwereld is klaar
de politie neemt hen in bewaar
voor lang hopen we zomaar.
Hackje meer
hackje minder
met “eigen middelen” gestreden
over grenzen getreden
en de misdaad zo bestreden.
Hackje gezet
hakje gezet
zo strafbare zaken belet
de plannen allemaal ontzet
en de scene buiten spel gezet.
10-03-2021

TV21/1436

Kneden
Leven is je nederlagen kneden
boetseren tot iets moois
niet neerknielen in gebeden
of misdaan in bed gegleden
maar het verlies nemen
laten bezinken, oprichten
en positief richten
op hernieuwde krachten.
Leven is je nederlagen kneden
de rug rechten
je trots laten varen
zeker niet te gaan navelstaren
maar vol goede moed
een nieuw pad inslaan

en er weer vol voor gaan
met herwonnen krachten.
Leven is je nederlagen kneden
verlaten je verleden
werken in het heden
een toekomst smeden
geen wet van Perzen en Meden
dat pijn kan worden vermeden
maar zonder dat geen glans gegleden
over triomfen, geheel tevreden.
10-03-2021

TV21/1437

What the ...
De ene etappe
is de andere niet
zo denk je
de eerste winst
in de World Tour
te pakken
De ene etappe
is de andere niet
zo zie je
deze bijna zekere
eenzame coup
aan je voorbij gaan
De ene etappe
is de andere niet
Na het passeren
vlak voor de meet
een gele streep
door de rekening
De ene etappe
is de andere niet
Het enige dat telt
je ontnomen
en wat je denkt
“What the Fuck?”!
13-03-2021

TV21/1438

Sharah Everard
‘s Avonds laat
op straat
de vrouw gaat.
Donker in Londen
tijd gebonden
in het bos teruggevonden.
Moord in de nacht
misplaatste macht
een agent verdacht.
Maar tegelijkertijd
man tegen meid

een ongelijke strijd.
Iedereen paraat
aandacht gevraagd
vrouwen overal belaagd.

Avondwake ter nagedachtenis
13-03-2021

TV21/1439

Stemmen
In het nieuws overtrokken
aandacht voor het stemmen
Rutte, Hoekstra, Kaag afremmen
of PVV, PvdA of PvdD gokken.
Zo is het maar net
Nieuwsuur, Op 1 of Jinek
allen breken ze de nek
wie heeft de belangrijkste zet.
Voor of tegen stemmen
of juist strategisch
het is allemaal zo tragisch
zeker om Baudet te temmen.
Niet meer op één dag
maar op meerdere manieren
per post, per volmacht papieren
of op 1 van de 3 dagen mag.
Kiesmannen van 37 partijen
Code Oranje, Jezus leeft,
Denk, Bij 1, iedereen beeft
samen zullen zij niet gedijen.
Waarop toch te stemmen
duurzaam of toch voor groei
voor economische bloei
of de immigratie remmen?
Zoveel meningen zoveel keuze
en zelfs binnen deze partijen
blijven ze met elkaar strijden
de versplintering is reuze.
15-03-2021

TV21/1440

Oorlogstaal of
Oorlog staal
Het een mondt uit in het ander
of
het ander gemaakt voor het een.
Beiden zijn onlosmakelijk
en onherroepelijk
op elkaar aangewezen.
Dat is een historisch gegeven
in het leven
van de ontwikkelende mens.
Het verschil in de tijd
is de creativiteit
en de massaliteit.
Zie de uitrusting van vuist

tot aan
kern-energiek wapenarsenaal.
Zoals ook de retoriek treft
in populaire zin
de schreeuw om wraak finaal.
Daarmee vragen “oog om oog”
of
‘Kaïn en Abel’ dagelijks hun tol.
En trekken PVV en FvD
of
Denk het langste end met Bij 1.
15-03-2021

TV21/1441

Ervaring
Speciaal in deze tijd
de avondklok na negen
gevraagd creativiteit
zeker met al die regen.
Ontdekt dat in de avond
te sporten valt
wat me opwond
is dat niemand ‘t vergalt.
Een tevreden gevoel
na iedere rit
geen bankzitter of stoel
een sportzadel de ideale zit.
Wat een ervaring is dat
met sterke lichten
‘s avonds op pad
zonder andere plichten.
18-03-2021

TV21/1442

Krokus
Als het geel
zijn kop opsteekt
in bermen
en perken
dan
met een even gele
bal op onze kop
in wolkeloze
blauwe luchten
komt
De Lente.
19-03-2021

TV21/1443

Gelukshormonen
Nog een rondje
nog eens stoempen
dat brengt geluk
of minstens het gevoel
van opgewektheid
in ons boven.

Buiten als dagen lengen
zal dit ons energie brengen
meer zonlicht maakt
dat ons lichaam
meer serotonine en
dopamine aanmaakt.
De lente is begonnen
bloesem is ontsprongen
en vogels tsjilpen
er op los
de ‘grote vos’
fladdert als alle vlinders.
De natuur wijst
ons de weg naar geluk
eerder dan eeuwen ervoor
volgen wij het spoor
geur en kleur
te kies en te keur.
20-03-2021

TV21/1444

Geloof
Het geloof
glijdt door de vingers
als Urker paling
in de aanpak
van het kabinet.
Het geloof
groeit bij samenkomst
in Urker kerk
in de aanpak
tegen het kabinet.
Het geloof
grijpt om zich heen
de Ramadan
apart een aanpak
wordt ook politiek.
Het geloof
groots voorheen
katholiek en protestant
lak aan de aanpak
van de politiek.
Het geloof
bestaat niet
ongeloof en
last van de aanpak
massaal de politiek.
24-03-2021

TV21/1445

Omzigt
Omzigtig handelen
vergaan bij het wandelen
de deur naar buiten
en je tas niet sluiten
geeft nu media kansen

om op tafel te dansen.
Omzigt met een doffe klap
de ziekenboeg in geen grap
hij ging over de tongeren
bij Jorritsma en Ollongren
een andere functie in beeld
zijn positie dan uitgespeeld.
Gelukkig gooit Corona
nu roet in het politieke maal
een positieve test
omzichtigheid rest
nieuwe verkenners in ‘t pretpark
met Koolmees en Van den Ark.
25-03-2021

TV21/1446

Fietsenmaker
Een fietsenmaker
zonder container
is als varkensbener
zonder boer.
De wereldwijde vraag
naar fietsen en onderdelen
verbazen velen
het aanleveren blijft vaag.
Zeker in de huidige tijd
waarin politiek spastisch
met maatregelen drastisch
vecht tegen ziekten en mobiliteit.
Wandelen, fietsen buiten
een uitkomst simpel en gezond
verstart in de volksmond
bij willekeur van besluiten.
Dus als een boer met kiespijn
zegt de uitbener
gooi beleid in de container
en zorg dat de fietsenmakers spullen er zijn.
26-03-2021

TV21/1447

Weekend
Bij afmeldingen in het weekend
een speld in een hooiberg
de druk op de ketel
geen luxe zetel
geen reacties, zo erg
terwijl er wel op zorg wordt gerekend
Daarnaast een collega
continue in stress
van het werk gehouden
wat ook al benauwde
wat is hieruit de les
een oplossing als de wiedeweerga!

Dan kun je denken ‘n backup
dat financieel ook niet kan
doorgaan zonder inval
te grote werkdruk in dat geval
daar wordt je ook ziek van
of een ander plan met wat geluk.
Plan B kan een verschuiving zijn
een afspraak op voorhand
degene van dezelfde dienst
een week later als veegdienst
schept tegelijkertijd een band
een team met gedeelde pijn.
27-03-2021

TV21/1448

Kerk
Van God los
de Sionkerk in Urk
en in Krimpen ad IJssel
een servies voor de kop
de luiden die massaal
de dienst bezoeken.
Spirituele nood
is toegestaan
media die dit verslaan
worden geslagen en geschopt
zelfs met een auto aangereden
het is kerkgangers naar het hoofd gestegen.
God wordt het toegeschreven
Corona is hun deur gepasseerd
logisch 1 en 1 is twee
we danken hem op blote knieën
het mag niet bekend worden
anders worden kerken veel te vol!
28-03-2021

TV21/1449

Bibian Mentel (48)
Bibian Mentel (48), drievoudig paralympisch kampioene snowboarden, overleden
Voorbeeld van sportiviteit
van onverzettelijkheid
van positiviteit
van medemenselijkheid.
Voorop in de strijd
voor gelijkheid
voor ieders vrijheid
ondanks beperktheid.
Paralympische grootheid
tot offers bereid
je immense levensstrijd
trots en toegewijd
tot nu je de dood inglijdt.
https://nos.nl/l/2336569
29-03-2021

TV21/1450

We
Ver weg bij ons vandaan
kwam de scheepvaart
en deels onze welvaart
met ‘Ever Given’ stil te staan.
Niet zo zeer het dwarsliggen
in het Suez-kanaal
bracht wereldwijd kabaal
maar de lange tijd vastliggen.
We zijn opgegroeid met water
het is onze tweede natuur
dus zo komt onze stuurman aan boord vroeger of later.
We hebben weer losgemaakt
het schip en vele tongen
we zijn weer doordrongen
van nationalisme in formaat.
We hebben de wereld gered
van een economische ramp
en na het optrekken van de damp
wordt er weer op ons gelet.
Nog een logistiek probleempje
voor 400 volgende schepen
die we moeten afstrepen
en blijft ons over een trots zweempje.
31-03-2021

TV21/1451

Rutteriaans
Versprekingen en bedenkingen
het zich niet meer herinneren
het zal een Babylonische spraakverwarring
of zo maar abracadabra kunnen zijn.
Het is de verkenners er niet om te doen
maar krijgen een kak op hun blazoen
zij kwalificeerden zich als pion
in het schaakspel en verdeelstation.
Nu iedereen op de achterste benen staat
de onderste steen boven moet komen
wordt het duidelijk dat het moet rollen
integriteit, doorzichtigheid en een hoofd.
Niemand die het nu nog geloofd
een Rutteriaans verspreken
dan wel vergeten of gelogen
het kan niet worden omgebogen.
1-04-2021

TV21/1452

De Ronde
Al weken draaien
de persen
zich warm.

Ook al weken
koersen
in België.
Het verschuiven
naar oktober
van Parijs-Roubaix.
Het doorschuiven
meer aandacht
voor de Ronde van Vlaanderen.
En al weken
de tweestrijd
van Aert en van der Poel.
Maar al jaren
scherprechters
de Koppenberg, de Muur en Oude Kwaremont.
3-04-2021

TV21/1453

Schaken
Is Ollongren
een pion
van Kaag
in het schaakspel
der politiek?
Moest ze
het gesprek
uitlokken
met een uitspraak
tegen macht?
Is dat nieuw
leiderschap
om buiten beeld
de marionetten
in te zetten?
Want hoe kan ‘t
ondershands
meesjouwen
van stukken
worden uitgelegd (uitgelekt)?
Het bordspel
buiten de speeltafel
herschikt stukken
en blijft
een lelijk gevecht!
3-04-2021

TV21/1454

Flandrien
Pasen, feest van herdenking
van wederopstanding
begin van een nieuwe lente
de natuur in vrolijke kleuring
van magnolia, forsythia, tot krenten-

boombloesem in roze, geel en wit.
Het fladderen en flaneren
van vogels en het fantaseren
over de mooie, komende tijden
en door jongens en meiden,
de wielrijders die zich soigneren
voor een perfecte rit.
Maar gisteren de Flandrien Ride
bleef het weer bij de tijd
geen stralende dag
afstand van elkaar dat mag
daarom geen hordes
op dit monumentale congres.
Toch was het genieten
van de net ontloken pieken
van kleur in het landschap
maar ook de kale bomenkap
die smacht naar volle zon
en warmte, en minder wind rondom.
5-04-2021

TV21/1455

79
Vitaal oud worden
de wens van allen
partijen die morden
en over elkaar heen vallen
hoe deze spaghettiborden
te ontwarren zonder omvallen.
Maar deze gris éminence
is weer opgeroepen
lak aan een leeftijdsgrens
midden tussen de troepen
van wolven in het parlement
en de verdeelde groepen.
Formeren zit in zijn bloed
Beatrix als opdrachtgever toen
zijn motto die er toe doet
“Groter denken, kleiner doen”
de kluwen lostrekken moet
voor de 4e keer op zijn blazoen.
8-04-2021

TV21/1456

Diefstal
Een bonus van €2 mio
voor Air France topman
gestolen van alleman
die belasting betalen.
Dat is meer dan €5000 per dag
incasseert hij met een lach
en werkt minder hard
dan de laders van de vracht.
Hoe kan iemand ongestoord
en zonder rancune slapen
terwijl met dat bedrag

een gezin een vermogen vermag.

Shame on you, ogen met dollarteken,
en de, merendeels Franse aandeelhouders,
die genereus hem een vinger in de kont steken
evenals de creatieve boekhouders.
9-04-2021

TV21/1457

Wegzakken
De Turfmarkt kenmerkend
voor het westen van het land.
Het wassende water
grijpt om zich heen.
Natte voeten in eigen huis
door het wegzakken van de bodem.
Het neerstromende water
kan nergens heen.
Het leem waarop gebouwd is
wordt door de druk samengeperst.
Het verdreven water
als bij een leeg geknepen spons.
Compartimenteren en daarmee
het waterpeil reguleren een gedachte.
Het stijgen van het water,
de zeespiegel, door temperatuurstijging.
De combinatie is desastreus,
teveel, ik laat me maar wegzakken.
11-04-2021

TV21/1458

P rutte len
Eens in de zoveel weken
op dinsdag avond
om klokslag 19:00 uur
wordt er massaal gekeken
wat het kabinet ervan vond
met minister president aan het stuur.
Daarna begint het gezever
specialisten en mediagezeik
over waarom en waarom niet
ieder heeft wat op zijn lever
en rekent zichzelf rijk
waarbij genoegzaamheid doorschiet.
Ze blijven over elkaar heen rollen
met doemscenario’s
en “als dan” geruchten
spreken elkaar na als dollen
over hel en verdoemenis
het blijft lang nap-rutte-len.
13-04-2021

TV21/1459

We zullen doorgaan
Ondanks de orkaan
aan besmettingen,
sport met schoenen
en kettingen
met riemen
sticks en halters,
blijft de Olympische
droom bestaan.
Wij zullen doorgaan
en zo de Corona verslaan.
Met voorrang bepaald
dat, bevoorrechte sporters
voor vertrek
vrijwillig bij dokters
met “dringend” advies
van NOC-NSF
om mee te mogen,
de vaccinatie wordt gehaald.
Wij zullen doorgaan
en zo de Corona verslaan.
De colonne draaft door
geen argument
van menswaardigheid
ten spijt
stopt deze caravan
van overgewaardeerde
maatschappelijke clowns.
Wij zullen doorgaan
en zo de Corona verslaan.
Deze toppersbubble
van vele landen
zijn wars van belangen
van gedachten aan minderbedeelden,
het enige wat telt
worden zij ‘de held’
in de ogen der braven?
Wij zullen doorgaan
en zo de Corona verslaan.
14-04-2021

TV21/1460

Vrijdagavond
We werken wat af
een hele week rond
langer dan gezond
dat is verdomde straf.
Van wieg tot het graf
de weg door het stront
naar de afgrond
met of zonder beklag.

En route naar hemel
of het andere uiterste
de hel en het duistere
zonder verder gezemel.
En dan zit je vrijdagavond
geheel uitgeput op de bank
met een gevoel van stank
voor dank en een buikje rond.
23-04-2021

TV21/1461

Chess
Wat is het waard
een toren of een paard
een loper of een dame
in a complicated game.
Een pion bedaard
die alleen voorwaarts gaat
tot het schuin de ander slaat
as playing the last card.
De beide identieke legers
wit versus zwart
kruisen en springen apart
bouncing the head of players.
Ieders koningin en gemaal
staan lijnrecht tegenover elkaar
het leidende echtpaar
ruling and louring it all.
In a complicated game
as playing the last card
bouncing the head of players
ruling and louring it all.
24-04-2021

TV21/1462

Verlost
Niet wie verlost ons van WA
Emma Curvers
zelfs niet van de monarchie
maar wie
of wat zijn durvers
die aanpakken de macht.
De macht van geld
het gekonkel om posities
Republikeinen en Trump
Tsaren en Poetin
de kracht van achterkamers
en de tirannie in Afrika.
Ook niet te geloven
de ellende
die komt door het geloof
de Verlosser of Boeddha
een mantra
nodig voor het zenden?

Niet het zenden
geen ondertekende verdragen
maar wij allen
moeten ons afvragen
en naar gedragen
heeft een ander het goed als wij?
Dan pas komt verlossing
van misbruik
van wedijver en macht
tot een werkelijke kracht
voor menselijke pracht
maar dit is simpel gedacht.
25-04-2021

TV21/1463

Coronanijd
Alles slijt
in de loop der tijd
behalve het opgebouwde
het allervertrouwde
leven van voor de Coronatijd.
27-04-2021

TV21/1464

Spat
Een warme, zonnige dag
een dag voor een lach
het groen spat
de bomen uit
de oevers kleuren
overal mensen te bespeuren
die genieten van de pracht
de zon en schapen met vacht
de lammetjes
bij moeders kalmpjes
evenals de wind
die zich erbij heeft neergelegd.
Alle weelde komt naar boven
in de natuur niet te geloven
was het eerder nog nat
grijs en grauw
met een snijdende kou
de omslag op een vrije dag
in een neerslachtige tijd
heeft ons allen verblijd
geeft energie en moraal
aan ons allemaal
een nieuwe impuls naar geluk
deze dag kan niet meer stuk.
27-04-2021

TV21/1465

Wind
Het voorjaar blijft
het verhaal van op en neer
de enige constante in het weer
is de wind die door drijft.
De rit opbouw normaal
tegen de wind in beginnen
en in de rug naar binnen

geeft je voor de volgende moraal.
Toch in deze tijd is het gemis
van tochten over de grens
waar minder wind en heuvels
de kers zijn op de wielerdis.
2-05-2021

TV21/1466

Pakkend
Rusteloos
7 jaar geleden
4-05-2021

TV21/1467

Vrijheid
Stemmig klinkt de trompet
over het lege plein ingezet
Juist nu geen groot verzet
De Dam ieder jaar bezet
het ‘Vrijheid Symbool’ neergezet
Gedenken het verzet
Geen publiek met boeket
hoogwaardigheidskransen gelegd
In stilte blijft verzet
Dan met gepaste tred
de gedachten weer verzet
Passend blijft verzet
Wij zijn door hen gered
langzaam dooft de trompet.
4-05-2021

TV21/1468

Herdenken
76 jaar geen oorlog
in vrijheid en waardigheid
met elkaar de strijd
tegen iedere moloch.
Bijzonder dat op deze dag
Frau Merkel, bondskanselier,
uitgenodigd is om met ons (hier)
de bevrijding overdenken mag.
Herdenken in het verleden
maar voor de vooruitgang
voor verbinding in het belang
van ieder mens te smeden.
Helaas zijn er nog landen
die uitgaan van onderdrukken
zich verscheuren in stukken
zonder vrede voorhanden.

Vergeet macht en trots
durf nederigheid te tonen
voor saamhorigheid opkomen
dus kom van die apenrots.
Maar om dat te bedenken
zal er nog veel stof opwaaien
want het stoppen van graaien
is nodig om te kunnen herdenken.
5-05-2021

TV21/1469

Olga Misik
Een open boek,
de grondwet,
voorgelezen
aan een maskerade
van oproeragenten.
Meningsvrijheid en
demonstratierecht
het werkelijke gevecht.

Dapper deze studente
“het meisje met de grondwet”
die al op 17 jarige leeftijd
met kogelvrij vest het opnam tegen Poetin en de rest.
Meningsvrijheid en
demonstratierecht
het werkelijke gevecht.

Met de klop op de deur
verdween haar wanhoop,
hulpeloosheid en verslagenheid
in angst, depressie
huiszoeking en opsluiting.
Meningsvrijheid en
demonstratierecht
het werkelijke gevecht.

De zwarte wagen ingezet,
eens het schrikbeeld
van Stalin’s zuiveringen,
maakt haar bang, paniekerig,
ondanks haar gelijk.
Meningsvrijheid en
demonstratierecht
het werkelijke gevecht.

Dapper ook haar verweer
“rechter u beslist over
mijn, maar ook over uw lot”
over goed en kwaad,
Vrijheid en Facisme, liefde en haat.
Meningsvrijheid en
demonstratierecht
het werkelijke gevecht.

En ze houdt hoop
in verwijzing naar historie
nu 76 jaar terug

voor politieke gedachten
tegen zittende machten.
Meningsvrijheid en
demonstratierecht
het werkelijke gevecht.

Jeugd en liefde
winnen altijd!
6-05-2021

TV21/1470

Polarisatie
Spreken voor de natie
als boegbeeld van tolerantie
en dan
met ‘geboren in Rotterdam’ beginnen
en eindigen met
“dan had ik deze toespraak misschien nu,
in het Duits moeten doen”.

"Je kunt hier over het algemeen
doen en laten wat je wil en zeggen
wat je wil. Je bent hier vrij. Vrij met
de oorlog als het negatief van de
kleurenfoto van de vrede"

De toonzetting en beeldspraak
als teken van verzet
als signaal dat niet is vergeten
verpakt in een vrijheidsverhaal
een begin en
een niet gewenst einde
dat laatste op een m.i. minachtende toon
en weg was hij.
Hoezo vrijheid en verbinding
gelukkig was daar Merkel
hoofd hoog
en door het stof
open over idealen
en voor “helden” vol lof
breekbaar en toch standvastig
de buurvrouw en juist dat maakt het lastig.
6-05-2021

TV21/1471

Groenewegen
Het duurde even
maar nu is hij terug
in de buik van het peloton.
Na 9 maanden wegen
en wikken gaat het vlug
een ronde, de Giro, het carillon.
Onzeker over acceptatie
van collega renners
en vooral door Deceuninck-QuickStep.
Maar de eigen integratie
volgens vele kenners
gaat om het afdoen van de oogklep.
Normaal uitgaan van eigen
kracht, middendoor,
niet de kortste weg naar de hekken.
Dan zal waardering stijgen
als nooit tevoor

en kan Fabian zich aan je optrekken!
8-05-2021

TV21/1472

Het lengen der dagen
Lente in bloei
koeien geloei
schapen geblaat
rillend over de ruggengraat.
Zomers op komst
in de verte gonst
het van de geluiden
die ik niet kan duiden.
Zo na het winterse weer
verrast het me iedere keer
de kleuren van de bloesem
en geuren, het hele spectrum.
Dit jaargetijde gedijt
onder licht en luchtigheid
prachtige luchten
en smaak van verse vruchten.
De dagelijkse werkelijkheid
soms naar de vergetelheid
door meerdere vrije dagen
om de grauwheid te verjagen.
Met het lengen van de tijd
komt ook meer vrolijkheid
‘s avonds meer buiten
samen met de vogels fluiten.
Nu in Nederland kan
ook huilen met de wolven zo nu en dan
al zijn dat meer de boeren
want natuurliefhebbers koeren.
De lente geeft het signaal
veer op allemaal
gooi af de deken van depressie
en kom in een andere dimensie.
11-05-2021

TV21/1473

Hekken
Ze rijden als gekken
met 60-80 km/uur
voeten op de pedalen
en handen aan het stuur
om als 1e de finish te halen.
Ze rijden elkaar in de hekken
met 60-80 km/uur
bewust of onbewust
geheel overstuur
op endorfine belust.
Ze rijden op plekken
met 60-80 km/uur
voor de juichende massa
huid verkopend duur
voor een oplopende kassa.

Maar al voor het vertrekken
voor 60-80 km/uur
worden plannen beraamd
voor het laatste uur
de ploeg heeft zich erin bekwaamd.
Ze rijden als gekken
met 60-80 km/uur
voeten op de pedalen
en handen aan het stuur
de anderen kunnen verrekken!
12-05-2021

TV21/1474

Hall of Fame
Radioactiviteit,
niet de muziek
maar de actualiteit
was uniek.
Ook computers
onderwerp van geluid
niet voor moeders
apart en veel te luid.
Zelfs voor de Tour de France
hadden ze oog
uitzonderlijk in trance
dat hoeft geen betoog.
Logisch om Kraftwerk
in the Hall of Fame bij te zetten
door hun uitzonderlijke werk
en ‘vroege invloed’ op vele vedetten.
Niet normaal genomineerd
maar speciaal voorgedragen
en nu ook als zodanig geëerd
tot in het einde der dagen.
14-05-2021

TV21/1475

Duister
Zoals medisch-wetenschappelijke observaties
te vergelijken zijn met een nachtzwemmer in een pikzwarte oceaan.
Zo bestaat het zoeken naar neveneffecten
bij een middel tegen ziekten eveneens binnen deze metafoor,
de duiklamp van de zwemmer schijnt maar op een paar bedreigende onderdelen.
Het is al langer een spreekwoord,
het “tasten in het duister”.
Dat is ook de reden dat een vaccinatiepaspoort
binnen de EU een moeizame politieke beslissing was.
Ethische verantwoordelijkheid tegenover de wens van vrijheid.
Wetenschap tegenover de journalistiek.
Een touwtrekken als met een elastiek.
Wanneer het breken zal is ook
een “tasten in het duister”.

21-05-2021

TV21/1476

Monte Zoncolan
12 km, 1300 hoogtemeters
de 1e berg in deze Giro
niet dus voor kilometervreters
meer voor flyers in de hoogte.
Stijgingspercentage oplopend
vooral de laatste 3 kilometer
zijn wat dat betreft slopend
met een hoek van 27 op 100 meter.
De eerdere schermutselingen
vallen vandaag in het niet
de kopmannen als beginnelingen
zenuwachtigheid in het verschiet.
Vanuit het dorp Sutrio
gaat het de hoogte in
zoals de Angliru en de Mortirolo
befaamd, maar door sommigen bemint.
21-05-2021

TV21/1477

Vogel vlucht
Hoe vang je een vogel?
In de lucht.
Dus hoe vang je een rare vogel,
juist in de “vrije” lucht.
Wit Rusland’s president
gebruikt de vlucht
van een passagierstoestel
voor een tegenstander geducht.
Het kapen door een straaljager
na een vermeende bommelding
om zo te arresteren de aanjager
van de oppositie tegen zijn regering.
Een hoge prijs
staat op diens hoofd;
de hoogste prijs
door Poetin beloofd?
De EU, de wereld staan perplex
nog nooit vertoond
alleen Rusland, ook zoiets geks,
heeft Loekashenko niet weggehoond.
Zo vrij zijn als een vogel
in de lucht
voelt als een verdwaalde kogel
in een voorbijgangers rug.
25-05-2021

TV21/1478

Vershellen
Waar de rechter beslist
in het juridische steekspel
was de uitspraak baanbrekend
CO2 terugdringen uitstekend

maar Shell in de knel
door de milieudefensie activist.
Investeringen terugdringen
en/of minder verkopen
van het zwarte goud
want zo doorgaan is al te bout
de goodwill ineens verlopen
en ook klanten moeten inbinden.
Maar met dit vonnis is
veel onduidelijkheid gebleven
andere bedrijven ook de pineut
gedaan met het geteut
klimaatverandering gedreven
gevangen deze grote vis.
26-05-2021

TV21/1479

Mutant
Olympische Spelen
2020
verplaatst voor velen
Oorzaak Corona
2021
Japan jaagt succes na
Dreiging van verspreiding
juli
ondanks beveiliging
Intern rijst het verzet
mei
de toon is gezet
Massaal de pandemie
2021
te weinig vaccinatie
Wordt de Spelen afgelast
2022
een nog zwaardere last
Dan geldt alleen nog afstel
juni
prestige Japan vaarwel
De regering onder druk
nu
de Olympische Mutant als juk
27-05-2021

TV21/1480

Vakantie
In Limburg Epen
de messen geslepen
de benen testen
op de ijstijd resten.
Met de Trek erop uit
werken aan bovenbeen en kuit
de bekende bulten nemen

naar boven en nog enen.
Anders gaan dan op het vlakke
ouder worden is de makke
kleinere versnellingen
om te halen de hellingen.
Wat blijft is het pure genot
andere omgeving gespot
natuur zo vroeg in het jaar
je voelen als een overwinnaar.
Het zit ook in alles mee
dat maakt ons heel tevree
een goed hotel, een luxe
als een koning op het pluche.
Vrienden op keiworp afstand
even zien een stil bestand
maar meer blijft het genieten
met de enige onder alle groeten.
1-06-2021

TV21/1481

Karakter
Koffie kauwen
de drab van het lek
vreemde bekken bouwen
klinkt dat niet gek?
In deze moderne tijd
met machines ultralux
bovenstaande verleden lijkt
maar kamperend een tovertruc.
Het lijkt zo simpel
een boon en stoom
de enige rimpel
het filter en maalstroom.
Dan maar water bij de wijn
voor wat bittere smaken
beter toch dan azijn
om in een trance te geraken.
1-06-2021

TV21/1482

Osaka
Miljoenen volgers
miljoenen op de bank
miljoenen tranen
weinig woorden
als stank voor dank.
Het kan zo zijn
het zal zo zijn
dat angst voor stress
en de internationale press
je maken je oh zo klein.
Dan nog staat je succes
dan nog deel je je succes
en ben je “God bless”

niet meer bij de les
je waardigheid als een knipmes.
Toch miljoenen volgers
met miljoenen emoties
kunnen het appreciëren
kunnen het begrijpen
en zien je graag op 1 prijken.
3-06-2021

TV21/1483

The day
The day that comes
struggle to the last days
not the work
not the contacts
but the thoughts of ending.
The day will come
the last day officially
stopping in full strength
leaving behind
going into a new fase.
The day you are free
ought to be free
to do whatever you want
to live as you desire
the thoughts alone a fire.
That day is a passage
a way you can’t turn back
ahead a question
much to remember
but lots in front to do.
4-06-2021
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Route 66
Almost there
and then
a year to go
on route 66!
4-06-2021

TV21/1485

Ouderdom
Stilzwijgende herinneringen
bijeengebracht grillig
meestentijds onvrijwillig
gedeeld in oogglinsteringen.
Wachten op wat komen gaat
zorgzaam benaderd
minuten ingekaderd
voor je weer ingedommeld raakt.
Wat gaat er in je om
wat doet er nog toe
wat is je overkomen en hoe,
de wereld draait door alom.
Stilzwijgend onderga je het lot
glimlachend of juist

vloekend ballend je vuist
voelend als een afgedankt vot.
Na een leven van ploeteren
nu nutteloos vegeteren
schaamte verteren
en de rust koesteren.
Uitzichtloos het wachten
waarop, waarvoor
het laatste spoor
het einde van je gedachten.
5-06-2021

TV21/1486

Sensitief
Een woord dat mij inspireert
ook irriteert
me erover gegeneerd
lang genoeg genegeerd.
Maar aan alles komt een end
ben ervoor weggerend
me gedragen indifferent
en afgedaan als een trend.
Maar niets is minder waar
ik ben er nu mee klaar
en niet dat ik me er blind op staar.
Want gevoelig als ik ben
heb ik trillingen in mijn stem
als ik getroffen ben.
5-06-2021

TV21/1487

Wij zijn Oranje
Appeltjes van ...
weg met al die franje
als blijkt
dat het zuur gelijkt
op een citroen.
Spelers van ...
leven in een roes vol franje
wat blijkt
het zure spel gelijkt
een lusteloos tranendal.
8-06-2021

TV21/1488

Normaal
Het nieuwe normaal
is zo normaal nog niet
nog steeds 1,5 meter
geen 3 zoenen, beter
maar wat ligt in het verschiet
weer boven op elkaar, normaal.
We praten weer normaal
niet meer vaccins in procenten
maar over miljoenen per week
kabinet dat over het hart streek

en inlast nieuwe momenten
voor een opkrikkende moraal.
De jeugd gaat weer als normaal
los in hordes bij elkaar
de ouderen gevaccineerd
zijn het deels verleerd
zij zijn beducht voor mekaar
houden de lijn integraal.
Maar de maatschappij vraagt
naar verdergaande vrijheid
weg met de maatregelen
ga het vliegverkeer regelen
we willen vandaag nog bevrijd
en normaal reizen onvertraagd.
11-06-2021

TV21/1489

Geste
Het is niet normaal
maar wel volwassen
een besluit frontaal
en zonder frappatsen
in zuivere Nederlandse taal.
Haar diploma behaald
cum laude voor het gymnasium
een beetje betaald
voor het Koninklijk podium
door het volk dat baalt.
Dat besef om domme acties
van haar vader ‘Prins Bier’
na de druk op vakanties
schaamrood op de kaakspier
en dan nu deze actie exquis!
Dit “Royale” gebaar
onverwacht en met besef
van ‘n toekomstige rol voor haar
toont een behoorlijke mate lef
en gevoel voor marktwaar.
Zo krijgt haar leven glans
nog voor haar 18e verjaardag
een geste en optimale kans
die zelfs Rutte niet voorzag
als een “witte zwaan”-dans.
11-06-2021

TV21/1490

Naar adem happen
Het is direct schrikken
een teamgenoot naar de grond
geen tegenstander die regels schond
maar het hart dat stopte met tikken.
Heel het stadium geschrokken
media, presentatoren van slag
wachtend op positief verslag
of dat het hart echt zal stokken.
Niemand weet raad

de wereld hapt naar adem
uiteindelijk beweegt de boezem
en de wedstrijd die doorgaat.
Daar bleven de Denen
met gedachten niet vrij
met het hoofd er niet bij
spelen met lood in de benen.
Ze deden de Finnen
naar adem happen
we zullen het nooit snappen
Schmeichel liet de bal binnen.
Een herkansing mocht er komen
zwak ingeschoten de penalty
het geloof weg, wel empathie
weg meteen de Deense dromen.
12-06-2021
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Vol
… verwachting
klopt ons hart
wordt Oranje
onderschat
of volgt een
wederopstanding?

Al na één matige vertoning
met een goed begin
heel slecht midden in
en een mazzel als beloning,
slaan onze harten op hol.
Komt nog bij dat favorieten
in de poule des doods
al moeten presteren groots
om niet in eigen voet te schieten
en voortijdig af te zwaaien.
… verwachting
klopt ons hart
wordt Oranje
onderschat
of volgt een
wederopstanding?

Onze mentale gesteldheid
is als een weegschaal
komt de heilige graal
van onverslaanbaarheid
dan slaan we in euforie door.
Wordt de standaard
(al snel) niet bereikt
het verder onbelangrijk blijkt
terug naar huis en haard
een nieuwe trainer voor glorie.
17-06-2021

TV21/1492

Geknakt
Waar eens de huizen

de zekerheid beklonken
een stilzwijgend suizen
getuigen om te pronken.
Wreed werd dit doorbroken
natuurlijk gelogenstraft
een luidruchtig bestoken
in slechts 5 minuten verrast.
Een hele brede strook
compleet weggevaagd
de windhoos die dook
in Leersum onversaagd.
Het bos ook ontworteld
van het korte gedonder
geknakt en vermorzeld
eens en vooral bijzonder.
20-06-2021

TV21/1493

Regenboog
“Sport verbroederd”
“voetbal is oorlog”
De wereld verloederd
racisme bestaat nog
Uitingen verboden
door UEFA besloten
Knielen op de graszoden
regenboogstadion uitgesloten
Oranje’s aanvoerdersband
als symbolische uiting
Tolerantie en verstand
identificatie versus uitsluiting.
The show must go on verdammt
‘respect’ op de arm, op de borden ‘responsability’.
Zo gaat sport hand in hand
met het winnen van sympathie.
22-06-2021
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Appledaily
Slacht de kip
om de aap
de nek om te draaien.
Verdere inperking van
vrijheid van meningsuiting
De laatste democratische
krant stopt na 26 jaar
Appledaily
in één klap tot moes geslagen
Hoofd- en redacteuren
en leidinggevenden opgepakt

Banktegoeden bevroren
en computers geconfisqueerd
Appledaily
geen appeltje voor de dorst
De laatste ging vandaag
in mio-oplage over de toonbank
Annexatie in volle gang
opgelegd communisme
Appledaily
voor meerdere glorie van Xi
24-6-2021

TV21/1495

Hamer
Voorheen lid van de 2e kamer
PvdA beleidsmaker
daarna SERader
Mariëtte Hamer.
Nu in de rol van lijmer
tussen rechts en links
bedachtzaam en toch slinks
zoekend, aftastend gemijmer.
Nu na weken met alle partijen
papieren dossiers herkauwd
en gesmeed te hebben, zegt ze bout
VVD en D66 gaat vrijen.
Dat is tegen het gebruik van de hamer:
spijkers met koppen slaan
want zo tot augustus doorgaan
lijkt op het werk van een marskramer.
25-06-2021

TV21/1496

De blauwe band
Zie je straks in de Tour
een blauwe band rijden
dan zien we andere tijden
voor de duvel en z’n ouwe moer.
Swappen het nieuwe leasen
nooit meer een band plakken
altijd een werkende fiets pakken
duur, maar meer om te pleasen.
Moeten nu de sokjes
zich ook aanpassen
net als vroeger de stropdassen
en de zomerse rokjes?
Als de blauwe band nu maar staat
voor eerlijke, harde strijd
zoals bij judo 1-op-1 blijft
en de winnaar op een gele band gaat.
25-06-2021
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Debacle
Spektakel
vooraf
supporters
geen straf
reporters
op de hand
wat in godsnaam
kan met verstand
nog misgaan?
5-3-2 laten staan
het losse verband
Depay alleen gaan
een lastige klant
voor zichzelf
en zijn team
niet voor d'andere elf
die ons voorzien
van een debacle.
28-06-2021

TV21/1498

E-bike
Zeker het afgelopen jaar
een hype geworden
nog geen eigen verkeersborden
was dat maar waar.
Want dit nieuwe fietsen
heeft een andere dimensie
genoemd wordt de intentie
te bewegen i.p.v. op de bank te nietsen.
Maar de doelgroepen jong en belegen
hebben verschillende gebruiken
de jeugd om inspanning te duiken
de ouderen om beweging verlegen.
Beiden zonder enig besef
hoe zij zich verhouden
in snelheid tot aloude
stadsfietsers zonder lef.
Nog afgezien van evenwaardig
en op lichaamskracht gestuwde
racefietsers, de echte ongeduwde
stille genieter, snel en vaardig.
Gescheiden paden geen optie
bromfietsers als bewijs
te druk op paden de prijs
voor menig ongelukkie.
7-07-2021

TV21/1499

Affiche

Spectaculair
veelbelovend
de match
Spanje-Italië.
Hier gaat het om:
belevenis
hartstocht
temperament.
De halve finale
'n gedroomde
eindreprise
van dit EK.
De winnaar
al benoemd
als mogelijk
kampioen.
Een groots affiche
als 'n stierengevecht
of de kick met de laars
waar naar uitgekeken wordt.
7-07-2021

TV21/1500

Vakantie
Nooit zo naar uitgekeken
als dit laatste jaar
nooit meer te agenderen
dus als ik wil, ga dan maar.
De laatste keer vrij van werk
vermoeid en eraan toe zijn
de laatste maal zo ik bemerk
doet me ook wel pijn.
In deze tijden nogal lastig
waar naartoe zonder test
in vrijheid blijkt toch allemachtig
anders en alsdan zonder stress.
Maar toch blijft de vakantie
voor ons een moment van bevrijding
maar tevens van "utmost importantie"
even veraf van dagelijkse beslommering.
Nooit meer zo naar uitgekeken
dan nu na een ongewoon 1,5 jaar
nooit zo ook bekeken
dat nog 1,5 maand en dan klaar.
8-07-2021

TV21/1501

34
Slechts een getal
kannibalisch goed
maar de Cav behoed
zich voor hoogmoed
voor de bekende val.

De winst van etappes
in de Tour niet eenvoudig
maar 34 meervoudig
brengt 'm naast 't al oudig
monument van Merkx.
In 34 seconden: de 34 ritzeges van Mark Cavendish in de Tour - https://nos.nl/l/2388672
10-07-2021

TV21/1502

34-2:
De jongste niet meer
in het jargon
van het peloton
al een ouwe heer.
Zijn zit ook niet zo mooi
Schouder schuddend
aan het stuur rukkend
scheef, niet strak in de plooi.
Al eerder was hij als haas,
alleen weggesprongen
alle lucht uit zijn longen,
de anderen de baas.
Net als naar Le Puy-en-Valley
en in de Ronde van Lombardije
met alle kracht doorrijden
was de rit naar Quillan de 3e in rij.
Geen stylist te noemen dus
zijn geheim het Mollemalen
niemand kon hem achterhalen
een medaille zonder ronde miss kus.
5-1-2023

TV21/1503

Donder dag:
De naam heeft al iets
onheilspellends in zich
maar afgelopen week
bleek dit oneindig.
De tsunami in de heuvelen
deed vele mensen sneuvelen
de dood van Peter R. de Vries
en het uitgaan een verkeerd advies.
Nu is het zondag
we zien een hard gelag
bij het zakken van het water
en na feesten de kater.
Het werk tegen criminelen
gevolgd door velen
maar wie steekt nog zijn nek
in het touw zonder rek?
Moeten we ons laten vermoorden
of zoals Joep het al verwoordde
"dat doventolken staken, onverlet,
op de middelvinger aan het kabinet!".
18-07-2021

TV21/1504

EK:
God save the queen
and no one else.
Dat is gebleken
na strafschoppen.
The pope should pray
so he has been heard.
Ook dat bleek
na diezelfde strafschoppen.
Een overdonderend begin
na 2 minuten lag hij er al in.
Een matte 1e helft leek
Italië voetballend bleek.
De Engelsen op een roze wolk
heel Wembley juichend het volk.
Een ander beeld na de rust
Engeland in slaap gesust.
De Italianen kregen steeds meer grip
en joegen door met stip.
Een gelijke stand na verlenging
teams ieder in verstrengeling.
Wie wint de jackpot aan het eind
wie heeft de zenuwen getraind?
Uiteindelijk een foute keuze
2 reddingen: "fabuleuze"
op schoten van invallers
nog niet warm, mislukte knallers.
Daarom de cup niet terug naar huis
waar hij volgens Engelsen behoort
het spel had ook niet echt bekoord
het voetbal weer verdrongen van de buis.
12-07-2021

TV21/1505

Peter R. de Vries:
"On bended knee
is no way to be free."
Zijn levensmotto ten voeten uit
als misdaadverslaggever
stond hij tussen de politie
en de zwaarste criminelen in.
8 dagen geleden een knallend geluid
na opnamen bij RTL Boulevard
5 schoten op hem, 1 zeker in zijn hoofd
vandaag is hij alsnog overleden.
Geen beveiliging wilde hij
al werkte hij op de rand van misdaad
wist iedereen dat hij zocht naar waarheid
en de onderste steen boven haalde.

Bang, noch voorzichtig
altijd in het openbaar
detaillistisch zonder misbaar
altijd rechtvaardigheid plichtig.
RIP Peter R. de Vries
15-7-2021

TV21/1506

Ruis:
Hier aan de Drau
met alleen geruis
en vogelgeluiden.
de zon om te bruinen
ver weg van huis
al komt dat weer gauw.
Nu al 2 weken
afgezonderd
met z'n tweeën
geheel tevreeën
bijzonder..
zal ons zijn bijgebleven.
Een ander geruis
terwijl we zo zaten
de wind door de bomen
en op de achtergrond
een vrachtwagen rond
de bocht zo te horen
de stilte verlaten,
ieder zijn kruis!
Een onwelwillend gesuis
dringt bij me binnen
en brengt me bij zinnen
nog enige dagen
dit gevoel blijven dragen
opslaan in m'n hoofd
op de foto, beloofd
mij hoor je niet klagen.
23-07-2021

TV21/1507

Slingerend:
Omhoog, omhoog
bocht na bocht
tunnel in en uit
7, 8..13%
samen gaan we door.
Slingerend, slingerend
door de magistrale
majestueuze bergen
meter voor meter
met elkaar tot het end.
Bibberend, bibberend
van de spanning
van de kou
in de natte tunnels
onverlicht, dicht bij elkaar.

Slingerend, slingerend
na de uitzichten
in speed naar beneden
berekenend en bekeken
dat hele end met elkaar.
24-07-2021

TV21/1508

Gooische matras:
Alweer een bewijs
dat geld hersendood maakt.
Alweer een akkefietje
dat door pa wel opgelost zal worden.
Ze leren het nooit
daar in Bussum in 't Gooi.
Nu zelfs op Mallorca over de grenzen
van fatsoen en menselijkheid.
Dan linea recta terug naar moeders schoot
geen sorry voor de gepleegde moord.
Het recht wordt weer krom
geen Spaanse uitspraak daar zijn ze blij om.
Intussen liggen ze te piekeren
de daders op hun matras.
Kunnen ze ooit nog functioneren
met deze schuld in hun tas?
27-07-2021

TV21/1509

Fréderique:
Al eerder mishandeling
die de spuigaten uitliep
met moord op Mallorca
als dieptepunt in beschaving.
Nu weer een mishandeling
een meisje in Amstelveen
die niet wilde aangeven
of ze een meisje of jongen was.
Het is wat met de jeugd
doorgeslagen zonder deugd
geen moraal meer in de kop
ouders zonder grip erop.
Frédérique, dapper hoe je reageert
al ben je nog zo bezeerd
zowel lichamelijk geschaad
als mentaal door deze smaad.
Mishandelde Frédérique (14) reageert: 'Ik vind woede overbodig' https://nos.nl/l/2391515
5-1-2023

TV21/1510

Niet weerd:
Nederweert
gefeliciteerd
de grootste vondst
van Christal Meth
een vreselijke dope
die jeugdigen slopen
oftewel vernietigen.
Doe Maar
had het al in beeld
een welriekende plant
een grote en sterke
ja een nuttige plant
het gaat over de Cannabis Sativa Hollandica
oftewel nederwiet.
Weer ongecontroleerd
door criminelen beheert
een doorn in het oog
van menig ouder
die niet als vroeger
meekijkt over de schouder
van hun zoon of dochter.
Doe Maar
had het al in beeld
een welriekende plant
een grote en sterke
ja een nuttige plant
het gaat over de Cannabis Sativa Hollandica
oftewel nederwiet.
Nederweert
of Nederwiet
een Pool die het verstiert
voor menig ontluikend
jong geluk dat zoekt
en vindt een metamorfose
tijdelijk en zonder tussenpozen.
Nederwiedewiedewiet
Wiedewiedewiet
Ja ja nederwiedewiedewiet
Net zo goed als Coco
Indonesia Accapulco Colombia
Ja ja ja ja ja ja
Nederland
of nedergang
gelukkig nu de vondst
hopelijk een zware straf
en een hard gelag
voor het afzetten
van drugs vanuit Nederweert.
en daarvan krijg je geen betonnen hoofd
en daarvan krijg je geen hoofdpijn
en daarvan wordt je niet draaierig
maar daarvan wordt je zo high
als een Vlaamse papagaai
dat is onze eigen

Nederwiedewiedewiet
Wiedewiedewiet
Ja ja nederwiedewiedewiet
Net zo goed als Coco
Indonesia Accapulco Colombia
Ja ja ja ja ja ja
Het is het niet weerd
je high te voelen
je lamlendig te voelen
je in bochten te wringen
voor die dure dingen
je te laten manipuleren
door die veeleisende heren.
Nederwiet
daarvoor hoeft niemand in
verre vreemde landen in
de bak te zitten
Nederwiet
Nederwiet nederwiet
zo stoned, zo kierewiet.
https://m.youtube.com/watch?v=NmaqdSu5Svo
30-07-2021

TV21/1511

Kritiek:
Sport heeft vleugels
met coaches aan de teugels
artsen en psychologen
op de prestatiebank
en verder wat toverdrank.
Wat kan er misgaan
de topsporter kan opstaan
gereed voor de strijd
tenzij, het beleid
wordt gewijzigd.
Geen teamsport gebleken
eenzijdig wordt afgeweken
door incompetente, nalatige
waarschijnlijk inhalige
coaches uit Belarus.
Dus was het voor haar
Tsimanoeskaja een bezwaar
toen ze terecht
opkwam voor haar recht
en naar huis werd gestuurd.
Een actie om onverhoeds
getuige van grote moed
asiel aan te vragen
tot groot onbehagen
van president Loekasjenko.
5-1-2023

TV21/1512

Mess:
Weer een hoofdstuk aan het boek
waar we dachten al aan het eind,
een ongelooflijk happy end

te zijn, blijkt er nog een verhaal
niet verzonnen, wel radicaal
te bestaan en wordt ongeremd
zonder amok vooraf ingeseind
dat gevallen is het doek.
Messi en Barcelona
na 20 jaar uit elkaar.
Barcelona!
It was the first time that we met
Barcelona!
How can I forget
The moment that you stepped in the room
You took my breath away
Is dit een realiteit of machtspel
of een toneelspel in het groot
bedoeld om schakenderwijs
een winnende slag toe te brengen
en zo toch het contract te verlengen
tegen een nog hogere prijs
nadat La Liga dit verbood
met als inzet een massale fanrel.
What a mess
voetbal blijft stress.
Barcelona!
La música vibró
Barcelona!
Yella nos unió
And if God is willing
We will meet again
Someday
Terwijl het balletje rolt
de media en wijsgeren debatteren
en zoeken naar simplistische waarheden
lijkt deze crash eveneens naar het afscheid
van een speler, een grootheid
weg uit Camp Nou met rasse schreden
een nieuwe toekomst om te speculeren
terwijl Suarez grapt en grolt.
"Barcelona" zingen
Freddie en Montserrat
Let the songs begin
Déjalo nacer
Let the music play
Make the voices sing
Nace un gran amor
Start the celebration
Ven a mi
And cry!
Grita!
Come alive
Viva!
And shake the foundations from the skies
Shaking all our lives
https://m.youtube.com/watch?v=q0wdxj8-mAU
6-08-2021

TV21/1513

Noten:
Zacht dansen ze
de noten van de muziek
ze zweven door de lucht
en nemen je mee.
Een voor een komen ze
voorbij, op je af
ze raken je én
brengen je in vervoering.
Juist als ze samensmelten
vanuit verschillende
harmonisch afgestemde
elegante instrumenten.
Dan kun je er helemaal
met geest en ziel,
met hartstocht intens
en met overgave in opgaan.
Dan zijn de noten
niet alleen meer
niet afzonderlijk herkenbaar
maar verenigd, een ever lasting.
8-08-2021

TV21/1514

Pensioen:
Afscheid nemen doet pijn
de vrijheid terug valse schijn.
Je laat een leven achter je
één van je capaciteiten los
en ook leuke momenten in het gros
stress wat minder, dacht je.
Geen dagelijkse sleur meer
niet meer in de file heen en weer
op tijden die je zinnen
aan iets leuks beginnen.
Je gaat wennen aan een dagritme
steeds minder in touw
scherpte van geest wordt nauw
zelfs aan herinneringen als je terug blikte.
Het naderende zwarte gat
niemand die dat wilt
de gedachte aan het schild
dat er eens je leven samenvat.
Afscheid nemen doet pijn
de vrijheid terug valse schijn.
11-08-2021

TV21/1515

Zwart Goud:
Ligt daar de bal al in de goal,
dan springen en zingen we van de lol.
De maker wordt op de schouders geklopt
terwijl de tegenstander wordt doodgeschopt.

Toch zijn er van die briljantjes in het team
die iedereen wel zou willen zien.
Zij worden heen en weer geschoven
en hen wordt alle lof toe gewoven.
Zij draaien er niet omheen
wat miljoenen want zij zijn niet van steen.
De clubs krijgen het nakijken
als het zwarte goud om de hoek komt kijken.
De ene Sheik na de andere koopt
een club als een arbeider een staatsloot.
Een tonnetje hier, een miljardje daar
dat alles voor winst aan het eind van het jaar.
Lukt het niet de eerste termijn
dan nog wat storten voor meer venijn.
De bokaal is dus te koop
ja, het publiek houdt van die soap.
Maar de bal is altijd rond
eens rolt hij in de afgrond.
11-08-2021
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Helderziend:
Is het zo
kan het zijn
was het waar
realiteit of visie
droom of verzinsel
de schreeuw van Munch?
Helaas wel waar
het is werkelijk
het is gebeurd
geen lege huls
een beroerde situatie
een beklemming in de verte.
Was hij helderziend
was het zijn zieke brein
was het zijn creativiteit
zijn impressie of
een uitwerking
na een mislukte penseelstreek?
Feit is dat de vergelijking
frappant genoemd wordt
in ieder geval de expositie
de vrouw alleen in de straat
de rode gloed van de brand
dat in de achtergrond doorslaat.

Hét beeld van de klimaatcrisis
overstromingen en natuurbranden
de schreeuw van het IPCC-rapport
dat er iets aan ons mensen schort
geen oog voor toenemende ellende
de vrouw bezorgd om haar man.
5-1-2023

TV21/1517

Taliban
Hoe snel kan het gaan
een vlucht naar de maan
maar sneller dan gedacht
Afghanistan ten val gebracht.
Weer terug bij af
de wereld staat paf
45 jaar na de Russen
kon Amerika de innerlijke
brand ook niet blussen.
Ondanks moderne communicatie
wist een grote delegatie
in een schimmig bestaan
tot een aanval over te gaan.
Niet in jarenlange strijd
maar in slechts één week tijd
werden steden onder de voet gelopen
en de leiders afgedropen.
Te vrezen valt het nieuwe regime
voor vrouwen een te verwachten crime
geen vrijheid meer, geen eigenheid
ingepakt als cadeau de dagelijkse geslotenheid.
21-08-2021
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BMX
Klein het parcours
klein de wielen
ook de profielen,
echt niet jaloers,
van de fiets zijn klein.
De daden daarentegen
van dames en heer vooral
zijn groots op Papendal
medailles aaneengeregen
brons, zilver en goud.
Hoe een klein land
toch weer groots kan zijn
individueel bezitten ze venijn
maar scoren in teamverband
alleen bij een sport als BMX zo klein.
22-08-2021
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Relive
Het fietsen van tochten
rechte wegen kromme bochten
wind en zon tegen
tunnels en bruggen
wateren en bossen
met kromme ruggen
volgen of lossen.
Het fietsen met anderen
alleen of in groepen
strak of meanderen
asfalt en stoepen
bermen met struiken
gebouwen als paleizen
hei aan het ontluiken
met of zonder prijzen.
Alles is her te beleven
achter mobiel of PC
kilometers na te streven
of juist deze alle twee
met huidige technieken
vastgelegd en opgesmukt
een deuntje en fotogenieken
"Relive", een middel dat is opgerukt.
26-08-2021
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What the Fuck?
Een leven met hobbels,
maar toch op de rit,
voorlopig, maar onverwacht,
wie had dat gedacht,
een kink in de kabel.
Een moment van dwaling
juist als het goed is
plotseling en ondoordacht
met brute kracht
een chaotisch debakel.
Hoe kan dit gebeuren
waar gaat dit naar toe
en waar komt dit vandaan
met terugwerkende kracht
een naslepend tentakel?
What the fuck?
26-08-2021

TV21/1521

Koorts
Al weken het thema
de grote verwachting
opmaat voor verhitting
van de 'aangedreven' slachting
van bolides en coureurs.

Zandvoort onder het vergrootglas
de rust wordt verdreven
een stormloop naar circuit en terras
voor de dieren geen leven
flora en fauna platgewalst.
Natuurlijk gaat het om het winnen
het kampioenschap in de F1
de koorts stijgt al voor het beginnen
bij trainingen voor de start op één
met de CO2 gratis erbij.
3-09-2021

TV21/1522

Zandvoort
... een pelgrimsoord
van oude glorie
voor even het centrum
waar Covid en CO2
vergeten worden.
Zelfs geen 1,5 meterborden
massa's opeengepakt
als haringen in een ton
om te juichen na 28 jaar
voor een Nederlandse overwinnaar.
Waar is de tijd gebleven
dat met verstand
het racen werd opgeheven
zonder Max geen wederopstanding
van een zinloze verkwisting.
Miljarden zijn er tegenaan gegooid
terwijl miljoenen leven berooid
zonder toekomst, zonder beleg
als al die bezoekers een tientje geven
kunnen velen verder met hun leven.
5-09-2021
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Antivaxer
Je mening laten horen
een goed recht
een voorlichting verstoren
onder valse voorwendselen, onterecht.
Zeker kan een advocaat
met recht reclameren
een rechtzaak volstaat
zonder zijn vak te onteren.
Alleen hiervoor moeten feiten
afgemeten en voldongen
de juiste mores slijten
zonder emoties of bokkesprongen.
Van Kessel moet zich schamen
hij neemt de jeugd niet serieus
het lijkt op een aanslag beramen
tegen de vrijheid van meningsvergaring, heus.
06-09-2021
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Booster
Je denkt
hardop
nu gaat
het komen.
Je hoort
het aan
de impressie
verwerkend.
Je wilt
luidkeels
de boodschap
begroeten.
Maar
i.p.v. daarvan
bedenk je
"Booster"?
2 gehad
dat moet
in proportie
genoeg zijn?
Het kapje
kan af
en de 1,5 meter
loslaten.
De bars
weer open
de nacht
nog donker.
Maar al
met al
dichterbij
met z’n allen.
14-09-2021
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Kaag
Wat een plot
wat een slot
Onbegrijpelijk
onbeschrijfelijk^
Hoogmoed
vs gedooggoed
Inschattingsvermogen
steun vervlogen
Verantwoordelijk
Onfortuinlijk
Uithalen voor macht
teken van kracht

Val dichtgeklapt
zelf erin getrapt.
^Nina Hagen: https://youtu.be/QGM1f3NuU4w
16-09-2021
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Krimp
De krimp zit in Nederland.
één stad zal daar blij mee zijn.
Aan de ouwe Rijn
wrijft Utrecht zich in de hand.
Nu kunnen meer etages op elkaar
voor de hoogte van de Dom is bereikt.
Doordat de lente gemiddeld niet stijgt,
maar daalt, kan het plafond omlaag.
Zo wordt de woningnood minder
er komt meer ruimte voor studerende kinder.
Maar ook Rotterdam gedijd ermee
hoeven arbeidswoninkjes niet plat.
Worden arme mensen niet meer gepakt
en blijven in eigen wijk tevree én gedwee.
Alleen de grote broer Amsterdam
kijkt halsreikend uit naar bouw.
Daar nemen ze het niet zo nauw
de huisjesmelkers slaan iedereen lam.
17-09-2021
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Nattigheid
Na het gezeik om Omtzigt
nu het Kaager plassen
tijd dat de politieke nattigheid
verdwijnt in de vergetelheid
en dat een frisse wind
de geur van verderf overwint.
17-09-2021
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Tanden
Kijk uit, de tanden geslepen
een half jaar geknepen
de lippen op elkaar.
Kijk uit, niet achterom
maar vooruit en de achterban
alles met en voor een nieuw plan.
Kijk uit, voor de media
probeer ze voor je te winnen
je ligt al voor, voor je gaat beginnen.
Kijk uit voor deze dossiervreter
zet hij zijn tanden erin, gaat hij stoeien,
dan gaat er politiek bloed vloeien.

Kijk uit, hij is terug
het CDA ligt al op de rug
nu nog D66 en de VVD.
KIJK UIT, het vooruitzicht
een leider als Pieter Omtzigt
na een burn-out, volgt een burn down!
18-09-2021
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Bereikt
Het is zover
werkloos
en niet geheel
vrijwillig.
Het is de leeftijd
pensioen
en niet geheel
eigen keuze.
Het is bereikt
afgesloten
en niet geheel
'n voldaan gevoel.
Het is tijd
te genieten
en niet geheel
een vaste agenda.
24-09-2021
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Luiken
Lange tijd
zijn we voorbereid
op 4 seizoenen.
Nu wordt het tijd
van bezinnen op meer
beter passend bij het weer.
Het voorjaar splitsen
beginnend met "ontluiken"
van bomen en struiken.
Het tweede deel
zonnewarmte en licht
de lente pas in mei in zicht.
De warmte van de zomer
voelen we ons lomer
vakantietijd in juli en augustus.
Dan volgt de herfst
reuk van pompoen en bladeren
verfrissend voor je raderen.
Dan het saaie stuk in het jaar
stormen die het buitengaan fnuiken
letterlijk het opsluiten, "luiken".

De winter onveranderlijk koud
op stampot en de wegen zout
jassen dicht en mutsen op de kop.
Er valt iets voor te zeggen
alleen Vivaldi maakt het niet mee
met zijn '4 seizoenen' is hij tevree.
27-09-2021
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The Bomb
The bomb is going to fall
it's lost somewhere above the world
the pilot hasn't noticed
nor given a command
to losen it's tights.
Where will it show up
is it in China
that is growing economically
and stealing Hongkong
to set back the former rules?
Or is it shining it's point
right to Afghanistan
where women are no more
than a package for men
shouting a mouth full through their beards?
It will not be, cannot be
in the Netherlands
with its struggle for a government
left fighting right for a place
to conquer the meaning of the People?
It might be on Russia
where no word can be spoken
where the arm of Poetin
his grip strong and taking
not online the Krim, but also his competitors?
The tension is great
the compass turning round
where is the bomb
where comes the crucial blow
the world is waiting for?
Shall it choose Great Brittain
crushed away from Europe
letting it's folk praying
and begging for bread and
a normal working life?
The world is complicated
Amerika still not lost from
the former not chosen, rude president
still waisting and spilling money
instead of helping the poor and cure.

And also there is the thread
of more, the rockets of North Korea,
the danger of the virus
with the fight for right
or equal diversion throughout all the world.
The bomb will crack
will tear us apart
will change the power
the stability and peace
for everyone, also for those in space.
30-09-2021
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Revival
It's hard to realise
their is a price
for everything
after a first begin
Nothing changes
in all ranges
without a pain
in every terrain
And somtimes
the rolling of dimes
a last toss
it all get lost
But in the darkest nightfall
their is a revival
after a good rest
you will be blessed
A bitter taste remain
but then again
a sweater memory
overrules eventually.
2-10-2021

TV21/1533

De hel
Parijs-Roubaix
Het laatste vergeten stukje weg
op één dag in het jaar na
'excusez les mots mesdames'
nu twee dagen achtereen
onuitputtelijk slagveld
van gebroken illusies.
Hotsend en botsend
waanden de renners zich in de hel
het vuur van verschrikking
van onophoudelijke marteling
op het randje van de goot
of juist midden op de kasseien.
Fietsen en renners
gebogen of gebroken
letterlijk, dan wel figuurlijk,
onder het oog van machtige camera's
die onverbiddelijk de kwaliteiten
van de weg en renners bloot legden.

We keken naar de regen
naar de modder en plassen
en naar de schots en scheef
bereden tractorpaden
die markant zijn
voor de hel van het Noorden.
We zagen de giganten,
want de mindere goden
waren achterop geraakt,
maar zelfs de mastodonten
voelden de klauwen
van deze duivelse verschrikking.
Toch eenmaal over de streep
in de ovale arena
kwam de ontlading
voor de één de overwinning
op zichzelf en de tegenstander
voor de ander een deceptie.
Na gisteren
eens te meer
een symbool
van afzien
van doorzetten
van drama.
Parijs-Roubaix
4-10-2021
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Excuses
Jaren vol training
dag en nacht
aan de rekken
op de balk
doorgaan als gekken
door trainers veracht
de tol als investering.
Geen opbouw
naar een fatsoenlijk leven
alles in het teken
van presteren
kanjers voor de leken
maar het eigen beleven
is angst, het staan in de kou.
NOS*NSF gaat door het stof
na 4 maanden het rapport
op de plank te hebben liggen
nu alsnog de excuses
met ter genoegdoening
een minimaal bedrag gestort
aan de turnsters behandeld grof.
11-10-2021
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Superplank
2022 weer een Tour
niet alleen voor mannen
vrouwen die aanvangen
waar de laatste etappe
elkaar overlappen
namelijk op de Planche des Belles Filles.
Na 3 weken strijd
hopelijk weer tot in de uiterste
getergde zenuwen op de bank
volgt eindelijk de apotheose
beginnend met een fascinerend slot
van het zwakke geslacht op de Superplank.
De Franse regie gelooft
na jaren van onderhandelen
dat een Ladies Tour
kans van slagen heeft, beloofd,
dus niet op glad ijs begeven/wandelen
met uitzendingen voor de duvel en z'n ouwe moer.
Marianne Vos speciaal aangehaald
die al jaren een voorvechtster
van gelijke rechten in het fietsen
en voor de Women's Tour pleitte
zij, nog steeds topper na zoveel jaar,
is blij met dit genereuze gebaar.
Hoeveel vrouwen moeten nog vechten
voor gelijke rechten
voor waardering voor daden
over kasseien en door paden
voorheen alleen mannen te zien op televisie
maar nu ook dames met een missie.
16-10-2021
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Afbraak
Totale verbijstering
in het hedendaagse voetbal
een totale afbraak
van politiewagens en stadion.
Anarchie ten top
tevoren al verwacht
anarchie tegen
machtshandhavers en clubs.
Het is tekenend
voor de huidige beleving
tekenend dat jeugdigen
niet tevreden (te maken) zijn.
Daarmee is dit het bewijs
onze democratie is afbraakgevoelig
"wiedewiet" het bewijs voor Duitsland
teveel vrijheid afbraak bevorderd.
18-10-2021
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Dramatiek
De Polen liggen dwars
van rationaliteit even wars
met botte bijl
tonen ze een stijl
als een leger op frontmars.
Zij zijn in de wiek geschoten
en vechten nu onverdroten
voor een enkelvoudig bestaan
door tegen de EU in te gaan
zo heeft de premier besloten.
Door de lat hoog te leggen
willen ze ons zeggen
dat de maat vol is
Europa een groep van vernis
waar oude elite blijft scheggen.
Weigeren jezelf te zijn
levert voordelen op, lijkt fijn,
materieel een stap vooruit
dat tegen de borst stuit
je voelt je erg klein.
Geen eenheid door cultuur
verschillen blijken zuur
West versus Oost d
at schuurt het grootst
Poland de volgende afvallige buur?
19-10-2021
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Stilte
De stilte in het bos ervaren
tussen de struiken en varens
de zon valt op de bomen
sommigen lijken op gnomen
die je aan lijken te staren.
Een gebroken boom staat
meesterlijk en desolaat
als enige getuige van klasse
tussen al die gewassen
en hoort hoe de wind gaat.
Verder totaal geen leven
geen geluid zelfs vogels bleven
verre van dit gedeelte weg
geen mens te bekennen zeg
is dat niet een wonderlijk beleven?
De stilte helaas te verlaten
je gedachten als gatenkaas achterin weg te stoppen
nog even de laatste hap binnen proppen
weer op weg naar hen die praten.
23-10-2021

TV21/1539

Gevoel
Prachtig de herfstkleuren
die het landschap opfleuren
oranje, geel, groen, rood-bruin,
struiken en bomen tot in de kruin
de zon die het geheel overspoelt
de gloed die je door je lichaam voelt.
Wat een fenomenaal gebeuren
natuur die dit laat gebeuren
niet vaak en lang sta je erbij stil
een dag later is het weer kil
de wind neemt de overhand
en regen spoelt over het land.
Dat gaat het over in allerlei geuren
het rottingsproces staat te gebeuren
schimmels als de paddestoelen
schieten uit de grond, dieren woelen
zich in ter bescherming
het wordt tijd voor overdenking.
Nog even en het blad na het verkleuren
is verdwenen, de kou gaat zich reuren
dit overgangsjaargetijde dwingt
respect af en verdringt
het normale, evenwichtige gemoed
dat alles door gaat, voorgoed.
22-10-2021
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Geloof
Geloof is hoop op verbetering.
In onzekere tijden sluiten zich de rijen
wordt er massaal samen opgetrokken
om te verwerken de zwaarste brokken
en te hopen, zeg bidden, op betere tijden.
Geloof is een ontwikkeling.
Dat laagje geloof is gecultiveerd
en wordt onder vele overtuigingen gedeeld
wat weer oproept tot een vernauwd beeld
zich tegen ratio en waarde in keert.
Geloof is macht.
Het gevaar bij het proberen te overtuigen
zit niet bij één persoon die de weg leidt
maar bij verscholen machtigen in de strijd
die zich in naam van "het boek" optuigen.
Geloof is ondoorgrondelijk.
Het bestaan van Geloof is de rede
het uitleggen en beschrijven van richting
op weg naar de welkome verlichting
van 's menselijke onvrede.

Geloof is vasthoudend.
Toegeschreven aan bovenmenselijke krachten
en beschikkingsrecht niet aan de mens
geven dat van de ene overtuiging levens
zonder vaccinatie anderen in gevaar brachten.
Toch blijft de eerste definitie voorop staan.
24-10-2021
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Formeren
Draaien en keren
van dames en heren.
Onderhandelen, liefst
het onderste uit de kan.
Persoonlijke stijl
maar wel in lijn van de partij.
Elkaar gevonden
op hoofdlijnen.
De bijzinnetjes moeten het,
net als de kleine lettertjes, maken.
Ook de marionetten uit de kast
moeten als voortrekker aan de bak.
Een aantal netelige kwesties
haast onverenigbare belangen.
Daarna zal nog gepoetst
en in de ogen gekeken moeten worden.
Dus na al maanden dansen,
sjansen en piroteren
zijn ze nu echt aan het formeren.
27-10-2021
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Wat en Hoe
KAPITALISME & ACTIVISME
door 21 CEO's van internationale
topbedrijven tesamen.
Klimaatveranderingen beheren
de wereldpolitiek gaat hierover
binnenkort in Glasgow debatteren.
Glasgow
What and How?
Het bedrijfsleven aan het roer
klinkt wel erg stoer
maar wat doet dit burger en boer?
CO2 neutraal of nihil
de cijfers zijn kil
het maakt ons stil.
Glasgow
What and How?

De 21 schrijven een brandbrief
poseren hiermee heel lief;
prijsverhogingen volgen als stille dief.
Geopolitiek met wereldleiders
waarvan enkele veelverspreiders
200 meningen van voor- en tegenstrijders.
Glasgow
What and How?
De puzzel is banaal
een slechte keuze fataal
voor ons, onze kinderen allemaal.
27-10-2021
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Mollema
Mollemalen = poldermalen
de kop tussen de schouders
2 drinkbekers in de houders
en dan kilometers doorhalen.
Tegen de wind in beginnen
met verse kracht
kan dat worden opgebracht
en dan terug, relaxed je bezinnen.
Mollema is zo begonnen
van huis naar school vice versa
maar steeds als de wiedeweerga
noem het destanie of onbezonnen.
Doormalen op de grote plaat
dwars door de provincie Groningen
de mooiste plekjes als beloningen
als je op Bauke's tocht meegaat.
Het afzien hangt af van je zelf
lang of kort de keuze van de rit
altijd weer fijn als het erop zit
en mét anderen gaat het vanzelf.
29-10-2021

TV21/1544

Hell of a storm
The howling wind
cracks the dry branches
from the older trees,
leaves are blowing around.
Some of these trees
were yanked easily
straight from the ground,
with roots and all.
A deep groove is signing
a severe destruction
all over the land
as well as broken houses.

A hell of a storm
is showing the power
and the black side
of this pure nature.
Only men can
create a force
as powerfull,
like a storm from Hell.
31-10-2021
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The gate of evil
Hell, hell, hell
Kriebels op mijn vel als ik je vertel
de makkelijke manier
de deur op een kier
is het buiten lijnen kleuren
en aan de wortels sleuren
kapot maken van normale vormen
niet leven naar gebruiken en vormen.
The gate of evil
Poorten zullen zich openen
voor deze godvergeten oenen
niet naar de allesbelovende hemel
na de geneugten van de valse slok, de kegel,
je wordt verwezen en gedumpt
je wordt afgerekend op je levensstunt.
Hell, hell, hell
Dit te weten is een dreun
je wilt niet verder leven met geknars en gekreun
nou ja leven, dat is wat we niet weten
dus zullen allen die vergeten dat we te maken hebben waarden en normen
zich toch niet gaan omvormen
het de anderen tot last zijn
is voor hen de ultieme gein.
The gate of evil
Pas als Petrus met strenge hand
zorgt dat je in het vuur beland
zul je je achter de oren krabben
je voor je kop slaan tegen de frontaalkwabben
want het pad heb je geëffend
naar de poort van de hel, heel treffend.
Hell, hell, hell
1-11-2021

TV21/1546

Tweedeling
Een golfbeweging
Corona verdediging
mondkapjes verplicht
de zorg verlicht
ongevaccineerden
gaan daar niet tegenin.

De nieuwe maatregelen
moet het tweedelen
niet op scherp zetten
we moeten meer opletten
samen zonder
elkaar om te kegelen.
Half of slap
maar de grootste klap
blijft toch de solidariteit
geen kwestie van tijd
maar hardleers
blijft een slechte grap.
1-11-2021
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Bromsnor
Wie kent hem nog
de ietwat norse
en plichtsgetrouwe
dienaar van de wet
in het zestiger jaren
programma Swiebertje?
Met hem haalt
Halsema, burgemeester,
het dilemma aan
van de handhaving
bij de uitvoering
van de Covid-19 regels.
Waar vroeger deze
wetsdienaar gezag
ontleende aan zijn functie
en iedereen kende
moet de huidige diender
alleen volgens het boekje werken.
In een dorp wellicht
werkt nog zijn plicht
maar in een wereldstad
heeft hij geen vat
op de massa cafés
en de intolerantie jegens gezag.
Dat Amsterdam daarmee
on-, dan wel bewust,
regelrecht aanstuurt op
burgerlijke ongehoorzaamheid
en de blijvende verspreiding
van het virus is navenant.
Bewust van dit gevaar
raakte het bij het Kabinet
de gevoelige snaar
en na een potje navelstaar
was de communicatie
naar het land gericht op elkaar.

De burgemeesters voorop
in navolging van het OMT
op één lijn met het beleid, gedwee,
willen ervoor zorgdragen
dat wij allen zonder vragen
de pet van Bromsnor gaan dragen.
2-11-2021
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Levensgevaar
Je zou het niet bedenken
maar schaatsen is riskant
je collega Aërosolen schenken
die er niet tegen is bestand.
Daarom gaan de deuren dicht
ook al is het dak open
de eigenaar is gezwicht
hij telt nu zijn knopen.
Is dit de eerste stap
naar volledige dichtheid
niet van het ijs of de kap
maar van de gezamenlijkheid?
Betaald zijn seizoengelden
dan nu de poorten op slot
het ijs laten smelten
met de Noorderzon ons bedot?
Intussen zijn wij blij
niet meer vroeg het bed uit
die kans op besmetting uitsluit
bedankt Vechtse Banen, geen vleierij!
5-11-2021
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Kosten
Kosten of kosteloos
een beeld zo troosteloos
mensen in psychische nood
willen in barre armoede dood
hun ongelukkige leven zo broos.
Nu is een prijskaartje gelinkt
nadat vele tranen zijn weggepinkt
om in beeld te brengen
en om de kans op verlengen
zodat een leven weer blinkt.
Het doel is om te komen
hulporganisaties klaar stomen
waarop het economisch beeld
laat zien dat samenwerken scheelt
meer mensen van leven kunnen dromen.
Een meerwaarde lijkt duidelijk
hulp bieden gebruikelijk
maar nu is aantoonbaar
dat 1&1=3 opgaat en zomaar
geluk in een leven brengt tegelijk.
8-11-2021
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The Flow
Growing with the flow
from the source
to the see.
At first the water
boiling up from the well
finding its way to lower parts.
Then coming together
making a larger stream
creating its own strenght.
Greater, faster, mascularity,
rolling like a thunder
force as an unknown power.
Then after many miles
widened in lower regions
your mass carrying many treasures.
Not too fast, no more claiming,
no more rush, just flow
some obstacles along, arms wide.
You're coming to the see, home
drifting along among all other waters
just waiting to be lifted for another cycle.
So you can see the lifecycle
a way to live, to fulfill
and at the end to die.
9-11-2021
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De stip
Je weet het nog niet
maar je kijkt er naar uit.
Je gelooft het (nog) niet
maar het doel is vooruit.
Het ligt voor aan je lip
maar het komt er niet uit.
Wat is er zo moeilijk
te denken aan de toekomst.
Wat is er lastig in pas te lopen
voor een gezamenlijk doel.
Weer een tweemans pleidooi
met de gezichten strak in plooi.
Die ons wijzen de weg
het virus geplaveide pad.
Zij hebben een diffuus beeld
maar wel met een stip op de horizon.
12-11-2021
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Tegenslag
Door hands uit treurnis
Memphis
Voorzet en goal fraai
Depay
Wissels vrijer divers
Koopmeijners
Geen ogen ... in de rug
Blind
Gelijke stand 2-2
Bij(rol/low)
Theatraal
Van Gaal
15/11/2021
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G2
Geen twee
maar 3 prikken
in het verschiet.
Houd ermee op
het opkrikken
van IC als een vergiet.
G2 als een kruisraket
splijtzwam
en cocktail ineen.
Wie ook wie besmet
de virusstam
bereikt iedereen.
Het kabinet staat
voor de keuze
gezond en gevaccineerd.
Het bedrijfsleven gaat
voor eigen leuze
doorgaan ongegeneerd.
De dure zorg voor
ongevaccineerden
niet meer vergoeden.
De ban breekt alleen door
bij weigeraars
als ze zelf moeten bloeden.
16-11-2021
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Cultuurgeld
De overheid komt met cultuurgeld
voor het supporters geweld.

Gaan eindelijk de deuren dicht
wordt weer voor opinie gezwicht.
Het zijn toch al kaskrakers
voor de spel afhakers.
Nu wordt weer geld gepompt
voor een spel dat letterlijk afstompt.
Vroeger ging het om vindingrijkheid
en talent voor spelvaardigheid.
Nu komen mensen kijken
voor de kast met al z'n lijken.
Om zelf in beeld te komen
gaan ze op alles en iedereen afstomen.
Niets wordt ontzien onder heel veel kabaal,
geweld en destructie zonder omhaal.
En dan nu dit alles sponsoren
om de portemonnee van "sterren" te vullen.
Stop met dat alsmaar geld pompen
laat de voetballer terugkeren in oude pumps en lompen.
Deze support zou meer gestort moeten worden
in gezondheidszorg en naar de immigratiehorden.
19-11-2021
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Peng Shuai
Voorbeelden te over
maar het kan altijd grover.
Als je in Rusland spreekt,
weet je dat je in de gevangenis breekt.
< Alexei Navalny>
Heb je het lef tegen Loekasjenkov in te gaan
weet je dat je niet meer op vrije benen blijft staan.
<Roman Protasevitsj>
Wil je banden doorsnijden en Dubai verlaten,
weet je zeker dat je gedrogeerd op foto's moet toelaten.
<prinses Latifa>
Durf je misstanden in de top te openbaren dan verdwijn je,
want je streek Xi in tegen de haren.
<Peng Shuai>
Toch blijken totalitaire regimes vatbaar
voor het beeld naar de wereld en vermeend misbaar.
Dus altijd weer komen positieve berichten
de storm luwt en vergeten worden de gezichten!!
27-11-2021
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Cerro de São Miguel
De Algarve trokken

sinaasappelstokken
in de bergen blokken
blote benen en sokken
maar liever geen brokken.
De eerste dag meteen raak
een kracht job als taak
de Swift nog zonder kraak
kort of lang een smaak
waar ik van in extase geraak.
Bekend het terrein deels
in 2017 dansend speels
met Nijboer en Indurain
en ik piepend luidkeels
op de Cerro de São Miguel.
Nu meer op mijn gemak
nog steeds als een slak
daar naar het dak
17% heel strak
omhoog en niet brak!
De prachtige uitzichten
doen vreugde oplichten
desolatie doet ontwrichten
gedachten en belichten
het gebrek aan plichten.
Ondanks pechgevallen
is eenzaamheid meegevallen
omhoog en naar beneden knallen
km's en hm's dagelijks aantallen
eindigend, een feestavond
waar ik in mocht vallen.
27-11-2021

TV21/1557

Hert
Edel, fier en rank
krachtig in de flank
hoog op de benen
vuur uit de schenen
borst vooruit, volslank.
De blik op scherp
klaar voor het werk
op het eerste signaal
direct aan de haal
berekenend en sterk.
"Het hert met de meeste punten"
waar iedereen tegen wilt stunten
moet met beide benen
al komt het uit de tenen
op het ijs blijven om uit te munten.
De 'fluitketel' gaat loeien
het kan haar niet boeien
als de emoties eruit komen
bij het najagen van dromen
je even met jezelf moet stoeien.

Het hert is prooi geworden
van de gefocuste horde
het werd haar te moede
meer dan ze bevroede
Suzanne slechts 2x goud op de borden.
29-11-2021
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Shell
Ooit het mooiste logo
marktleider in olie
nu zelf onder vuur
door veranderende opinie
wat wordt de toekomst anno ...
"Wij maken miljoenen kilometers schoner"
en in dezelfde krant
een rechtszaak om olieboring
in walvisgebied houdt echter bij de rechter stand
seismisch onderzoek boven de zeebewoner.
Geen Koninklijke meer binnenkort
de Brexit heeft dat veroorzaakt
de dividendbelasting een knoop
die de kroon heeft gekraakt
en CO2 wordt in Nederland ermee opgeschort.
Zo blijkt het economische belang
voor te gaan boven de toekomst
dus mooie woorden te over
maar daden moeten terstond
anders voor ons klimaat en een leven lang.
3-12-2021
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Omrikon
Nog meer variatie
nog meer irritatie
2G van de baan
wat komt er nog meer aan?
De 4e variant van Covid
nu één met minder pit
wel met meer besmettelijkheid
voor de oudere mensheid.
Maar ook kinderen geveld
bij het naar school gesneld
de gratis testen nu van stal
voorkomen nu bovenal.
De druk op het kabinet
waar wordt vooral op gelet
nog steeds op het ziekenhuisgetal
de R achter de hand voor het aantal.
Lange termijn denken gevraagd
iets wat door varianten vervaagd
nog steeds de biblebelt die versaagt
wat het herstel enorm vertraagd.
De GGD's weer volledig ingezet
Midden Holland maar 1 dag pret
de overbelasting was enorm

uren in de wacht het liep storm.
Wachten is op de volgende zet
met nu al de RIVM-voorzet
het oog op de Kerstvakantie
maar geeft dat voldoende garantie?
7-12-2021
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Kellogg’s
Cao-strijd ontaard
in 1400 ontslagen
Het bedrijf werd gedragen
door hen in Coronatijd
Stank voor dank gedijt
in dit commerciële bedrijf
Uitbuiting van geest en lijf
machines kregen genoeg smeer
DUS KOOP GEEN KELLOGG's MEER
het bedrijf is het niet waard.
8-12-2021
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Leest
Weer een hoofdstuk
in "the continuing story
of Corona Place".
Weer maken we ons druk
over geluk en glorie
het antwoord weten we reeds.
Naalden zetten, stuk voor stuk,
toch blijven we kort van memory
en wacht ons de volgende golf steeds.
Nederlanders hebben het geluk
geen Poetin of Boris als guardbody
te hebben, daar is de vrijheid sleets.
Bij iedere conferentie loopt het stuk
luisteren en volgen doet nobody
want wij leven liever als een beest.
IC's van ziekenhuizen gaan gebukt
ongevaccineerden schorremorrie
die vooraan staan op dit feest.
Iedereen een eigen mening, fuck,
twijfel aan OMT en kabinet verdorie
schreeuwt om "schoenmakers blijf bij je leest"!
14-12-2021
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Ruimte
Vooruit kijken in de kosmos
is achteruit kijken in de tijd.
18-12-2021
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Illusie

Het oprukken
en tegengaan
van Omricon
door (klein-)kinderen
weg te houden
van opa's en oma's
is een illusie.
Je ziet het ook
aan hoe Van Dissel
opdook
in het concept
op de beeldbuis
tussen Rutte, de Jong
als wel de doventolken.
Saaier dan hij
het bracht
was geen teken
van kracht,
een technisch
profiel schetsen
voor dovemansoren.
Heel Nederland
weer in de stress
geleerd van de les
maar blijft de geest
in de fles en het
publiek thuis,
is en blijft een raadsel.
20-12-2021
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#Prikspijt
Het woord van het jaar 2021
Enerzijds voor degenen
die een prik tegen Corona haalden
maar daar achteraf van baalden.
Anderzijds het tegenovergestelde
voor diegenen op de IC-bedden
die er juist geen gehad hebben.
De prikmogelijkheid
was in beide gevallen
niet goed bevallen.
Zo wordt de top 3 voltooid
met 'woonprotest' tegen de wachtlijsten
en 'wappiegeluid' anders dan teksten van de wijsten.
Alle 3 hebben het over "het hoogste woord houden"
over gelijk hebben en gelijk halen/krijgen
om daarmee anderen "aan het mes te rijgen".
Een 'prikjaar' naar de toekomst, 2021?
22-12-2021
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Godin

1989
bloedige neerslag
van studenten
op het plein
van de Hemelse Vrede.
6,4
meter hoog
het beeld
van herinnering
Godin van de Democratie.
10000
mensen daarbij omgekomen
voor vrijheid en democratie
het verwijderen zijn tekenen
m.b.t. het regeren van Xi.
1997
Hongkong
geen Britse kroonkolonie
maar 'gedwongen'
onder Chinees bestuur.
25
december 2021
verkiezingen
slechts voor 1 partij
de rest is gevlucht of
niet meer vrij.
24-12-2021
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1,5 mio km
James Webb Space Telescope
gebouwd voor hoop
om meer te weten te komen
en verder te kunnen dromen
over het wereldse verloop.
Terugkijken in de sterren
op 1,5 mio km's verre
de ruimte in gestuurd
door geslepen glas gegluurd
voor meer kennis dan tot dusverre.
Vooruitkijken
voor meer kennis
over het verleden.
Worden we dat beter van
het leren over de vroegste
geboorte van het sterrenstelsel?
Of is de nevenactiviteit het ontdekken
van andere plekken
waar leven kan zijn
het onderzoeken van terrein
waar lucht en water het oppervlak bedekken?

Wat zal dit opleveren

zijn er andere sferen
kunnen we dat aan
met andere culturen omgaan
of is dit vergelijken van appels en peren?
26-12-2021
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Darten
Geen sport zo bizar
veel besmettingen
als bij het darten.
Daar waar afstand star
bewaakt kan worden
zijn het dus niet van die smarten.
Het zal wel komen
door de rondvliegende
uit de mond springende adrenaline.
Het uit de oren stromen
van oververhitte
en leeglopende hersencellen.
Niet voor niets een Engelse
overgewaaide sport
dat bol staat van rellen.
De Nederlandse bengels
zijn uit de strijd gestort
kunnen nu hun aerosolen vaststellen.
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Het gevoel
Het gevoel
er toe te doen
is abrupt beëindigd
met het pensioen.
Het besef
groeit gaandeweg
dat vergeten worden is
een bijkomende pech.
Het ervaren
ondanks druk bezig blijven
dat intermenselijke contacten
vluchtig en voorbijgaand blijken.
Het zwarte gat,
niet het niets kunnen schelen
of niets meer willen
maar hoe gevoelens te delen.
Het innerlijke
tussen willen, kunnen
en doen met die vrije tijd
is ook jezelf rust gunnen.
Het invullen
blijkt met hobbies
prettig voor even maar brengt

op langere tijd ook worries.
Her gevoel
voor verder zinvol
door te gaan
eist toch zijn tol.
Happy New Year.
31-12-2021
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Plannen
Een nieuw jaar
zonder verplichtingen
wel met verrichtingen
op de fiets
race, MTB en gravel
staan op me te wachten.
Een top maand juni
op het programma
mogelijk een Tour
van Madrid naar Utrecht
en voor Climbing for Life
naar Valloire, o.a. de Galibier.
Dan komt ook nog
onze "grote" vakantie
waarin we gezamenlijk
ook weer doelen stellen
naast vele wekelijkse
georganiseerde evenementen.
Waar in 2021 nog werk was
en de kilometers al tot
grote hoogte stegen
zal 2022 dit weer
overstijgen en zeker
de hoogtemeters opstuwen.
2-01-2022
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Crawl
like a cat
you know
how nice
is that.
Zo presenteert
zich de Batgirl
als sluw en
kronkelige tegenpool.
In de popmuziek
ook een kijkmodel
zeer verfijnd
door Zaritskaya.
Cat Stevens
in het nauw
veranderde gauw
van naam in the 70's.
Ongeëvenaard

het roemrijke lied
over de negen levens
van de kat op het plat.
Wat te denken
van mijn carrière
van vallen en opstaan
en tot het einde gaan?
4-01-2022

TV22/1571

Booming Boosters
Verwacht
door de meesten
na het feesten,
een toename
bij heer en dame
bij jong en oud,
en klinkt het bout
ongevaccineerd
blijft verkeerd.
Gebracht
door demissionair
minister, humanitair
nodig om terug
te dringen vlug
Delta en Omikron,
en denk erom
géén vaccinatie
blijft unfair.
Ontkracht,
in de wetenschap
en in het lab
is aangetoond
dat een prik loont
om minder ziek
van deze griep
te worden, dus
een prik geen grap.
5-01-2022
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Democratie
'Een ongekende aanval op onze democratie'
Zo wordt teruggekeken
op wat een scheuring is gebleken
In de Amerikaanse politiek.
Diep gespleten zijn de meningen
tussen vaderlandsliefde of staatsgreep
dat een jaar terug zijn beslag kreeg
na de bestorming van het Capitool.
Een "Big Lie" vind 3 op de tien
die graag Trump terugzien
op het Witte bordes
en hijzelf zorgt alvast voor de les.
Om buiten de schijnwerpers om te gaan
is zijn imago kunnen doorslaan

in een slachtoffer van gestolen verkiezingen
en rechtmatig eigenaar van eigen democratische bedenkingen.
Moeten wij hier in Nederland en Europa
onze hoop op blijven vestigen en vertrouwen
of moeten wij onze eigen waarden (her-)opbouwen
het heft in eigen handen nemen, net als China?
Waar we wel op moeten passen
is dat we ons niet laten verrassen
door ondermijnende strapatzen
van influenzers die er van alles uitflatsen.
6-01-2022
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Australiën Open
behalve voor Djokovitz
die kan zelfs niet vrij lopen
hij wilt de vaccinatie niet
en moet nu hopen
dat de rechter het goed ziet.
Hij weigert op medische grond
en ging tegen beter weten in
met toestemming van de Australische tennisbond
en zijn eigen ego het vliegtuig in
terwijl de premier op een prik stond.
Ook hier weer een tweespalt ontstaan
tussen de tennissers wel gevaccineerd
en Servische landgenoten ontdaan
die vinden dat hij wordt gediscrimineerd
zal het voor hem "open" gaan?
Recht is recht
en krom is krom
op zijn Van Gaals beslecht
zijn zij slecht of is hij zo dom
en dat meen ik echt!
6-01-2022
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Gas
Nederland van het gas af
wordt inzet van duurzaamheid.
Letterlijk ingezet is brutaal/straf
want niets gaat 'boven Groningen'.
Eronder moet ook alles wijken
vooral de lijken
van Haagse Bluf en afspraken
die echter Duitse contracten raken.
Het komt er dan toch van
heel de bodem daalt dan
Groningen kraakt op zijn grondvesten
dank zij de heren uit het westen.
Duurzaamheid zeker gesteld
eenmaal leeg wordt er niet verder gezakt.

Het enige dat boven Groningen blijft
een schonere lucht door minder verbrandingsgassen.
7-01-2022
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Laatste
De jaren gaan tellen
je merkt het aan teruglopende
ook mentaal zenuwslopende
selectie processen en resultaten.
Onherroepelijk in de sport
waar de jeugd zich optrekt
zich daardoor sneller ontwikkeld
dus eerder en steeds beter wordt.
Dan ben je al decennia een coryfee
met een schat aan ervaring
en zit de langzame openbaring
van mindere prestaties niet mee.
Vandaag een moedig besluit
zijn laatste wedstrijd in Thialf
het gemoed half om half
geen medaille, het boek is uit.
8-01-2022
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Sanne Cant
Belgisch veldrit kampioen
al voor de 13e keer
wat zegt dat meer
waar wringt de schoen
dat geen andere het kan doen?
Sanne 58 can't quit
leave the spirit
the afterglow
13 times in row
it's because of her grit.^
^De Grit-factor – De kracht van passie en doorzettingsvermogen

Shanyl de Schoesitter
nieuweling op 1e BK
gaat zij komen, is ze er bijna
of kijkt zij straks ook bitter
als Sanne haar 14e binnen schittert?
Xaydee van Sinaey
voor de verdere toekomst
junior van 16 die op de deur borst
toch de gelukkigste van de twee
want veel langer gaat Sanne toch niet mee?
10-01-2022

.
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Big brother
Vroeger ...
werden we gewezen op de lange arm
van de politie, och arm.

werden we groot gebracht, oh ja,
met 'Big Brother is watching you', door Amerika.
werden we ook ingepeperd, fijn,
dat Russen niet te vertrouwen zijn.
Aan dat laatste wordt niet getornd, blijft in stand,
en blijkt met De Krim, Oekraïne nog altijd relevant.
Amerika wordt voorbijgestreefd door China, o wee,
zelfs op de Olympische Spelen geen laptops of mobieltjes mee.
En die lange arm, de wapenstok,
is nu voor de VN-rapporteur tijd voor wrok.
Gelukkig hebben we een nieuw kabinet
met visie, daadkracht én nieuw elan aan zet.
Later ...
worden we gewezen op het belang
van inperking, cybercrime en massale dwang.
11-01-2022
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Onder
We hebben het vaak over
het onder de gordel stoten
als iemand gemeen doet.
Laat nu juist op de gordelweg
een crimineel gestraft worden
door een krik die de schuldige aangaf.
Dit was het onder de auto stoten
en al klaar leggen met de benen vooruit
rechtstreeks zijn graf in.
12-01-2022
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Bezwijken
Prinsjesdag
wordt niet neer zoals het was
daarmee komt de Koning ras
-deels- het (niet zíjn) volk tegemoet
na het lopen -vele malen- uit de pas.
Pragmatisch
wordt het uitgelegd, tijdelijk,
tot er geen een of ander lijk
rolt rondom 'Hulde der koloniën'
met 't verdwijnen van discriminatie als blijk.
Bezwijken
onder publieke opinie, even,
niet als intens medeleven
maar om weer glans te poetsen
op zijn eigen geschaadde blazoen.
Beladen
veel te zwaar bereden
niet letterlijk, wel figuurlijk
een buiging naar het verleden
waar we verkeerd hebben gestreden.

Strijken
van verkreukelde plooien
na het restaurerende geld strooien
maar wat met de tien paarden
die er werkloos bij staarden?
-01-2022
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Loterij
De grootste loterij
is niet de Nationale postcode
of de staats- of vriendenloterij
ook niet de Lotto en de Euro Jackpot.
De allergrootste gok
is niet geheel onverwacht
het lidmaatschap c.q. seizoenkaart
van een favoriete voetbalclub.
Je stopt er geld in
betaald daarmee de (te) dure spelers
en krijgt er of een rommelpot
dan wel een stadiumverbod voor terug.
Helaas moeten de belastingbetalers
alsnog 130 mio toeleggen
dat noem ik nog eens shuffelen
met geld dat in de verkeerde pot terechtkomt!
15-01-2022
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En wat dan?
Wil je het weten
dat je tijd over is?
Wil je leven
met die eindige gedachte?
En wat dan?
Iedereen roept
haal alles uit je leven.
Besteed de laatste tijd
aan al je dromen.
En wat dan?
Steeds bewust
de schaduw achter je.
Altijd weer het gevoel
dat je in extra tijd bent.
En wat dan?
De trein gaat verder
het eindstation nadert.
Weet je, voel je het aankomen
dat je alles doorleeft hebt?
15-01-2022
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Winters
Mijn geheugen mag me in de steek laten
toch zijn er niet alleen maar hiaten
valt het op, valt het in de gaten
dat het winterse gevoel je niet kunt delen met je nazaten?
"Ijs en weder dienende" uit vervolgen tijden
het voorbehoud dat er wedstrijden
op plassen en vaarten zijn te rijden
en je beter de drukte kunt mijden.
Meer indruk heeft het me gemaakt, met name
de ijsbloemen op de ramen
één warme kamer en om de kachel samen
en een dikke, groene doek opgehangen met lussen, waar men zich nu voor zou schamen.
Nu zijn alle kamers verwarmd
dubbelglas heeft iedereen omarmd
en worden we geprikkeld en overwarmd
en is samenspraak en spel verarmt.
We worden opgeroepen te isoleren
het klimaat warmt op, we zien ijsberen
op een schots bijna bij ons afmeren
maar we blijven stoken, ondanks betere kleren.
Nee de winters komen niet meer terug
we schaatsen op banen, een uurtje, vlug
en maken van een olifant een mug
i.p.v. het te laten glijden van je rug.
Ja, winters willen we nog wel vieren
de sneeuw in om ons te vertieren
CO2 die onder onze banden doorgieren
op weg naar Oostenrijk om ons met Corona te versieren.
19-01-2022
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Schaak
Het gaat niet over Carlson
het fenomeen met de
zwarte en witte stukken.
Terug naar waar het begon
de presidentsverkiezingen
in Columbia laten gelukken.
Principes voor Ingrid Betancourt
als leidraad en wilskracht
tegen geweld en de angst.
Eens door de FARC ontvoerd
tegen de corruptie van de macht
eerlijkheid duurt het langst.
De wereld aan haar voeten
"Operatie Schaak" na 6 jaar
succesvol einde van haar gevangenschap.

Nu weer na 20 jaar gaat ze wroeten
in het politiek bestel, nog niet klaar
met haar missie, een dappere stap.
Het weer op het bord acteren
het opnieuw vol in beeld komen
nog vele stappen te nemen.
Veel valt er ook in voorbereiding te leren
om te behalen het doel van je dromen
dat deed Boomstra de damhordes nemen.
21-01-2022
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Ra .. Ta ta ..
Ja, Doe Maar
legendarische band
deed veel stof opwaaien
het land in lichterlaaie
Ra ta ta
Nee, laat maar
het vervuilende bedrijf
stort veel stof uit
op IJmuiden en omgeving
met kanker en longontsteking
Ra Tata
Al jaren politiek steekspel
eigen cijfers wonderwel
al jaren niets bijzonders
maar wat donders
het onderzoek van RIVM
Ra ta ta
Het onder tafel schuiven
van de zure druiven
naar aanleverende bedrijven
is op zijn minst misdrijven
tegen 's lands eer en geweten
Ra Tata
Langzamerhand komt het besef
dat mooie woorden veel te klef
en onrustbarend zacht
vooruitschuiven de lastenvracht
naar volgende generaties
Ra ta ta
Sta op en vecht
naar wet en recht
laat dit manipuleren
TataSteel voor altijd leren
dat mooie praatjes dodelijk zijn.
Ra Tata.
21-01-2022
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Van het gas af
Geen gas uit eigen land

en geen gas meer uit Rusland.
Waar praten we over
een maand geen warmte in huis
een jas aan voor de buis
de auto aan de kant is pover
maar is het daarom niet pluis?
Het gaat aan de ene kant over vrijheid
aan de andere kant over gelijkheid
en over duurzaamheid
dus ook solidariteit
alleen al in ons Koninkrijk.
Zijn we echter eensgezind ingesteld
met de ons omringende Umwelt
binnen Europa, dan worden knopen geteld
is het met medemenselijkheid slecht gesteld
dan gaan we voor warmte en eigen geld.
Dan is een provincietje als Groningen
uiteindelijk een beloning
warmte in onze woning
en rijden als een koning
geef ze wat duiten ter bekroning.
Dus gas eraf
of gas erop?
23-01-2022

TV22/1586

2e kans
Mensen maken fouten
worden wijzer door te leven
kunnen tot andere inzichten komen
en het verleden omdraaien
en accepteren.
Alleen Wilders leert het nooit
eens de VVD verlaten, oké wijzer
andere ideeën over samenleven, jammer
maar hij blijft hierin hangen
en kiest voor eigen belangen.
Van een politicus mag je juist verwachten
dat zij het verleden ontkrachten
met eigen ideologieën strijden
precies om rust en eenheid te krijgen
voor een gezamenlijk doel.
Wat deze heer, gezichtsbepaler(!) van de PVV,
nu juist uitstraalt is, precies, geen vrijheid
maar aanwakkeren van ongelijkheid
en het zoeken naar macht
waar hij al decennia op wacht.
Het steeds maar schoppen
ruwweg om zich heen slaan
heeft hem niets gebracht
wordt zelfs steeds meer veracht

maar of hij ervan leert?
26-01-2022

TV22/1587

Soumaya Sahla
Terrorist
lid van de Hofstadgroep
geweest.
Politiek
lid van de VVD
adviseur.
Haaks staan deze werelden
op elkaar
maar
hoe ongenuanceerd
worden beelden
gevormd.
Met Max Pam
denk ik
dat als zij wilde
kwaad
was allang
geschiedt.
Door Bolkestein
mentor
en gerespecteerd
wijsgeer
binnen zijn partij
gebracht.
Niet eerder
een klacht
dagvoorzitter
voor veiligheid
en justitie,
gedreven.
Nu verheven
tot persona
non grata
na een aanval
in de rug
getroffen.
Laten we
hopen
dat gerechtigheid
zijn loop zal
krijgen
geleerd zijn
en hebben
Kennis is macht
en macht is kunde

Dat zij nog lang
dit uitdragen mag.
26-01-2022

TV22/1588

Damage
The damage is done ^
Boris bleef feesten
ondanks eigen verbod
als God tussen de beesten
leeft hij geheel verrot.
Is there a reason
For things that you say?
The way you're treating me
All the games I won't play
Well it's too late, no longer one
Don't want you, the damage is done.
Nog steeds een hard hoofd
wachtend op een oordeel
zijn vuur nog niet gedoofd
terugtreden een stap teveel.
Will you miss me
When I leave you behind?
Will you tell your friends
I treated you unkind?
Well it's over now, and I'm on the run
I don't want you, the damage is done.

De grap van dit alles is
dat de wind hem goed gezind is
Poetin heeft een rookgordijn opgetrokken
wat versluierd zijn brokken.
There have been rumors
That my sense of humor is lacking in some ways
To me that's no reason, it's tantamount to treason
See what the judge has to say
You need to find someone half as blind
As I am to your games
And maybe you'll find out what it's all about
And it can drive you insane
Maar spoedig wordt onthuld
het definitieve bewijs
waarover veel wordt ge...
Dominique Cummings stelt zijn prijs.
Ooh the damage is done
And now I feel it's too late
The damage is done
It's over
Now I'm on the run
And baby you and I know
The damage is done
Sue Gray onderzoekt de onthullingen

vanuit zijn eigen indignatie
de laatste hand aan haar krullingen
voor openbaarheid aan de natie.
I feel it's too late
The damage is done
27-01-2022

^ song van Foreigner.
TV22/1589

Infantiel
Infantino bagatelliseert
heeft niets geleerd
geen dode die hem deert.
Slechts 3 weet hij uit te brengen
om zich in de discussie te mengen
WK om de 2 jaar zal levens verlengen.
Al eerder, zie zijn voorganger,
waren er leugens als klifhanger
nu deze advocaat als handlanger.
Hiermee toont hij zijn werkelijke ziel
niet het voetbal als stiel
maar geld als motief is wel erg infantiel.
28-01-2022

TV22/1590

Fulltime Hobby Cyclist
Al 18 jaar aan de top
prijzen en medailles volop
gisteren was het weer raak
een WK-titel in de maak
getweeën waren ze op kop.
Lucinda de heersende kampioen
wilde het kunstje nog eens overdoen
al het hele seizoen sterk
vandaag de kroon op dat werk
of poetst de sluwe Vos aan haar blazoen?
Zelfs een heuse surplace
alsof er verder geen tegenstand was
veroorloofden beide dames zich op het eind
zenuwslopend en verfijnd
op het Amerikaanse gras.
Duidelijk al in het voordeel van
de koele, berekende Marianne
vertrouwend op haar eindschot
de kop opdringend en de plot
haar 8ste titel, een kopie van ...
haar eerste
waar ze toen al het adagium beheerste
Fulltime-Hobby-Cyclist
met kracht, slimheid en vergewist
van haar bijzondere rol ten zeerste.
31-01-2022

TV22/1591

Donor
Ongezien je sperma geven
je achter de wet verschuilen

je kind laten huilen
die, al is het maar voor even,
wilt weten wie erachter zit.
Dan, na een juridisch steekspel
wint de dochter wonderwel
het blijkt dat hij meervoudig donor is
K34 sloot zich af in extremis
van zijn nalatenschap, de band zit te knel.
Nu zegt hij blij te zijn met het contact
maar één keer, dan heeft hij het wel gehad
hij deed het om haar rust te gunnen
en dan met zijn leven verder te kunnen
niet een vader die je in gedachte had.
2-02-2022

TV22/1592

Money, money, money
Maand, na maand, na maand
gesteggel en getouwtrek
aan hardwords geen gebrek
maar eindelijk een formatie
niet zozeer een sensatie
alswel een weg gebaand.
Geen strakke plannen
wel een moralistische lijn
want hoe houden we coalitie fijn
miljarden voor onderwijs, zorg en klimaat
maar zoals het vaker gaat
blijft het er in de kamer om spannen.
Nog geen maand in de banken
of diverse, onvoorziene zaken
gooien roet in het eten en nieuwe taken
miljarden al vergeven en gehuurd
hoe moet verder het land worden bestuurd
met ook geschuur aan Europese flanken?
Dan hebben we het nog niet over
de kosten voor de toeslagenaffaire
en nu volgt de belastingmisère
een miljardensteun op de vermogensheffing
nog jaren te verwachten inkomstenderving
het kabinet onder druk, het wordt pover.
De prijzen rijzen de pan uit
de gewone man staat op kraken
spaarcentjes beginnen op te raken
en door Corona staat het MKB
vooral nachtclub, theater en café
te wachten op omvallen of een laatste duit.
3-02-2022

TV22/1593

Raakt
Hoe lekker het voelt
als je ze vol raakt.
Het ligt aan het ‘nuizen’
zo diep in de hoeken zitten.
Doortrekken vanaf de start

hangen in de bochten.
Rust op de lange stukken
handen voor balans op de rug.
Het hoofd ontdaan van stress
vormt voor succes een brug.
Zoeken naar de kracht
de adem uit de diepste krochten.
Juichend over de streep
wachtend op de laatste ritten.
Wetend dat je beste race
je tot tranen toe raakt.
8-02-2022

TV22/1594

Vrijheid
Met z'n allen
niet Carnavallen
was de afgelopen jaren
credo voor ons welvaren.
Nu is met z'n allen
voor vrijheid gevallen
tegen democratische beslissingen
en meer voor eigen en economische ontwikkelingen.
Geen gemeenschapszin
tegen democratische waarden in
na de boeren ontevreden
nu de truckers voor hun ideeën gestreden.
Helaas de leuze voor vrijheid
maar is dit terechte strijd?
Individualistische motieven
die mogelijk verzwakten grieven?
Het is wereldwijd een moraal
tegen de regeringen is het verhaal
democratisch gekozen
is zo echt uit den boze.
Daarmee is het verzet van antivaxers
uitgegroeid naar een strijd tegen gezaghebbers
het ongenoegen krijgt een uitgang
maar wordt de vrijheid de teloorgang?
12-02-2022

TV22/1595

Overdoen
Hoe langer met pensioen
hoe meer je wilt overdoen.
12-02-2022

TV22/1596

Centrifugaal
27 rondjes draaien

om en om met elkaar
ervoor getraind al 4 jaar
om dan nu victorie te kraaien.
Zijn magnum opus
na 30 jaar slijpen
het lag voor het grijpen
geklaard worden moet de klus.
Tureluurs zou je ervan worden
de 111 meter in volle sprint
niet alleen de sterkste wint
wel die het beste neemt de centrifugale horde.
De relay het spannendste onderdeel
bochten trekken en duwen
met tegenstanders een hele kluwe
soms net eentje te veel.
En dan de euforie
als het is gelukt
juichen geheel verrukt
en de traan voor Lara, verdorie.
13-02-2022

TV22/1597

Waarom
Grenzeloos
onbekommerd
zelfoverschatting
ergerlijk
respectloos.
Waarom, vooral mannen
met macht en gezag?
Waarom juist zij
door #metoo verdacht
en publiekelijk te schande gebracht?
Waarom ook zonder mededogen
zonder aanziens des persoons?
Waarom juist nu
op vele fronten tegelijkertijd
en zo wijd verbreid?
Waarom, waarom,
zijn deze blikvangers
zo nietig dat zij zich verlagen
in alleen eigen belangen
en er denken mee weg te komen?
Waarom wordt het niet eerder herkent
wordt er niet eerder bekend
dat onwelwillendheid,
onvrijwillig gedrag,
in een vrije wereld niet mag?
Maar ook de spiegel omgekeerd
waar is dit gedrag aangeleerd?
Waarom worden zij
op handen gedragen

en konden zij zich zo misdragen?
Waarom is de lef zo heftig opgestoken
wordt het geheim nu pas ontlopen?
Waarom is de eigen waarde
lang onderdrukt
en tegen welke voorwaarde?
Was
u
ook
rusteloos
vannacht?
Waarom?
14-02-2022

TV22/1598

Niet alles
Niet alles van Suzanne
verandert in goud.
Een zilveren plak
liet haar koud.
Konden ze juichen
met z'n 4en, ging niets fout.
En dan de prolongatie
op de 1000 meter, no doubt.
Mooie momenten
in de 'cloud'.
Maar op de 1500
ging ze even out.
Het kostte haar
dan wel zilver of goud.
16-02-2022

TV22/1599

Op het scherpst
Op het scherpst
van de schaats
vechtend tot het laatst
de streep van de finish.
Iedere klap moet raak
voorwaarts naar de bocht,
waar je voor vocht
mogelijk in de maak.
En dan de ontlading
een diepe zucht
naar adem happen voor wat lucht
en zoeken naar de tijd van je gading.
Teleurstelling of tevredenheid
meteen ook in beeld
het eerste wat bij je opspeelt
met de wereld gedeeld.

Dan blijft het wachten
of in de laatste rit meteen
de uitslag, sta ik op 1
voorbij het jaren jachten.
17-02-2022

TV22/1600

Eunice
Overwinning, maar op wat
meer schade wordt verwacht
door de overweldigende kracht
die de natuur ons bracht.
Eunice
oh please
don't tease.
Uniek, deze 2e storm
wat minder desastreus van vorm
thuis met een gezicht als een oorworm
want niet naar buiten ben ik zat.
De laatste maand al vaker gestrand
door het barre, gure en natkoude
dat wateren opstouwde
en bomen met wortel en al om sjouwde.
Eunice
oh please
don't tease.
Een meisjesnaam met bijsmaak
waar je van de leg raakt
je trainingsprogramma verzaakt
en steeds meer in mineur geraakt.
Uitkijkend naar de dag
dat de volle zon schijnen mag
weer met een klaterende lach
voorbij de horizon strijden kan.
20-02-2022

TV22/1601

Hybride
Een moderne tijd
jeugd anders opgeleid
geen persoonlijke contacten
of handen die op elkaar klapten
maar digitaal geleid.
Geen zwaarden in gevechten
ook geen raketten om te beslechten
de onenigheden tussen landen
worden meer digitale 'bestanden'
en een scherm van nepnieuws van de slechten.
Dat is het nieuwe oorlogvoeren
geen heldhaftigheden meer van stoere
mannen met dappere uitstraling
geen geschriften meer in vertaling

want directe verslaggeving op volle toeren.
Dus afstand is het verhaal
een druk op de knop voor kabaal
vooraf al een bombardement
van 'kenners' met een statement
her wachten is op een oorlog totaal.
20-02-2022

TV22/1602

Door het ijs
Nils van der Poel is wat mij betreft
na de 10 k door het ijs gezakt
Al eerder zijn blazoen bevlekt
een mening zomaar als zand op ijs gekwakt.
Nu, achteraf, onsolidair vanuit Zweden
kritiek door hem ter plekke vermeden.
Het vergelijken van de Spelen
met die van 1936 is ongehoord.
Hij kon trainen en het ijs betreden
wanneer hij wilde en naar huis ongestoord.
Kritiek is te prijzen
maar dit vervult met afgrijzen.
Acties welkom, maar eerlijk en vaardig,
dit echter is een kampioen onwaardig.
20-02-2022

TV22/1603

Voorbij
Het komt voor bij het schaatsen
het voor gaan bij het uitkomen van de bocht
en gaat zo reglementair voorbij aan
de én eventueel snellere uit de binnenbocht
daarmee zijn de kansen van deze laatste,
dat overkwam Verbij,
en zijn toernooi voorbij.
21-02-2022

TV22/1604

Schild
Vroeger was oorlog heldhaftig
met schild en zwaard
soms ook met paard
elkaar face-to-face te lijf
een rituele slacht als gevolg.
Later kwamen er boten,
vliegtuigen en onderzeeërs bij
meer afstand, meer averij,
alleen de gevechten op het land
met geweren hield nog stand.
Oorlog werd steeds meer van afstand
een soort ver-van-mijn-bed show
met raketten en nucleaire blow

werden dorpen, steden en landen platgelegd
een druk op de knop slechts door de leiders van het gevecht.
Poetin heeft dit nu geëvolueerd
heeft separatisten gecreëerd
een menselijk schild vooruitgeschoven
mede om de Russen te laten geloven
dat zijn handtekening hen bescherming brengt.
Hij heeft ook wel een goede kant
gewacht tot na de OS met zijn bestand
een publiekelijk gebaar richting China
die hij nodig heeft als back-up en dan
met de "wolf-warriors" digitaal ten aanval.
Geen enkel middel wordt meer gespaard
onderhandelingen zijn niets meer waard
wat Poetin in zijn kop heeft
heeft hij niet in zijn kont
dus aangestoken wordt de oorlogslont.
22-02-2022

TV22/1605

Landjepik
Als kind leerden we het al
met mes of priem
ieder een stuk grond
en dan pikken
wat je pikken kunt.
Stukje bij beetje
afstropen bij de zwakkere
voor ieder stukje grond
wordt gevochten
met volle overgave.
Eigenlijk wordt dit in huis
met bordspel Risk ook beoogt
innemen en overwinnen
het zit in ieders bloed
dus logisch dat Poetin dit doet.
22-02-2022

TV22/1606

Swift
Een simpel woord
vrij vertaald "snel"
ook de weg naar de hel
als je afgesloten wordt
van het internationale, financiële pact.
Waarachtig een beeld
van spoedig en gezwind
aanpakken van een bewind
dat tegen internationale afspraken
eenzijdig, radicaal verlinkt.
Nog als repressiemiddel
te zwaar ingeschat
te hoog die ultieme lat
voor de eigen regimes

maar wel een naderend format.
De oorlog in gang gezet,
onderhandelingen nog gaande,
door de wel onbetaamde
KGB-gefrustreerde clown
met plastic masker onbeschaamd.
Ferme taal van beide zijden
kon militair ingrijpen
niet vermijden
dat was al snel in te zien
en al langer voorbereid bovendien.
24-02-2022

TV22/1607

Tsaren
Alsof de duvel (er) meespeelt
de nieuwe, zelf gerotste tsaar ontdaan
hem is persoonlijk kwaad gedaan
het Russische rijk verdeeld
een naziïst in hem is opgestaan.
In het verleden keizers, goden en barbaren
maar het ergst waren de tsaren
tegenstrevers werden ausradiert
de taal vooral heel gespierd
en geen greintje emotie te ontwaren.
Maar gezien ook de historie
kraaien ze maar even victorie
onderhuids ontstaan er krachten
die werken vanuit grotten, kelders en trachten
terug te keren naar tijden van glorie.
En meestentijds na een heftige strijd
winnen de onderdrukten geheid
en zal de kop rollen
van de mafkees met z'n lugubere grollen
dus Poetin let op je rug en de tijd.
25-02-2022

TV22/1608

How in the World
Hoe is het in godsnaam mogelijk
hoe kan zoiets bestaan
hoe kan zo naïef
en hoe kan zo explosief
de wereld op z'n kop staan?

Een oorlog in Oekraïne
en wij maar zeuren
over prijzen voor gas en benzine
gelukkig komt het besef
en toont Europa lef.
Hoe kan het dat China zwijgt
en Noord-Korea ook zijn troon bestijgt
om juist nu een raketoefening
ter ere van het eigen blazoen

en verdere onrust te doen?
Duidelijk een spelletje Risk
over het bord van de wereldbol
nucleair wordt nu ook al geteld
nu Poetin zich lelijk heeft mistelt
en zich in nesten heeft geworsteld.
Maar hoe in de wereld
wordt er nu geregeld
dat escalaties worden vermeden
dat niet over onschuldigen wordt gestreden
hoe heroïsch, in minderheid en toch niet overreden.
Hoe maken de leiders duidelijk
dat een stabiele wereld in harmonie
beter is voor gezondheid en economie
dat grenzen moeten vervagen
om niet in gevechten te hoeven verlagen?
Hebben we dan niets geleerd
is Vrede dan zo verkeerd
dat er steeds spanningen dreigen
op het wereldtoneel om macht te verkrijgen
en de Bokito op de rots te laten stijgen?
How in the world
wordt er geworsteld
om groter en meer
en hoe diep moet de mens zinken
voor er een mooie toekomst voor allen kan blinken?
27-02-2022

TV22/1609

Poetler
Waar is hij bang voor?
Alle foto's aan lange tafels
hij op kop
één enkele keer een kleinere
in een grote zaal
Machtspolitiek in beeld gevangen
zijn 2 topadviseurs niet recht
tegenover hem
maar als marionetten aan de rand
Altijd weer met de armen op tafel
waarschijnlijk een monoloog
ieder beducht op een afstraffing
een andere optie wordt niet geloofd
De optische illusie versterkt
een functie als "apenrots"
zouden de 2 naar buiten gaan
overstromend van trots
Of zien we hier al een eerste scheur
de overdracht van mineur
hoe moeten we dit de manschappen brengen
hoe hen het nucleaire licht laten zien

Het versterkt ook het vertrouwen
van de Oekraïne om hun land te behouden
zij zien in hem de Hitler van zijn tijd
en verrassen hem tot zijn verdere nijd
Terecht dat hij bang wordt
Nu zijn falen angstwekkende vormen
kan en begint aan te nemen
steeds meer van hem wordt afgenomen
komt er een donkere wolk over zijn dromen
Nog even en zelfs zijn directe makkers
China, Belarus en de oligarchen
zullen eieren voor hun geld kiezen
anders leiden zij ook teveel verliezen
Dus, Oekraïne hou je sterk
de economie doet zijn werk
ook de Russen hebben graag brood op de plank
een uitgehongerde militair gaat al mank
Hij moet dan wel bang zijn voor zichzelf
28-02-2022

TV22/1610

Uniting for Peace
Gelukkig dat we in de EU verder gaan
niet alleen als NAVO bestaan
maar ook nog iets humaan
ondersteunen en discreet meegaan
in de strijd tegen een ongelikte baviaan.
Een Veiligheidsraad die machteloos staat
één van de leden die "njet" doorslaat
echter de verantwoordelijkheid ontslaat
hen niet van handhaving tegen verraad
Resolutie 377A die daar over gaat.
"Uniting for Peace" is de kracht
die nu in stelling kan worden gebracht
de handreiking waar Oekraïne naar smacht
een gezamenlijk optreden geeft macht
daaraan heeft hij in Rusland niet gedacht.
01-03-2022

TV22/1611

Infrastructuur
Het is volgens de Russen
bescherming van eigen landsbelang
daar kan geen speld tussen
want iedere kamer heeft een eigen behang.
Die van Poetin is zwart
en ieder lichtpuntje stoort
daarom is een oorlog gestart
want een andere kleur is ongehoord.
Iedere weg vanuit het westen
land, zee, lucht of digitaal
wordt opgevat als pesten
en zorgt voor kriebel en kabaal.

Alsof een vlieg op z'n kop landt
irriteert en keer op keer opvliegt
rond z'n oren zoemt en danst
maken hem dol zodat hij vanzelf liegt.
De donkerte tekent zich overal af
oppositie uitgeschakeld, bevolking onderdrukt
marionetten als buren, een soort nieuwe staf,
die dansen naar zijn pijpen, diep gebukt.
De Stones zongen het al
Paint it black
een andere oorlog en val
dat wacht ook deze gek!
3-03-2022

TV22/1612

Valwinden
Het weer houdt ons
dagelijks in zijn greep.
In de Strade Bianche een streep
door de rekening van favorieten.
Op één van de witte stroken lieten
zij zich verrassen door de wind.
Dwars op het peloton op een lint
sloeg deze in en de renners over de kop.
Illusies braken in de knop
alleen de allersterkste ging er vandoor.
Pogačar koos een eigen spoor
50 km alleen naar de Piazza di Campo.
Bij de dames won Kopecky, als vlo
in de rug van Van Vleuten, een sprint à deux.
De dag erop ons moment voor glorieux
de Gran Fondo over dit zware parcours.
Geen "val"winden dus niets stoers
te vermelden dan de steile klimmen over grind.
Het laatste woord is toch over de wind
die een koude indruk achterliet.
7-03-2022

TV22/1613

GF Strade Bianche
Glooiende vergezichten,
witte strepen
tegen
het nog dorre
kille winterland.
Van beneden
naar boven
of vice versa
op manen zwaartekracht.

Her en der
plukjes renners
of een eenling
worstelend
en ook genietend.
Het ultieme doel
de Piazza di Campo
waar net als bij de Palio
eeuwige roem
te behalen valt.
Dat is de Gran Fondo
Strade Bianche
uitdagend
met duizelingwekkende
klim- en daalpercentages.
7-03-2022

TV22/1614

Maatjes
Al aan het begin van de OS verklaard
is achteraf pas echt geopenbaard
tot het einde van de Spelen de vrede bewaard
maar daarna werd "de lucht geklaard".
Niet echter boven Oekraïne
daar ruikt het nu naar kruit en benzine
naar lange stilte nu dus 'echte' vrienden
China en Rusland verstevigen hun combine.
De vriendschap is 'stevig als een rots'
bevestigen de leiders trots
strategisch partnerschap met verdraaide plots
een 2e Koude Oorlog door deze Pierrots.
Waar kan de balans worden hervonden
een strijd zonder gewonden
een wereld waar wij ver af stonden
een wereld van waarden op humanitaire gronden?
Het lijkt een onontwarbare knoop
de wereldorde in één klap overhoop
Oost versus West een bloedige soap
autocratie of democratie als wedloop.

Laten we hopen op enig reëel besef
op diplomatie en werkelijke lef
op een einde aan het militair gekef
en vrede voor alle Oekraïners, met hoofdstad Kiev.
8-03-2022

TV22/1615

Demasque
Aan de onderhandelingstafel
wordt nu echt duidelijk en non-effectief
dat niemand buiten Poetin kan en mag
een duimbreed toegeven in de slag
minister Lavrov blijft contra-productief
speelt mee het grote spel van de duivel.
10-03-2022

TV22/1616

Oproep
Help de Oekraïners!
De politiek is niet bij machte
om te stoppen het slachten
van onschuldige mensen.
Zouden we als Europeaan
niet samen strijden tegen de baviaan
en een front achter hun front opzetten.
Doel om ook bij deze coup
moraal weg te nemen van de Russische troep
en hun proviand en materieel af te snijden.
Geen militaire actie,
maar een burger reactie
door miljoenen Europese leefgenoten.
Zouden we dat kunnen organiseren
durven we dat van elkaar te vragen
Europa sta op en verenig ons echt.
Dan wordt deze wrede oorlog geslecht
een wapenloos en menselijk gevecht
voor vrijheid en democratie.
Hoe geven we deze oproep gestalte
de vluchtelingenstroom omkeren
en laten we daarna de helden eren.
Help de Oekraïners!
12-03-2022

TV22/1617

Normaal
Normaal gesproken
is de lente vreugdevol
het ontluiken van knop en bol
maar als door een wesp gestoken
voel ik me geheel gebroken.
Een dagelijkse druk
op het sociale gevoel
verpest de hele boel
op de geplaveide weg naar geluk
en maakt mijn vrije tijd stuk.
Hoe kan je nog normaal
in vrijheid en zonder belangen
naar een mooie toekomst verlangen
als de medemens in nood frontaal
vluchten, vechten voor het leven, banaal.
Wat is het een somber verhaal
één man bepaald en schoffeert
Oekraïne wordt afgeserveerd
de westerse wereld zonder omhaal
uit positie gespeeld theatraal.

Maar dat onderdrukte volk
geeft ook een positieve vibe
ze vormen een losgeslagen tribe
met slechts één doel weg deze vuurkolk
verjaag de agressor en zijn soldatenvolk.
Wat is dan hier de moraal
opkomen voor je eigen gezin
vriend of buur zonder gewin
met houten zwaard tegen tanks van staal
dat is pas werkelijk normaal.
14-03-2022

TV22/1618

Moed
Een heldin met
weinig woorden
die verstoorde
als protest
het Eerste Kanaal
zonder teveel kabaal.
Een eersteling
openbaar
met misbaar
over het regime
tegen de oorlog
tegen het bedrog.
Een heldere boodschap
kort en krachtig
hoe prachtig
en brutaal
bracht zij
het vlaggenschip averij.
Met haar moed
dwingt zij 'Respect' af
in het vooruitzicht van straf
maar zo frontaal

"Stop de oorlog.
Geloof de propaganda niet."
is klare taal!
Marina Ovsjannikova
16-03-2022

TV22/1619

Natuur
De kracht van de bossen
om problemen op te lossen.
De rust van de bergen
die geheimen verbergen.
De stilte van de hemel
laat vergeten al het gezemel.
De aarde van zand en klei
lost op veel razernij.
Diepe wateren en rivieren
spoelen je hersenen tot in de kieren.
De natuur waar jij geen vat op krijgt
verzacht, zodat je jezelf overstijgt.
17-03-2022

TV22/1620

Eternal
The bomb is going to fall
killing it all
men, women and
innocent kids
hounted like rabbits
to criple to crawl.
The bomb isn't fair
nucleair
just one touch
of his finger away
waiting for that frightfull day
as deathsmell fills the air.
Can any people be that evil
even cruel still
and heartless with that red
toy in the hand
just to capture some land
and his name immortal to fulfill.
Yes, he can and shall
what counts above all
is what's in his mind
for the rest he is blind
and frustrated,
hopefully leading to his eternal fall.
19-03-2022

TV22/1621

Grensoverschrijdend
Een nieuw hoofdstuk
in het boek van Overmars
zijn gedrag zat hem dwars
dat hem zijn baan kostte
maar een Belg die hem verloste.
Letterlijk grensoverschrijdend
gaat hij weer beginnen
nog onmogelijk bij zinnen
over zijn klote(n) rol
niets lijkt hem dus te dol.
FC Antwerp heeft een eigenaar
die al bekend staat
dat hij over lijken gaat
geen scrupules kent
en zich tot onorthodoxe middelen went.
Zo hebben zij elkaar gevonden
voetbal al langer een spel
van geldwolven die geen tel
geven om morele standaards
deze buiten de lijnen kleurende geilaards.
21-03-2022

TV22/1622

Great Communicator
Een achtergrond als acteur
en komiek geeft kleur
aan de boodschappen
over de oorlogsklappen.

"Als je ons aanvalt
zullen het onze gezichten zijn
die je ziet
niet onze ruggen."
Simpel, duidelijk, afgestemd op de doelgroep
overtuigend, humaan en eerlijk de oproep
nationaal en internationaal
steeds een hartverscheurend verhaal.
Patriottisme, moed en vastberadenheid
hij leidt zijn volk naar verbondenheid
woede en kwetsbaarheid zijn kracht
die hij aan een ieder overbracht.
Hoe lang kan hij de rug rechten
en de overhand houden in gevechten
met zijn beeldvorming in de media
voor een vrij Oekraïne en niet voor Wikipedia?
Geel en blauw het vaandel
dat de westerse wereld heeft omarmd
tegelijkertijd ook heeft verarmd
in warmte, handel en wandel.
29-03-2022

TV22/1623

De Ronde
Vandaag de hoogmis
van het Vlaamse wielrennen
de 105e editie van de Ronde van Vlaanderen.
Verwachtingen weer hoogspanning
vooraf al vele afschilderingen
van de te verwachten kampioenen.
De eeuwige rivalen hoog genoteerd
op de vele kennerslijsten en goksites
alleen MVDP staat echter aan de start.
Zijn status hoogverheven
bij al zijn tegenstrevers
en een Sloveen die zich wilt bewijzen.
Benieuwd naar het hoogtepunt
de aanvallen en ontberingen op weg
naar de Minderbroederstraat in Oudenaarde.
Tussendoor het altijd hoogstaande
gevecht aan het einde van vele kasseien met
klimmen op de Oude Kwaremont en Paterberg.
Al blijft de finale hoog aangeschreven
met de klim van de Muur en op de Bosberg
als apotheose van dramatiek.
03-04-2022

TV22/1624

Doing
Twee jaar dubbel gehandicapt
door Corona in huis vastgezet
nu eindelijk bevrijd
en klaar voor een sportieve strijd.
Veel verloren de afgelopen periode
niets was zoals het hoorde
vastgepind aan je stoel, je kamer
slecht nieuws steeds als een klap met de hamer.
Nu eindelijk weer een competitie
als een verloren traditie
maar net als de eerste koeien in de wei
elkaar weer te ontmoeten zo blij.
Wij als Doing de eerste gastheer
voelden we ook als een hele eer
stilstaan ook bij onze verliezen
het 2e terugtrekken onontbeerlijk te verkiezen.
Met PR in de plaatselijke krant
zijn we in een nieuwe fase beland
een geslaagd toernooi met publiek
klinkt als geweldige toekomstmuziek.
4-04-2022

TV22/1625

Opwaardering

Van 2500 naar 16000,
niet het aantal kasseien
zo weet de organisatie te melden,

n

maar de overwin ingsgelden
waarmee gelijkschakeling van de meiden
als historisch moment volkomen terecht is.
Dit gebeurt bij de Amstel Gold Race
evenals afgelopen zondag bij de Ronde,
waarmee de waardering voor de dames
niet alleen op papier en binnenskamers
wordt bezegeld, nu ook -commercieel bevonden
als evenwaardig aan de heren- in hun portemonnees.
Nu 40000 voor de beste 10,
jaren te laat vinden ploegleiders
al vinden ze het een mooi geluid,
het helpt het vrouwenwielrennen vooruit
meer koersen, ploegen en op de TV,
dank zij het werk van Marianne en Leontine.
6-04-2022

TV22/1626

What once was
Het Oude testament
vervangen door het Nieuwe.
Wat in het verleden gebeurde
doet ons niet opbeuren.

Ook de hedendaagse tijd
wordt bepaald door strijd.
Vroeger was alles beter
alleen de planeet niet heter.
Het oude verhaal vervangen
gaat in tegen eigen belangen.
Waar je vandaan komt
mag niet worden verstomd.
Het is onderdeel van het zijn
je ontstaan en het eigen zijn.
Dus 'what once was'
is en komt zeker van pas.

TV22/1627

8-04-2022

Bunkers
Wat een fietstocht vandaag
een mooie lentedag
na lange tijd, het weer traag
en al weken van slag,
komen de kleuren tot rijpheid.
Tussen Slijk, na het pontje, en
Geldermalsen viel mijn oog
op de vele bunkers tot Asperen
en dacht ik droog
aan onze eigen veiligheid.
Rare beelden komen in je op
tijdens een langere rit
over de Oekraïense strop
door de Russische hobbit
als je die grijze gedrochten voorbij rijdt.
Maar ook andere mijmeringen
beheersen mijn hoofd onderweg
wat zijn de echte ontberingen
waarvan raken we van de leg
en wat te laten zonder al teveel spijt.
Gelukkig ook andere geneugten
op een zonovergoten terras
waar koffie en een tosti deugden
tijdens deze tijdelijke surplace
voor de onvermijdelijke terugreis.

TV22/1628

Ontgoocheling
Vanuit het niets
is geborgen
de trots van Rusland
de Moscva
op de zeebodem.

12-04-2022

Niets nieuws
onder de zon
een brandje
met wat explosies
werd in Rusland gebracht.
Maar waar is
de boot gebleven
500 man
ervan verdreven
hou je toch niet stil?
Daags nadien
moesten ze in Moskou
toch inzien
dat deze blamage
niet weggevaagd kan worden.
Met stomheid geslagen
dat Oekraïne
tot zo iets in staat is
geven ze de storm
de schuld van het zinken.
Hiermee delven
ze meer het onderspit
niet de vijand
maar eigen onkunde
veroorzaakt nu de oorlog!

TV22/1629

15-04-2022

Marioepol
Stad van onverzettelijkheid
in de bizarre strijd
die geen oorlog mag heten.
Denazificering genoemd
een strijd om eigen volk
een steek in de rug met een dolk.
Kern van standvastigheid
het geven van geen KRIMp
hoop nog steeds een laatste glimp.
Verwoesting alom te zien
desastreus het bommengeweld
de laatste uren geteld?
Het ultimatum ligt op tafel
Rusland's eer staat op het spel
de 'Speciale Militaire Operatie' is een hel.
Marioepol
hou vol
eens komt de wereld in beweging.

TV22/1630

Verantwoordelijkheid
Met een oorlog in de achtertuin
kan je niet, mag je niet

17-04-2022

je moet zelfs direct van acquite gaan
om niet alleen een statement
maar ook een daad te stellen.
Leiders van de Europese Unie
neem uw verantwoordelijkheid
nu het mogelijk nog niet te laat is
en de Oekraïners ondanks vechtlust
door onmenselijke Russen worden overlopen.
De beelden van de slachtingen
van massale verkrachtingen
van het bestoken van burgerdoelen
ziekenhuizen en de woningen, flats
alles plat omwille van het landje pik.
Een stap verder staat voor de deur
voor rupsje nooit genoeg
die zelfs dienstplichtigen opoffert
is de afwachtende houding signaal
voor pluk alles maar kaal.
Tijd dat de NAVO In stelling wordt gebracht
niet alleen in gelieerde landen
maar ook voor hen die hun banden
graag met ons willen aanhalen
en vooral met overheersend machtsvertoon.
Dus verantwoordelijkheid
voor eigen vrijheid
voor minder leed
op lange termijn
en voor een duidelijke lijn.
20-04-2022

TV22/1631

Bankzitten
Vroeger deed ik meer
aan onthaasten
ik behoorde tot de laatsten
die met de glazen kaatsten
"Op een volgende keer".
Tegenwoordig ben ik de eerste
die verstandelijk wordt gemaand
niet geheel vanuit mezelf uitgaand
maar vaak door een planning uitstaand
die de volgende ochtend beheerste.
Tijden veranderen onophoudelijk
wat eens kon, kan ik niet meer
wat eens normaal was, neemt ook geen keer
rekening houden met des te meer
is mijn gedachte nu nabeschouwelijk.
Na zoveel jaren de beuk erin
is het lastig af te bouwen
hersenen hebben nogal wat te verstouwen
ook je lichaam schreeuwt om sjouwen
en aan de afbouw ga ik nog tegenin.

Dus behoor ik eigenlijk tot de laatsten
die het bankzitten zal leren
het luie leventje kan prefereren
niets meer te hoeven presteren
pas dan komt het aan op onthaasten.
21-04-2022

TV22/1632

Surfen
Mee surfen op het leven
het blijven durven
pak het bij de lurven
ga door al is het nog voor even.
Een storm van warmte
in de laatste fase
terwijl de tijd door raasde
bleef hij zichzelf in alle kalmte.
Alles loslaten
bewust afstand nemen
familie, vrienden en vreemden
Rot (dat hij ons) heeft (ons) verlaten.
22-04-2022

TV22/1633

Voltooid leven
Wanneer is iets klaar
ben je gelukkig met het resultaat
heb je bereikt wat je wilde
en kun je met gerust hart
een streep eronder zetten?
Al snel denk je in projecten
het eind van een werkzaam leven
het tijd zijn voor andere keuzen
na al je energie te hebben verstouwd
en je terug kunt kijken met een glimlach.
Maar het levenseinde is een ander verhaal
hoe kom je tot een besluit wat eindig is
wat is er aan voorafgegaan
voel je je echt gezien en voldaan
zijn er nergens meer losse eindjes over?
Finaal is toch ook wel fataal
een laatste zet op het schaakbord
geen weg meer terug na het besluit
weloverwogen en zonder bitterheid
dat is een teken van voltooid leven.
24-04-2022

TV22/1634

70..75
Na de leeftijd rond de 61 jaar
lijkt nu nu de tijd om te slaan
degenen die het eerder overleefden
lijken er nu aan onder door te gaan
en is de wetenschap hiervan heel naar.

Na dit weekend al te hebben vernomen
dat Jan Rot te vroeg is overleden
74 jaren jong, zogezegd
en er vandaag 2 muzikanten zijn bezweken
Arnon Hintjes (72) en Henny Vrienten (73) uit het leven genomen.
Johan Cruijff, vandaag zijn 75e geboortedag,
heeft al eerder een afscheid gehad
maar leeft verder in verhalen
stories zijn er ook over Henny 'Doe Maar' zat
van posterboy tot componist met meesterlijke slag.
Hij was behoorlijk creatief
met vele vrienden in de muziek actief
George is één van hen die op deze lijst
dat naar een snel einde verwijst
en ook Boudewijn heeft zijn werk al neergelegd.
25-04-2022

TV22/1635

Snelweg
De laatste jaren in je bestaan
lijken steeds harder te gaan.
Het ouder worden is bewezen
dat je de laatste dromen na wilt sjezen.
Geen tijd genoeg blijft over
horen lastiger, je wordt dover
of is het eigenwijsheid
het verder gaan zonder spijt.
De snelweg naar de hemel
ver van al het gezemel
je oog op de horizon gericht
wachtend op het felste licht.
Je wil en haast om er te komen
kan je bijna niet intomen.
Nog even, je bent er bijna
of is er twijfel dat je liever verder ga.
Een mens van vlees en bloed
hangt aan het leven en dat is goed.
26-04-2022

TV22/1636

Avondwandeling
Bij het indalen van de avond
de wind gaat meer liggen
het stukje voor de nacht
en de dieren kruipen in hun vacht
de mens zit vooral binnen
loop ik me te bezinnen
en heerlijk dat ik het vond.
Weer even terug in het begin
van lockdowns in Coronatijd
toen had ik ook geen spijt
net in het donker de weg op te gaan
je gedachten op stil te laten staan
en genieten van de eenzaamheid
en de frisse lucht tegen de haren in.

De wereld is lijkt anders
de stilte alom is vredig
de tijd verloopt evenredig
geen haast, geen druk
momenten van puur geluk
zo voelde onze wandeling
indringend zo tussen de ganders.
27-04-2022

TV22/1637

Dennengeur
Zo door de bossen
heerlijk wat te crossen
veel vogelgeluiden
die elkaar opruiden.
De zon doet zijn best
maar de wind ververst
zijn schrille zucht
siddert door de lucht.
Het waait ook gedachten op
bomen met bloesem in knop
kleuren te kust en te keur
en doordringend de dennengeur.
Alle tijd om te genieten
laat anderen maar zwartepieten
de longen zijn meer besteed
aan tegengaan van de sleet.
Een specht laat zich horen
beukt zonder zich te storen
terwijl het orkest van de vogels haast
onverstoorbaar doorraast.
28-04-2022

TV22/1638

Zet een …..
...kaars voor je raam vannacht
zodat je weet dat je op hem wacht
wie in godsnaam had toch bedacht
dat je door Derksen zou worden verkracht
dronken, terwijl hij stiekem lacht
de kaars hem tot gedachten bracht
een symbool van het mannelijk geslacht.
...kaars recht op in de kamer
was het een druiper of een staander
leek het soms op een hamer
was je niet waakzamer
met deze griezel dan met iemand eerzamer
of was je liever met iemand aangenamer
en dronk je daarom onachtzamer.
...kaars klaar voor gezelligheid
het branden is een tijdigheid
de warmte en de gloed vriendelijkheid
die je geest doordrenkt van eeuwigheid
maar samen met de drank verrijkt
het spetterend relaas tot verdwaasdheid
en neergang op het zachtwollen tapijt.

...kaars voor de gelegenheid
uiteindelijk brengt het je spijt
een leven kun je verhaal niet kwijt
en dan in één klap tegelijkertijd
na 50 jaar heel eigengereid
vertelt de kwast in onnozele eerlijkheid
dat hij stak de kaars in jouw benen gespreid.
... kaars voor gerechtigheid klaar
de loslippigheid heel naar
maar ook de setting trof zwaar
alle betrokken en het misbaar
werd goedlachs een gebaar
van #Metoo is too far
maar bleek een valkuil, gelukkig maar!
220429

TV22/1639

Berm
Met bloeiende gele brem aan de kant
voel 'k me in 's Hemelsch land.
220501

TV22/1640

Abortus
Het is weer helder en een les
de Republikeinen in de USA
zijn de nieuwe soort KKK
zij staan het leven van vrouwen na
in een ondemocratisch proces.
50 jaar terug in de tijd
Trumpiaanse praktijken
zullen op de conservatieve agenda prijken
en nog vele jaren zal blijken
dat er een onderhuidse Poetin strijd.
Niet voor niets werd voor het eerst gelekt
Politico wist er beslag op te leggen
velen weten en willen er wat over zeggen
maar Oklahoma wist het direct bloot te leggen
en heeft de abortuswetgeving meteen genekt.
Opvallend is ook dat één van de rechters
juist van het vrouwelijk geslacht
hardvochtig het beleid betracht
dat het ongeboren kind verwacht
een gelukkig leven tegemoet te kunnen gaan:
een leven lang vechters!
4-05-2022

TV22/1641

Goedkoop
Dit jaar de 4 mei-voordracht
werd door Hans Goedkoop gebracht
anders dan in een opdracht
sprak hij met kracht
waarom er steeds moet worden herdacht.
Hij nam ons in gedachten mee
naar een concentratiekamp Bergen-Belsen
waar geen gaskamers, maar wel helse
verschrikkingen plaatsvonden
en gevangenen ook onderling strijd aanbonden.

"De eerste zin uit de menselijke beschaving,
de erkenning dat er iets is dat mag
en iets dat niet mag."
Rechteloosheid en rechtspreken
bracht hiermee tijdelijke winst is gebleken.
"Nooit meer een ontrechting van miljoenen
die op grond van paspoort of van 'ras'
het leven niet waard zouden zijn." bleek alras
na de bevrijding een opdracht
dat is wat beschaving ons bracht.
Hij stapt over naar de 'banaliteit van het kwaad'
en het stellen van eigen grenzen, altijd
je gezondheid wel, maar je ziel raak je niet kwijt
het puntgave kompas voor goed en kwaad
elkaar bij de les houden dat dit bestaat.
Dat is wat 4 mei nog steeds inhoud
nu des te meer moet het recht winnen
en moeten we acties beginnen
tegen de grootmacht agressor Rusland
die "dievengeld" gebruikt voor deze oorlogstand.
Als het toen kon, kan het altijd.
5-05-2022

TV22/1642

Wat …
..maakt iets mooi
een tekening, schilderij, muziekstuk.
Kunst is een stukje geluk
als een onverwachte tip of fooi.
Het kunnen vertolken, vertalen
op schrift, beeld of doek.
Alsof je gevoel voor een laatste bezoek
je van binnen tot buiten doet stralen.
Je maakt het niet, je creëert
het vloeit ongemerkt ergens neer.
Het doet wat met je, neemt geen keer
doorgaan totdat je bent volleerd.
Dan eens ontstaat echt iets magisch
iets totaals, iets waanzinnigs, je transpireert.
Niet van de zwaarte, ongeloof of je je bezeerd
maar puur van emotie, iets eclectisch.
Dat is wat men dan verstaat
als ondoorgrondelijk, fascinerend en tijdloos.
Dat geeft eeuwige roem en broos
is de kracht die je daarna ondergaat.
7-05-2022

TV22/1643

Aandeelhouders
De bazen van de zijkant
staan graag met open hand
als de jaarcijfers winst vertonen
en laten zich dan hoog belonen.
Zij bemoeien zich omwille van percentages
ook met de (on-)verdiende gages
van de hoogste leiding in het bedrijf
en vragen hem vaak de hemd van het lijf.
Maar als het eens wat tegenzit
wordt er al voor de algemene vergadering gevit
want stel dat bonussen worden verleend
waarmee hun dividend wordt versteend.
En het uitkeren van die bonussen
voor de afgelopen jaargang geklaarde klussen
moge een aftekening zijn voor hen
om de hand nog verder te vullen.
Maar zit het allemaal tegen
dan zal geen uitkering worden verkregen
maar een bonus kan wel worden toegekend
mits de AV ermee instemt.
Dus zie daar de macht van geldschieters
in alle gevallen zijn het bietsers
ze huilen met de wolven in het veld
en zijn alleen maar op meer ingestel

d.
10-05-2022

TV22/1644

Mist
Het weer is onvoorspelbaar
soms veel misbaar
soms ook verleidelijk
van schoonheid
of mistig van aard.
Je ziet geen hand voor ogen
lijkt tegen een muur opgevlogen
ondoorgrondelijk
vol met nattigheid
als een koude sluier.
Een dergelijk fenomeen
bezit ook iedereen
een wattenbol in je hoofd
alsof je bent verdoofd
en niet helder kunt denken.
Maar moet je je bedenken
het weer kan gaan lenken
na regen komt zonneschijn
wordt alles weer fijn
zo kan het leven ook zijn.
10-05-2022

TV22/1645

de Gouden Verrassing
Wat een land om me te pleasen
deze dagen in Houffalize
een tocht om van en om na te genieten
zeker ook als ze La Chouffe gaan gieten
in de Classic voor deze eminent grise.
De gehele dag in de blinkende zon
na jaren dat het hier weer kon
altijd in dit bloeiende seizoen
is het prachtig dit te doen
voor deze toekomstige mastodon.
Wat vooral opvalt is het geel
boterbloemen en brem, ontiegelijk veel,
"de gouden verrassing" geeft vertier
iedere bocht weer in het verzier
fantastisch voor het moreel.
15-05-2022

TV22/1646

Tijd kopen
Vele mensen
hebben wensen
Wensen voor langer leven
zonder er iets voor te geven.
De strijders in Azofstal
doen dat vooral.
Zij kopen tijd
in deze barre strijd.
Hun leven
voor dat van anderen geven.
Geven daarmee Oekraïne de kans
voor versterken van de verdedigingskrans.
De lauwerkrans voor hen
helden zijn tot in eeuwigheid te gedenken.
Met hun moed en trouw
onder in een staalgebouw
hielden zij Russen tegen
ondanks de bombardementenregen.
Nu zit hun tijd erop
die tijd blijft in hun kop.
Hun leven lang te bedenken
waarom Russen hen moesten krenken.
De maatjes die ze verloren
zal vele nachten verstoren.
Maar hun moraal
was ongeëvenaard als banaal.
17-05-2022

TV22/1647

Prehistorisch
En weer komt de geest uit de fles
al is er volgens de geest van de wet
als ook aan de letter ervan gehouden.

Dit alles na het wissen
zonder zich te vergewissen
van openbaarheid van geschriften.
De Nokia, eens de eerste en voornaamste
wereldverpreider van telecommunicatie,
is nu het toonbeeld van prehistorische gratie.
Rutte en zijn kabinet gaan echt voor vertrouwen
en is deze telefoon te wantrouwen,
door het gebrek aan opslagcapaciteit.
Dus staat de gehele oppositie strak
en in gelid om de 10-jarig zittende lastpak
eens ferm aan de tand te voelen.
Normaal de goedheid zelve
wilt hij niet het onderspit delven
en reageert hij bits: 'integreer' of ik ga iets anders doen.
20-05-2022

TV22/1648

Herschreven Wilhelmus
Willem je moet niet zo ouw'hoeren
je zakken zijn ruim gevuld
het is van 't volk en de boeren
zij verliezen langzaam het geduld.
Het ge-emmer met kastelen
geld stoppen in de Draak
de tijd is nu aan het komen
dat lasten worden verdeeld.
Dus in Gods vreze leven
wordt nu van je verwacht
je zult worden verdreven
als dit je niet past.
Laat God je goed instrueren
hoe je kunt leven als een vent
dan zul je ervaren
dat met minder ook went.
Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.
22-05-2022

TV22/1649

Volharding
Wat is de definitie van oorlog?
Het volharden in geloof
van eigen kunnen
eigen moraal
eigen rechtvaardigheid.

Daarom blijft de strijd
hoe banaal
het toegeven niet gunnen
voor andere argumenten doof.
Het opkomen voor belangen
van eigen volk
voor eigen roem
en de geschiedenisboeken.
Opofferen al die troepen
oppoetsen je blazoen
vanuit de bureaucratische stolk
wordt historie opgehangen.
De tegenpartij heeft het lef
om stand te houden
om niet toe te geven
aan gedwongen onderwerping.
Het leven onder beperking
van in vrijheid leven
het moeten loslaten van het vertrouwde
steunt het volhouden van dit volksbesef.
Oorlog is te omschrijven:

"Een eenzijdige actie
tegen een niet meebewegende natie".
25-05-2022
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Guns
Guns don't kill people,
people kill people.
Nu weer na de massaslachting
van 19 kinderen en 2 leerkrachten
zomaar doden als echte minachting
van opgroeiend leven, brachten
weer de verschillen aan het licht
in de Amerikaanse politiek.
Het verhaal is totaal verstoord
nu voorstanders van wapenbezit
het eigenlijk niet hebben over de moord
maar feitelijk lopen in het gelid
van de wapenindustrie (NRA) die
strijden voor het Second Amendment.
Hoe dom zijn deze mensen
die meer hoge muren en dikke deuren
als bescherming van scholen wensen
ze willen de dagelijkse wereld opfleuren
met meer ijzer aan het lijf
en minder vrijheid van verblijf.
Democratie is zeker een groot goed
maar heeft ook zijn grenzen
als machtige organisaties bloed
ruiken zijn de in te schatten tendensen
dat zij kostte wat kost
hun mening zullen misbruiken.

Nee, geweren doden geen mensen
maar geweten wel.
27-05-2022
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Bergkoning
Dan eindelijk daar
een scherp bochtje
voor zijn tegenstander naar
maar voor Bouwman de bekroning
een 2e ritwinst en bergkoning.
Nu al één van de legendarische
Nederlandse wielericonen
en dat door een strategische
toevallige omslag volgens kenners
na het debacle van de toprenners.
De blauwe trui verovert
een berggeit uit de Lage Landen
na Zoetemelk, Rooks en Theunissen
is hij er met verve in geslaagd
en echt door niemand echt belaagd.
220528

T
V22/1652

Vergeten
Een week om niet te vergeten
niet alleen de mooie Vogezen
waar we op de fiets doorheen konden sjezen
noch de hoogten van de toppen
waar we overheen vlogen zonder stoppen
de afdalingen in op volle snelheid
met een groep vol gretigheid.
Een week in goed gezelschap
alles geregeld en met maar één boodschap
met elkaar genieten op eigen niveau
volgens een plan en niet zo, zo,
maar doordacht trainen en opbouwen
de Gran Fondo Les 3 Ballons te verstouwen
met vertrouwen en met sterke benen.
In een week met voorman en ex-renner
- een opbouw en voorbereiding kenner die ons de laatste kneepjes heeft geleerd
dagelijks een briefing gepresenteerd
maar vooral een groep inspireerde
professional en recreant accepteerde
in huisjes op de Col du Mont de Fourche.
Deze week weer nieuwe mensen gezien
allen gedreven en om samen te beleven
te genieten van het trappen
bergen op zonder af te stappen
te stralen bij de behaalde resultaten
elkaar aanmoedigen, prijzen en stimuleren,
aanwijzingen geven zonder elkaar te fusilleren.
Deze week zal ons blijven heugen
omgaan met gelijkgestemden die deugen

in een schitterende en historische omgeving
een grenspost uit 1870 een aparte beleving
groen en bremgeel met paarse invloeden
maar ook de door kevers aangevreten
kale dennenstammen, die luguber aandeden.
De afgelopen week de revue te laten passeren
in gedachten terug te keren
de mooie verhalen van velen
het delen van ervaringen
vooral voor de afdalingen
en het smeren der kelen
het gezamenlijk eten dat de tong deed strelen.
6-06-2022
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Got out
Ze wilde er niet mee komen
maar moest toen
met (bombarie/) een lach en een zoen
het nieuws de wereld in laten stromen.
Een nieuwsvergaarder: op de kast
twee dagen gedenktijd gegeven
zo werd zij in beeld gedreven
en kwam het hoge woord: uit de kast.
De één dus hogelijk gepikeerd
de ander in de schijnwerpers
het publiek de scherprechters
en van zo'n offensief gecharmeerd.
Benieuwd of Ramona Agruma, de wederpartij,
net zo blij is als deze Rebel (Wilson);
voor de Sydney Morning Herald echter geldt
dat "outen" niet aan hen is, privaat staat dat vrij.
13-06-2022
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Groen
"Niet uit de haak trekken",
weer een mooie wieleruitdrukking
om te voorkomen een mislukking
in een missie zonder vlekken
naar het groen in de Tour de France.
14-06-2022
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Zuigertjes
Over de lange Franse wegen
eentonig het rijden
maar het luisteren naar
het monotone geluid
van de zuigertjes
de langzaam pompende
in cadans werkende staven
de spillen van de motor
geeft een rustgevend gevoel.

Die zuigertjes van de Citroën
voelen zich helemaal thuis
in het land van herkomst
ze persen er de kilometers uit
en zoeven er lustig op los
met de hogere snelheden
die zijn toegestaan
op de route du Soleil
naar ons doel in Valloire.
Daar hoop ik dat mijn benen
mijn pompende longen
met hoofd en hart
hetzelfde presteren
als die zuigertjes in de auto
en dat bij zweten en zwoegen
het genieten kan toevoegen
van het stoempen in de bergen
en de verademende vergezichten.
16-06-2022

TV22/1656

Hitte
Waarschuwingen
heatwave
33 graden Celcius.
Snelwegen
polution
-/- 20 km/uur.
Télegraph
Valmeinier
Galibier.
Klimmen
doe je
voor je plezier.
De hitte
verschroeiend
verdragen.
De top
het doel
uitdagen.
Verstand
en gevoel
vertragen.
Hartslag
maatstaf
verlagen.
Dan kan
het plan
pas slagen.
19-06-2022
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Witte wolken
Door het vlak
van het bovenlicht
het rechthoekige dakraam
valt het spel
van de luchten op.
Het steeds wisselende
beeld dat zelf
weer allerlei beelden
in je gedachten
oproept en afleidt.
De witte wolken
tegen een
blauw decor
vandaag een teken
van "gedwongen" rust.
Uitbeeldingen van
gezichten, die
worden verwrongen
tot grimassen
of draakachtige
verschijnselen.
Dan weer zijn ze
even uit zicht
maar even later
lijken ze het raam
geheel in te nemen.
Contouren van
landen of bergen
geen moment
dat het stilvalt
fascinerend en gewoon.
De zon was eerder
volop aanwezig
maar nu de avond
nadert betrekt
de lucht meer en meer.
De wolken pakken
zich meer samen
onsamenhangend
als een onontwarbare
kluwen, zachte wol.
Even onderbroken
door het langs vliegen
van een zwarte merel
die enorm afsteekt
tegen die witte wolken.
21-06-2022
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De tand des tijds
Vrijheid, blijheid
onafhankelijkheid
in Congo de slavernij
op 30 juni 1960 voorbij.
Patrice Lumumba sprak
als eerste premier vlak
na zijn inauguratie
namens de gehele natie.
Geen blad voor de mond
was niet zo gezond
de Belgische belangen
deden hem hangen.
De tand des tijds doorstaan
keert hij nu terug voortaan
niet in het geheel, 1 tand
overgebleven voor dochters en land.
Filip heeft gesproken
historie niet onder de bank gestoken
nog geen excuses te maken
wel erkenning voor gedane zaken.
21-06-2022
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Over leven
Het leven is hard
het ouder worden
komt met gebreken
dat is gebleken
en simpel bekeken
is ieder gebrek een horde
die je moreel verward.
Een kinkje in de kabel
het hart verzwakt
een vaatje dichtgeslibd
door het lichaam berispt
hard op de vingers getikt
heeft gelukkig goed uitgepakt
met medicatie tegen het obstakel.
De moraal van het verhaal
hoe verder te gaan
het gaat om de kwaliteit
niet om de kwantiteit
al slijten er jaren in tijd
wil je vol in het leven staan
of staat overleven centraal?
27-06-2022
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Oogcontact
Vechten op de apenrots
gaat gepaard met trots
3 maanden voor het gevecht
wordt het lot al beslecht
wie slaat de ogen neer
als eerste, dat doet zeer.

Eigenlijk al teveel ophef
het ziet ook werkelijk klef
2 volwassen mannen
die zich gefocust inspannen
en eigenlijk al direct erop willen
maar nu het bloed nog moeten stillen.
Dat vechten van alle tijd blijft
wordt door de media ingelijfd
veel reclame en oplaaiende tam tam
zetten de gemoederen in vuur en vlam
zeker als het gaat om Badr Hari
sensatie vooraf, maar waarschijnlijk oude glorie.
30-06-2022
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Boeren
Vandaag boeren loeren
koeien loeien
uitgeteld liggend
naar vliegen likkend
terwijl wat katjes stoeien.
Boeren blijven binnen
even weer bij zinnen
windstilte voor de storm
orkaankracht de norm
als morgen acties beginnen.
Mulderke telt het geld
dat door burgers is neergeteld
hopelijk kan het graan
deze ellende doorstaan
voordat het dit jaar wordt geveld.
Ze zijn over de stikstoftoeren
terwijl wat duiven koeren
de varkens knorren tevreden
pony's en paarden bereden
geen boer te zien, en ik maar loeren.
3-07-2022
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Kaliningrad
Rusisch kroondomein
aan de westzijde van Litouwen
grauwe kiezels voor gebouwen
maar voor Europa een geheim.
Nu wordt voor het eerst ontbloot
dat alleen een treinverbinding bestaat
die de samenhang verraad
en tegelijkertijd de grote nood.
"Sancties zijn terdege terecht"
geeft de failliete betoneigenaar aan
niet de EU, maar zijn moederland treft blaam
"normen en waarden zijn gebroken", dat is slecht.
Een klein scheurtje, zomaar op tv
in het strak in betongegoten beeld
dat Poetin nastreeft, in Rusland meedeelt,
kans dat deze man hiermee wegkomt, no way.

Dapper dus en raak zijn openhartigheid
"We verliezen slechts ons geld,
granaten en raketten in Oekraïne
is erger en dat telt!"
terwijl hij met gezin en medewerkers lijdt.
6-07-2022

TV22/1663

Sportzomer
Machtige sporten
tegelijkertijd
TOUR de France,
GIRO Donne,
WIMBLEDON,
WK hockey
EK Voetbal (v),
F1-races,
Nation League Volleybal,
Granslam Judo,
Nations Cup baanwielrennen,
Kanopolo, Floorball en Bowlen,
EK Zeilen, Zwemmen, Atletiek.
Het kan niet op
de TV draait overuren
het huishouden moet het bezuren
want naast kijken staat doen voorop
al heeft het hart nog zoveel kuren.
Je bent voor of tegen
soms neutraal genieten
van die fanatieke jochies en grieten
een enkeling al wat belegen
de jongeren nog heel verlegen.
De spanning en sensatie
of juist het gemis ervan
tot het laatst op de bank
met Dione in al haar gratie
met helden van weleer en hun prestatie.
Dan zal het weer wennen zijn
als in augustus het normaal wordt
weer alle camera's op het voetbal gestort
de mannen vaak met hun scharen vol venijn
het tikkie terug als een eindeloos refrein.
De andere sporten ondergewaardeerd
enkele flarden op de late uren
niet dat er dan nog veel gluren/turen
want de spanning wordt niet gevat zo zeer
in een flitsbeeld van een schot uit een geweer.
Zo zie je macht der miljoenen
op primetime je beeld bezetten;
hoe maken we korte metten
met overbetaalde jochies naast hun schoenen
die zich opblazen en niet met minder verzoenen?
13-07-2022
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Boerenbedrog
De omgekeerde vlag in top
tegen het stikstof slot
opgehangen met Franse slag
al hangt die vlag dan weer dwars.
Steeds meer agressie
met drek en tractor pressie
tegen families van bestuurders
bedreigingen door deze reaguurders.
Zij weten het zelf best dat zij de wet naaien
dat zij te ver zijn gegaan met graaien
dit boerenbedrog wordt nu blootgelegd
in hun ogen geheel onterecht.
14-07-2022
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Vertrouw hem
Schreuder, nieuwe coach van Ajax,
is zeker niet laks
Ihataren, probleemkind bij vele clubs,
zoekt nu in privé rust
na vermeende bedreigingen.
Nee, Schreuder vertrouwt hem,
met een toch iets hogere stem
maar mogelijk denkt hij hierna
in voetbaltaal geen drama,
voor géén meter!
Het blijft natuurlijk afwachten
of Ihataren zal trachten
zich enigzins aan te passen
of dat hem de oren gewassen
worden, en hij weer de zijdeur verlaat.
23-07-2022

TV22/1666

Boerengelul/-gehuil (nette versie)
Praten kunnen ze niet
praten willen ze niet
ja, ze hebben verdriet
het geluk dat hen verliet
nu men het stikstofprobleem ziet.
Jaren konden ze profiteren
alle subsidies incasseren
maar nu ze moeten debatteren
en op hun inkomsten gaan interen
kunnen ze dat niet verteren.
Alle acties tegen gewone mensen
die net als zij hebben hun wensen
er zijn natuurlijk grenzen
maar met het storen van forensen
bereiken ze ook tegengestelde tendensen.
Nu zelfs intimideren zij "opruimers"
regering bescherm deze kruiers
tegen deze ondankbare opruiers
geen hersenen deze oproer spuiers
alleen maar anti-programma duiders.
27-07-2022
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5 maanden

Oorlog in Oekraïne
Langzamerhand raken we eraan gewend
met vrijheid zijn wij zo verwend
het raakt ons natuurlijk wel
maar nu op afstand een soort bordspel
ge_Risk_eerd door slechts 1 Russische vent.

Oorlog in Oekraïne.
De internationale wereld verdeeld
in het spel dat wordt gespeeld
de westerse wereld als schuldige neergezet
daar wordt Oekraïne niet mee gered
zeker niet met een veranderend wereldbeeld.

Oorlog in Oekraïne.
Blijft een geopolitieke kwestie
een middel tot verdere pressie
sancties over en weer
komt erop neer
te wachten op een gestie.

Oorlog in Oekraïne.
Wegkijken om belangen
een stiekem eigen verlangen
tot het grijpen van macht
dat is waarom Xi wacht
en vooral om America lacht.

Oorlog in Oekraïne.
Dapper en vasthoudend om in vrede
eigen land te heroveren wordt gebeden
met middelen nog wel geholpen
maar om de indringer te overrompelen
moet er samen worden gestreden.

Oorlog voor Europa
29-07-2022

TV22/1668

Geweld
Nog meer geweld
verwacht bij voetbalwedstrijden.
Nog meer geld
verwacht rondom voetbalwedstrijden.
De clubs en spelers
de managers en andere helers.
Maar voor de kosten
van het geweld
wordt heel Nederland
fait accompli gesteld.

Het wordt de hoogste tijd
beleidsmatig op te treden
tegen dit geweld en uit te gaan van het feit
dat sport weer als spel wordt beleden.
Kosten gaan voor de baten uit
clubs zullen moeten opdraaien
niet het geld naar de scharende schavuit
maar naar politie voor "over" uren draaien.
En laat raddraaiers opdraaien
voor het volle pond van deze grap
niet justitie die hierachter aan moet graaien
juist de clubs hebben hierin de natrap.
Dan wordt het evenwicht hersteld
voetbal wordt weer een mooi spel
draait het niet allemaal meer om geld
en heeft invloed op alle sport evenwel.
30-07-2022
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Lure
De Tour des France Femmes, geroemd,
zit er vandaag bijna op.
De eerste "echte" genoemd
na eerdere pogingen volop.
'Zich in de luren laten leggen'
kan vandaag niet opgaan
om Van Vleuten over de knie te leggen
daarvoor moeten ze eerder opstaan.
Maar voor de 2e en 3e plek
zijn de verschillen klein
wordt het rijden als een gek
van Lure naar de Super Planche.
Niet druk maken om de dingen
die je niet in de hand hebt
anders laat je jezelf uitwringen
en wordt je van je plek gemept.
Uitgaan van je eigen krachten
je vermogen en hartslag bij de hand
de ploegleiders die trachten
bij te houden de stand.
En dan de laatste kans
op een dagsucces
geen surplace op de Champs
maar voluit tot boven aan de finish.
30-07-2022
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Complot denken
Geen boer zonder zorgen
voor extra kansen van morgen
het hek van de dam
de poten stram
van het zetten van de hakken
in het zand en koeienkakken.

Geen boer die bedenkt
wie wordt er nu gekrenkt
het opzetten door FDF en agractie
meer dan een kermisattractie
want misplaatst langs wegen
roeptoeteren ze alleen maar "tegen".
Geen boer met z'n volle verstand
is tegen dit misbaar bestand
ze worden opgehitst door complotdenkers
de bekende stokers en wetschenders
alleen om gelijk te halen
minder stikstof, dan moet het Rijk betalen.
5-08-2022
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Kort Amerikaans
Bidden voor Biden
dat zijn wet
niet afgenomen werd.
Biden forbidden
to maintain with rules
only to use money tools.
Hoe krom is recht
als de helft zegt
krom is alleenrecht
en de andere helft
juist voor recht vecht.
Forbidden by Biden
en dus ook voor beiden
om het klimaat te laten lijden.
9-08-2022
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Brand
Hitte in Nederland
bermen staan in brand
de wereld verschroeit
en de onlust groeit.
Brandhaarden te over
immigranten naar Dover
Oekraïners op de vlucht
door bommen in de lucht.
Nancy Pelosi gooit olie op het vuur
China daardoor weer overstuur
gevechtsoefeningen aan de grens
Taiwan inpikken de grootste wens.
Boeren gaan fors in (Farmers) Defence
zoeken zeker en vaak op/over de grens
ook de Nederlandse vlag moet het ontgelden
op z'n kop, als een soort netjes schelden.
In Afrika blijft het gedonder
daar wordt het nooit gezonder
Al Qaida, IS en de Afghanen
gaan daar hand in hand samen.

Dat terwijl het overal gloeit
geen water meer over dijken wordt gesproeid
bosbranden in Frankrijk houden aan
grote natuurgebieden zijn vergaan.
Wel springen landen elkaar bij met blussen
zijn we in Europa zeker tegen de Russen
hoe komen we op deze brandende aard
tot elkaar en in gezamenlijke welvaart?
11-08-2022
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Content
Early in the morning
the alarm goes off
it's the warning
for a day with above
the glowing ball, burning
which is called the sun.
Extreme should it be,
they said, the heat
all kinds of tips for free
early start, much water to beat
the chance to collapse
must be conquered.
165 km under the weels
no one moment of pain
"content" the one thing that feels
and memories to remain
my partner felt the same
next time, we'll do it again.
13-08-2022
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Run. Run, run
42 kilometer
on the run
energievreter
just for fun.
Naar de kloten
nog een paar meter
even doorstoten
en dan ... triomphator.
Brinkman werd 3e
krampen in de benen
de lachende derde
met brons ging ze henen.
Geen meter langer
kon ze meer
voor nr 4 wranger
te kort, 2 cm niet meer.
15-08-2022
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Park
Park, rustpunt in de stad
de Port van Rotterdam
er lopen honden zat
hun baasjes met uitgestrekte arm

wandelend kantoorpersoneel
alleen, met z'n twee
of juist met z'n heel veel
maar alles wel gedwee.
Een bankje voor mezelf
zo rond een uur of twee
met broodje kaas en chocomel
ben ik best tevree.
De groep is uit elkaar gevallen
vervolgen hun weg
tijd ook dat ik ga knallen
al ken ik heg nog steg
de route volgen ongeveer
het kompas richtinggevend

E

nog wat gratis " arth
dan kan ik wel weer.

Water"
16-08-2022
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Zonneklaar
Het is nu zonneklaar
de regen is daar.
17-08-2022
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Mancave
"De fiets was mijn mancave,
mijn excuus,
mijn verstoppen,
mijn alles."
Deze uitspraak van Stef Clement
past 100 procent
op een vent
die je kent!
Juist, mijzelf.
Op de fiets
ben je niets
meer of minder
dan je eigen hinder.
In een peloton
verstoppen, dat kan
alleen erop uit
geen excuus dat je stuit.
Maar in beweging
komt de afweging
vrij in de natuur
of binnen tegen de muur.
Juist, dat dus.
18-08-2022
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Charm Quark
Zwaar gevoel
dat komt door de Charm Quark

Nooit geweten
ze verspringen erin en eruit.
Daarom zijn er wisselingen
in ons gevoel van vreugde of mistroost.
Teveel erin en je gevoel is zwaar
teveel eruit en je maakt misbaar.
Dus houd balans met je charme
verdeel en heers voor 'open armen'.
19-08-2022
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Deceptie
Verwachtingen hoog gespannen
torenhoog het verlangen
het wegen van belangen
negativiteit verbannen
uitkijken naar mooie plannen.
In één keer uiteengespat
te hoog gelegd de lat
tikkie terug schakelen
mentaal de pijn oprakelen
weer een deceptie opgepakt.
Toch een positieve draai
een mensenleven is taai
nog even door de mallemolen
de tijd kan me worden gestolen
dan wordt het in de lente weer fraai.
220824
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De Wolvenroedel
5 man sterk
niet het halve werk
één voor één
gêne geeneen.
Ook erg smart
vastgelegd keihard
vanaf de start
allen en ieder apart.
Eindelijk dit bewijs
genoeg als eis
voor een enkele reis
als verworven machtsprijs.
Een wet aangenomen
om verkrachting te voorkomen
"Alleen ja betekent ja"
n.a.v. dit beestgedrag in Pamplona.
Iedere vrouw in Spanje,
Zweden, Denemarken,
later ook Oranje,
kunnen weer vrij door de parken.
26-08-2022
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Stay Behind
De 2e wereldoorlog nog steeds
een niet gelopen race
nog willen mensen weten
wonden open gereten
wat er is geweest.
Vele mensen in spreekwoordelijke
loopgraven, met verantwoordelijke
taken, en met geheimhoudingsplicht
worden nu weer doorgelicht
en hopen op erkenning daadwerkelijk.
Stay Behind opgeheven
de Koude Oorlog verdreven
maar mogelijk om dit instituut
weer op te richten acuut
gezien wat Oekraïners beleven.
26-08-2022
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Vaatjes
Nietsontziend, onbestemd
gevoel beklemd
leven geremd
en dat maakt me ontstemd.
115 en dan benauwd
je lichaam niet vertrouwd
vaatjes zijn vernauwd
dan wordt je snel oud.
Nog eenmaal onderzoek
in het LUMC onder het doek
nieuw hoofdstuk in het boek
van de continue story vloek.
27-08-2022
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Stormloop
Che Guevara was het verzet
zijn beeltenis nog steeds het teken
van onvrede over de gebreken
die door de Communistische Partij zijn ingebed.
Cubanen spreken "met hun voeten"
dat zijn de stemmen tegen het regime
vluchten (stormloop) is voor velen legitiem
beter dan 25 jaar in de cel boeten.
Trump, pandemie en oorlog van Rusland
zorgden voor een versnelde neergang
lege winkelstraten, repressie in volle gang
het 'ventiel een beetje open' naar de uitgang.
De Revolutie moet overeind blijven
Fidel, en ook Raúl regeren over het graf
een verloren land dat is de straf
"verandering niet collectief,
dan is zij er niet."
voor degenen die overblijven.
30-08-2022

TV22/1684

Mongolië
Machtsvertoon in Oost Azië lijkt
te gaan om velerlei landjepik
door Rusland en China, hoor het getik
van de atoomtijd die verstrijkt.
Mongolië zit ingeklemd
tussen Rusland en China
verre van steun van Amerika
en het Westerse Europa.
Mochten de 2 wereldmachten gaan strijden
Rusland en China onenigheid krijgen
dan zal de koorts in Mongolië stijgen
en zal het onder 'buigen of barsten' lijden.
30-08-2022

TV22/1685

Mest
Overschot
'stront aan de knikker'
het mag niet meer worden gelost
Brussel's lof na geflikker
over een conceptbesluit
van het Europees Nitraatcommité.
Uitrijden
mest over de akkers
het kan niet meer lijden
derogatie afbouwen, arme stakkers
weer wordt de (melk)veehouder aangepakt
uiteindelijk belast na 16 jaar gedogen.
In standhouder
van grasland door mestcompensatie
'stront voor dank' namens Staghouwer
beter koeien- dan varkensmest "deportatie"
de branche heeft zichzelf geflest
met illegale handel en dumping.
Gekijf
de volgende staking wacht
de boer is geen boer meer maar een bedrijf
niet het vee, maar hij wordt geslacht
eens de baken van de voedselketen
nu verguisd en als crimineel versleten.
6-09-2022

TV22/1686

Overeind
Om te winnen,
moet aan alle voorwaarden worden voldaan
je kan niet volstaan
om halfbakken te beginnen.
Nee, eerst valt te werken aan de conditie
zowel aan de fysieke als mentale staat
want als je er niet 100 % voor gaat
is het fictie het op te nemen tegen de oppositie.

Dan valt er nog veel te leren
inschatten van je vermogen
het vertrouwen om op te bogen
en last but not least, de kunst van het laveren.
Dat laatste is wat Roglic nekte
al meerdere malen is gebleken
dat niet alleen door pech kansen zijn verkeken
maar 'n elleboog tegen je shifters is echte gekte.
Om te winnen,
ben je afhankelijk van toewijding
van je ploeg, materiaal en zelfkastijding
maar vooral van overeind blijven om te beginnen.
7-09-2022

TV22/1687

24-uurs luier
Babyboomers ouder en kwetsbaar
werden eerst uitgemolken
nu de koe droog komt te staan
moet het kalf van de verdrinking
bevrijd worden, juist door inlevering.
Inlevering van opgebouwde zorg
van groeiende welvaart
wordt nu met toenemende vergrijzing
een waarheid als een koe.
De wrede waarheid is de discussie
niet alleen de politiek bepaald
maar een maatschappelijke mening
is principieel nodig om de zorg betaalbaar
en kwalitatief haalbaar te houden.
Een integraal zorgakkoord voor versobering
het mes in de medische ouderenzorg
doelmatig en efficiënt schrappen
van 'onbewezen' zorg tegen de explosie
van zorg en het schaarse personeel.
Zo zitten we in een terugwerkende spiraal
van geboorte tot vitaal en dan
het einde van het verhaal
weer terug in de luiers, geen handen
aan het bed, alleen robots voor de pret.
7-09-2022

TV22/1688

The Queen
Gisteren het nieuws
96 jaar, overleden
The Queen of England
in Balmoral Castle.
70 jaar aan de macht
een stille kracht
van stabiliteit
deze majesteit.

Neutraal haar standpunt
als constitutioneel monarch
fatsoen en zelfbeheersing
altijd met een lach.
Voorbij de tijd
geen spijt
Charles voorbereid
altijd weer strijd.
RIP Elisabeth II
9-09-2022

TV22/1689

Vervliegt
Vogels fluiten
ik zit binnen
achter de ruiten
te verzinnen
wat te doen.
Auto's razen
over de rondweg
achter de glazen
ramen ver genoeg weg
wat nu te doen?
Tijd vervliegt
met wind en regen
achter schijn dat bedriegt
het valt tegen
te zijn met pensioen.
Bomen ruisen
nog vol met blad
achter onze huizen
maar in het leven de klad
wat eraan te doen?
Seizoenen komen
elk jaar weerom
het bloed blijft stromen
daar draait het om
en moet ik het ermee doen.
9-09-2022

TV22/1690

Speech
... en vooral de commentaren achteraf
tonen een beeld van the King
en zijn overstap na zijn moeders graf
als een zonder- en eenling.
Ondanks de gemeende verbinding
die hij zal gaan brengen
mooi verwoord in noemen van zijn gezin
en de samenwerking met de gemenebest verlengen.
Is common en wealth nog bestand,
alleen door zijn moeder's imago
bleef de eenheid gewoon in stand,
tegen armoede, afstand en huwelijksfiasco.

Toch was zijn speech hartverwarmend
en kreeg zijn levenswerk meer aandacht
een mens, een ziel die passie omarmt
voor goede doelen en klimaatpracht.
Toch ook zijn afwijkende opbouw
van een aparte plaats van eenvoud;
het benoemen van liefde, respect en trouw
terwijl hij in zijn 1e huwelijk een ander onderhoud.
Dat zijn tegenstellingen in zijn gedrag
die vakkundig werden weggepoetst
de ogen sluiten voor wat niet mag
door de Angelsaksische Church niet op waarde werd getoetst.
Nu is hij de koning te rijk
een gemalin aan zijn zij
zijn kinderen liggen als blijk
van verbinding aan de lij.
9-09-2022

TV22/1691

Be- of verstieren
Spreeuwen en ganzen in de wei
bedekken de pas gemaaide akkers
straks wordt het kouder dan in mei
en wordt het tijd te vertrekken voor die stakkers.
Eén man op de hectare
loopt tevreden over zijn land te staren
groot en vol zijn de aren
het schip met geld zal weer binnenvaren.
Jammer dat al die partijen
een politiek inslaan van "groen en klimaat"
acties zijn een tijd niet te betijen
maar uiteindelijk wint de staat.
Het land zal veranderen
de natuur wint terrein
ook denken aan anderen
die woningnood hebben is fijn.
De opgestapelde dieren
bezwijken aan (vogel-)pest of brand
te groot zijn bedrijven om te bestieren
in een ecologisch systeem dat er om spant.
Belangen afwegen
voor of tegen
een gulden middenweg betreden
stemt Remkes tevreden.
10-09-2022

TV22/1692

Ritme
Weer een heerlijke dag
zoals het altijd wezen mag
mooi weer, zon en wat wolken
weinig wind, alleen die dolken
het eerste uur is een hard gelag.

Rustig dus het starten
niet meteen het hart tarten
een fraaie route uitgepijld
en gaan onverwijld.
Weinig verkeersdrukte
veel fietspaden lukte
mooie afwisselingen
rechttoe, weinig vertakkingen
rechtaan, de natuur die het opsmukte.
Wat meer pit in de tussenfase
de rikketik laten razen
niet al te hoog belasten
laat dat maar aan jongeren gasten.
Afsluiten van de geplande ronde
over meer bekende gronden
maar nog steeds een genot
in ritme te fietsen en tot slot
ook met een respectabel gemiddelde afronden.
11-09-2022

TV22/1693

Tochtje
Het wuivende riet
klaterende ganzen
een golfslag
aan de oever.
Ginder wuivende toppen
van de bomen
door de zachte
zwoele nazomer wind.
De hemel kleurt
lichtblauw
met witte veegwolken
en benadrukken de rust.
Straks gaat hij onder
de zon
nu nog de warmte
van het zomerseizoen.
Een klein tochtje
een bankje alhier
wat reepjes en de natuur
met allerlei vrolijke geluiden.
12-09-2022

TV22/1694

Daksels
De mussen vielen van het dak
wat een zooi
gauw in een zak
dat ik weggooi.
De kat zat ook op het dak
en gleed naar beneden
aan doodgaan het lak
want had negen levens.

Dat ging van een leien dakje
ga ervan uit mijn dak
zeker geen grapje
mijn kaaklijn nog steeds strak.
Er zit geen speelman op het dak
dat wil ik van de daken schreeuwen
wij zijn onder dak
"kom van dat dak af" roep ik de meeuwen.
Niet dat ik een gat in mijn dak krijg
of het op mijn dak zal krijgen
de vlam moet binnen het dak blijven
en zal wel naar mijn dak stijgen.
12-09-2022

TV22/1695

Mentale gezondheid
Schizofrenie, Alzheimer,
allerlei fobieën en stoornis
psychosen en andere deerniswekkende mentale zwakten.
Mensonterend
Desoriënterend
Naarmate we ouder worden
voelen we ons meer buitengeplaatst
als waren we melaats
maar daar kan ons hoofd niet meer bij.
Vertekend
Verterend
Onbegrip en gedragsverandering
langzaam, een sluipmoordenaar,
van agressief tot breekbaar
onherkenbaar en onberekenbaar.
Vervreemd
Verlaten
Niet herkennen, niet meer weten
dagen die verstreken
zonder dat je liefdevol werd bekeken
en je zelf dit ook niet meer kon geven.
Verterend
Verleden
Onherroepelijk komt een eind
aan je lijden
aan tijd verglijden
de rust eindelijk gevonden.
14-09-2022

TV22/1696

Bewegen
Geen zin om naar buiten te gaan
om binnen te sporten.

Geen zin om naar buiten te gaan
om me door de regen heen te slaan,
de wind te trotseren
alles om te proberen
langer gezond op de benen te staan.
Geen zin om binnen te sporten
te werken aan al die tekorten
in spieropbouw
klinkt zo benauwd
dat ik het beter kan opschorten.
Geen zin om me uit te sloven
kan ik nauwelijks geloven.
Zin te vinden
zin in het leven
zin van het leven
zin van te geven
meer zin om op te geven.
Geen zin hieraan toe te geven
met hoofd binnen gebleven
met hart naar buiten gekeken
blijft het gevoel steken
'leven om te bewegen,
of bewegen om te leven'?
Zin om binnen te blijven
want buiten "regent het oude wijven".
16-09-2022

TV22/1697

Ben ik wat vergeten
Ik weet het niet hoor.
16-09-2022

TV22/1698

I came by
Once upon a day
I had a chance
to place a glance
so I came by.
Once at night
I had a guess
and couldn't rest
so I came by.
And as I came by
it sounds absurd
it felt you're like a bird,
flying away and I began to cry.
17-09-2022

TV22/1699

Breathtaking
The English would say
by the Queen's farewell
a "Breathtaking" day
I think, the UK becomes a living hell.
19-09-2022

TV22/1700

Troonrede
Rede
over vrede
over pijn geleden
om adequaat op te treden
tegen criminaliteit in het heden
tegen aanvallers van Europese leden.
Rede
over posities bekleden
over pandemieën bestreden
om gezamenlijk optreden
tegen fouten uit het verleden
tegen armoede nu geleden.
Rede
over plannen smeden
financiën te besteden
om woningnood in steden
tegen inflatie waar we ingleden
tegen criminaliteit en verkeerde zeden.
Rede
om te streven
naar een fatsoenlijk leven,
mededogen en medeleven,
een warm hart aan een ieder te geven
met gezondheid, vrijheid zonder beven.
20-09-2022

TV22/1701

Grote Bluf
Een volgende stap
geen 'woke' grap
maar een nieuwe toespraak
mogelijk grootspraak
in het Russische oorlogstaal.
Met Poetin's nieuwste zet
wordt misschien zijn imago gered
in zijn eigen kringen
mensen die aan zijn pijpen hingen
om ook maar machtig te lijken.
Hij waarschuwt vooral het westen
met name om de NAVO te testen
hoe er gereageerd wordt
over extra mobilisatie die hij uitstort
om de Oekraïners er onder te krijgen.
Intussen, met zijn benen onder tafel,
waarschijnlijk 'nat' tot aan zijn navel
geen zichtbare emotie of meelevendheid
dan (geveinsde) boosheid
tegen alles wat hem tegenhoudt.
Vermoedelijk heeft hij afgelopen week
Xi benaderd die niet bezweek
mogelijk hem zelfs heeft aangewakkerd
om 300000 reservisten, de stakkers,
in te gaan zetten als "laatste" streek.

Dus pure wanhoop
door de onverwachte loop
van zijn Speciale Operatie
tegen een onverzettelijke natie
ondanks de minderheid.
20-09-2022

TV22/1702

FvD
Feest voor dommeriken
een toespraak
tegen de schenen
onder de gordel, raak,
om je vingers bij af te likken.
Feest van domoren
Nederland Ongehoord
geeft podium
dat is pas gestoord
maar je wilt ergens bijhoren.
Feest vol doemdenkers
een duivelse frontman
goed gebekt
zonder waarden rem
allen persoonlijke krenkers.
Feest verrevan Democratie
bejubeld de dictator
die over grenzen gaat
en leven maakt als een woestijn zo dor
ten faveure van eigen roem en gratie.
Fan van Demonen
van eigen heerlijkheid
ongegeneerd
van voortreffelijkheid
en achter hem lopende klonen.
24-09-2022

TV22/1708

Herstel
Annexatie of niet
zie hoe de Rus het land verliet,
hun verdediging als een vergiet,
als een haas uit het gebied.
Weer een tegenslag
op de tekening dag
het vergaat Poetin de lach
nu hij alleen maar verliezen zag.
Over zijn kant laten gaan
dat kan hij niet aan
en zal om zich heen gaan slaan,
neem dat van mij aan.
Toch veert Oekraïne op
nu doorgaan zonder stop
geef de vijand klop
en herstel het land en moraal voorop.
4-10-2022

TV22/1709

Verdammt noch mal
De aarde draait
om de zon
die machtig
zijn gloed
in de rondte
verspreidt.
DART als
dure proef
om te testen
of een verschil
van een rots-baan
ons niet raakt.
Wij muiten
op onze planeet
tot alle elementen
iedere groei
van levensbronnen
zijn verbruikt.
Wat zal sneller gaan
de kaalslag
van de aarde
het neerslaan
van een asteroïde
of het verdampen
van de zon?
5-10-2022

TV22/1710

Stik stof
Rapport van Remkes
over het stikstof beleid.
Minister Van der Wal
is tot terugtrekken van de kaart bereid.
De boeren o.l.v. FDF
blijven vooralsnog in strijd.
De oppositie en regering
zijn optimistisch en betuigen spijt.
Maar ook voor multibedrijven
wordt het hoogste tijd.
Voorzichtig gesproken
kan het terugdringen nog altijd.
Nog behoorlijk wat stof
tot nadenken ten spijt.
Lik op stuk
stik of onze natuur bevrijd.
5-10-2022

TV22/1711

Intimidatie
Om te presteren
ging men kleineren
bij vele sportbonden

klinkt het onomwonden.
Eerst was daar het turnen
waar coaches moesten 'burnen'
daarna het dameshockey
stapels klachten tot in het nokkie.
Ook bij de triatlon en het roeien
bleef het onderhuids stoeien
en dan nu weer bij de atletiek
blijkt de topcultuur ziek.
Dat heeft jaren kunnen voortduren
zonder daders de laan uit te sturen
en dan nog wachten ellenlange,
juridische gevechten om dit stangen.
Hoe halen mensen het in het hoofd
hun hersenen moeten zijn verdoofd
door de drang tot hoger en meer
en vergaten de menselijke maat iedere keer.
7-10-2022

TV22/1712

De brug
Wanneer krijg je hoop
meer vertrouwen
en kun je van je land houden?
Waartoe dienen gebeden
en blijf je geloven
als je geen Krim..p geeft?
Als je hem op zijn 70e verjaardag
een onverwacht cadeau presenteert,
die hem internationaal bezeert.
Wat staat je (nog) te wachten
kun je zeker verwachten
als vergelding op deze blamage?
Waar ben je toe in staat
juist nu het zo goed gaat
en het tij lijkt te keren?
Geen brug te ver om te heroveren
als ook de harten in de wereld
een kleine stap naar totale victorie.
9-10-2022

TV22/1713

Kamikaze
Een trapezium-act van de Rus
een moorddadige klus
om gezichtsverlies intern
te verhullen als werkelijke kern.
Zijn gladde emotionele kop
onderstreept zijn actie daarop
en hij waarschuwt voor meer
met een nieuwe opperheer.

De hoop is dan ook gericht
dat zijn pootje wordt gelicht
op langere termijn door het schorten
aan materieel, logistiek en manschap tekorten.
Of door ergens toch een maat
die voor deze oorlog niet meer instaat
een kleine maar zeker reële kans
hij ontspringt zeker niet de dans.
10-10-2022

TV22/1714

Stilte
Rij ik op mijn 'stalen ros'
alleen door het bos
ga ik helemaal los
en als een sluwe vos
zoek ik een zacht stukje mos
om te liggen in stilte.
Geen onnatuurlijk geluid
dan gekras uit een kraaien snuit
of het gekrabbel aan eigen huid
bij het kriebelen van een lage struik
en het dichtvallen van mijn oogluik
door de intense stilte.
Helaas niet overal van gevrijwaard
want om des keizers baard
geronk van en pluim achter een vliegtuigstaart
bewijs van onze welvaart
maar beter dan een jachtluipaard
dat me verstoort bij stilte.
11-10-2022

TV22/1715

SMO
De Slager van Aleppo aan zet
de vorige beet zich er al op stuk.
De Speciale Militaire Operatie,
de oorlog tegen Oekraïne.
Nu mag deze Held van de Russische Federatie,
Soerovikins, de klus gaan klaren.
Zijn eerste daad al meteen raak
het "eigen volk" bedolven onder raketgeweld.
Zijn kenmerk was ook al elders beproefd
om al-Assad in Syrië op zijn post te houden.
Het is tekenend voor de hoogste Rus:
op zijn rug en anderen laten knallen.
Tijd dat er eens een raket verdraaid
staat afgesteld, dat zou pas 'Speciaal' zijn.
11-10-2022

TV22/1716

Afdroging
Enig voorbeeld
uit Grieks verleden
kan ook heden
met Ajax gebeuren.
Onverslaanbaar geacht
maar het kan verkeren
deed Napoli hen leren
'n maatje te klein bij het keuren.
Het hoofd erbij houden
geen intern gevecht aangaan
de handen ineen slaan
na deze teleurstelling.
Anders keert het geluk
van de godenzonen
zonder enig belonen
op de eerste de beste bestelling.
Ajax,de Griekse held
gedeeltelijk onsterfelijk
werd getroebleerd werkelijk
en viel in eigen zwaard.
Is het eeuwen later
dat deze grote naam
met 3 kruisen faam
hetzelfde lot aanvaard?
13-10-2022

TV22/1717

Vrij
Democratie staat voor vrijheid
in woord en daad
in huis en op straat.
Het Koningshuis als symbool
duurbetaald en hol
als in een kristallen bol.
Juist het hierin kijken
als een waarzegster op de kermis
laat je zien wat er mis is.
Zo leeft hare majesteit
Prinses Amalia opgesloten
haar studentenleven naar de kloten.
Het staat haar niet vrij
te bewegen zonder schroom
te leven naar haar droom.
Van jongs af aan al op route
bestemd voor als boete
en steeds maar lachend moeten groeten.
Nee het democratisch bestel
loopt in deze wereld vast
deze boom is oud en verliest zijn bast.

Nog kan ik dit schrijven
maar of dat zal blijven
als Russen en Chinezen ons inlijven?
14-10-2022

TV22/1718

Truss
en dus ..
In Truss
No trust.
De UK heeft na de Brexit
de stabiliteit verloren
de ene na de andere leider
kon het parlement niet bekoren.
Nieuwe beloften steeds opnieuw
bleef de opinie verstoren
de macht van het dualistisch
kiesgestel werkt naar onbehoren.
"Take back control"
de Brexit campagne.
Na Cameron
en Teresa May
volgde Boris Johnson
heel gedwee.
Geen controle
koppen blijven rollen.
Zij wisten zich enigszins gedekt
en het langer vol te houden
maar Truss kon vanaf haar begin
alleen maar ergernis verstouwen.
Met en in geheel eigen stijl
verloor zij alle vertrouwen
en met 44 dagen de korst zittende
moest ze dus snel afbouwen.
No trust
In Truss.
21-10-2022

TV22/1719

Vuile bom
Ik vraag me af....
Wat is vuiler?
Een nucleair opgemaakte bom door de Oekraïners
of de vuile praat van de Russen?
Of toch de vuile oorlog
die de Russen begonnen?
Of is het politiek gesproken
het Westen met zijn economie en de NAVO?

In ieder geval ook de leider
van Belarus, die stiekem een opening bood.
Zeker is dat alle oorlog vuil is,
maar vuiler door de Russen, dan door Oekraïners.
23-10-2022

TV22/1720

Integreren
Hoe moeilijk is het om in Nederland
als immigrant te integreren.
Je moet, hoe gênant,
bijna opnieuw van alles leren.
Verstaanbaar zijn en maken
natuurlijke vereisten.
Cultuur, wetten en andere zaken
om je verder te polijsten.
Maar als het op religie aankomt
barst vaak de bom.
Ook al was van te voren opgesomd
dat Nederlanders vrij zijn en niet dom.
Toch is er een vergeten stroming
sport verbroedert, alleen voor "echte" mannen.
Een aanvoerder, na een soort kroning,
mag een gezamenlijk standpunt verbannen.
In zijn religie geen kans op kleur bekennen
en een Iman als back-up framen.
Het komt mij over als broodheer jennen
wel de centen, maar niet de normen nemen.
Dat een groep, een club dit accepteert
zonder publiekelijk excuus.
Is dezelfde reden dat nu regeert
naar Qatar met minister en Koning om de ecu's.
Integreren juist hier een spel
geen kink in de kabel boven moord en doden.
Met woorden draaien en keren lukt het wel
aan menselijke waarden denken lijkt verboden.
Dus lijkt mij dat Kokcū bewijst
dat Nederland het verdraaien kleurloos prijst.
24-10-2022

TV22/1721

Schrijven
Emoties
van vreugde of verdriet
die niemand ziet
zwart-op-wit geschreven
innerlijk gedreven
zijn geen verlies.

Woorden
hard of zacht
op papier gebracht
niet om aandacht
of als voordracht
maar voor eigen kracht.
Tijdsgewricht
verleden en heden
die de toekomst smeden
het geschrift blijft
het beeld beklijft
dat historie belicht.
Schrijven
in eenvoud of frivool
met moraal en parool
verschuivende waarden
die aldus de lucht klaarden
om zelf staande te blijven.
Wie schrijft,
die blijft.
24-10-2022

TV22/1722

Ondergronds
Attack, attack, ...
Alarm, alarm, ...
De sirenes loeien
de wangen gloeien
voor de ingang stoeien
bij de beste plek om te schuilen
kelders waarin mensen uitpuilen
of metro-gangen om in te huilen
niet wetend wat er gebeurd
dagen donker gekleurd
alle bezittingen verbeurd
dag en nacht gaan voorbij
in de al sombere dagen in dit getij
zelfs het blijven leven maakt niet blij
steeds weer het geluid van buiten
sirenes en raketten die langs fluiten
van ontploffende bommen en gerinkel van gebroken ruiten
niet genoeg eten en drinken
in de ruimte gaat het hevig stinken
angst - zuchten, steunen en kermen klinken
wanneer houdt dit op
zware wolken in ieders kop
wat een inhumane prijs betekent deze strop
Alarm, alarm, ....
We will fight back!
25-10-2022

TV22/1723

Lijmen
Lijmen Jan, lijmen Jan,
lijmen met z'n allen.
Aldus Wim Kan
in 1967, met oproep tot Carnavallen.
Nu weer levendig in actie
bij diverse demonstranten.
Met 2-componentenlijm plaktie
zichzelf vast, deze komedianten.
Zo werd een beroemd schilderij bemeurd
en 2 aandachtstrekkers zaten eronder vast.
2 malloten hebben een Van Gogh gekeurd
bleven met de handen plakken, wat een last.
Een andere activist op zijn beurt
plakte zich met 2 handen op tafel, de kwast.
Zo zoeken ze op ludieke wijze
nadrukkelijk de opmerkzaamheid van de media.
Het doel "klimaat" is op zich te prijzen
het middel liever niet voor de camera.
Lijmen Jan, lijmen Jan,
lijmen van mensen
moet in de ban
dus niet meer voor de lenzen!
26-10-2022
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Het beste bewijs
I.p.v. iemand in verzekerde bewaring te stellen
n.a.v. van het vragen om een onderzoek
doet Erdogan er beter aan (dan in zijn broek)
om hierop in te gaan
en door bewijs echt sterk te staan.
Het feit dat hij dit niet doet
kan duiden dat in werkelijkheid
gifgas in Noord-Irak gebruikt is in de strijd
en op het gelijk van Financi, arts van beroep,
en vakbondsvoorzitter van de doelgroep.
Maar haar activiteiten voor mensenrecht
valt in Turkije slecht
door haar nu te arresteren
wilt de regering de samenleving intimideren
een waarschuwing, "wie niet voor is, ...."
29-10-2022
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Schandpaal
Een nieuw schandaal om het WK voetbal
weer een soort omkoping
- te gek voor woorden - deze beloning
nu niet zozeer in miljoenen
wel om het straatje schoon te boenen.
Meer dan 50 personen in ons land bleken
een bod te hebben gehad en velen ook aanvaard
- het zegt natuurlijk iets over hun aard om alleen maar positief op sociale media
over Qatar en dit kampioenschap te spreken.

Dit gaat over mensenruggen heen
vele migranten stierven als ratten in de vallen
- verzwegen of verdraaide aantallen door Qatar en zijn emir, maar ook door de Fifa
waar mensenrechten kennelijk niet tellen,
alleen inkomsten in hun (eigen) la.
30-10-2022
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Baarden
Mannen met baarden
al jaren een begrip bij ZZ Top
die niet scheerden hun kop
vanuit luiheid de haren vergaarden.
Tegenwoordig geheel in zwang
bij de man, die mannelijk over moet komen
standvastigheid en sterk moet tonen
en dus met een bewijs op hun wang.
Je ziet ze in de politiek verrijzen
Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en zelfs Baudet
scherpe taal die ieder tegen elkaar opzet
niets mooi, niet netjes en alsmaar grijzer.
Ook de 'Jeugd van Tegenwoordig' zoals
de meesten van deze band
als ook de massa in het land
houden zeker van het kriebelen in de hals.
De gladde jongens zijn op een hand te tellen
niet stoer, wel een verzorgd verschijnen
zijn te vinden bij mannen die verkleinen
op oudere leeftijd meer naar beneden hellen.
Een teken niet van zwakte of onderdanigheid
meer van gewoonte en het fijne gevoel
het rondlopen met een geparfumeerde smoel
juist het teken van wakker- en openheid.
Dus mannen met baarden
tijd dat u een nieuwe tijd tegemoet treed
de introspectie oppakt, die u eerder meed,
daarmee de heethoofdigheid bedaarden.
2-11-2022
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Hamer
Een aanslag op Paul Pelosi
de man van Nancy werd neergehamerd
in eigen huis door een gestoorde eenling, verdorie,
die met deze daad nog steeds jammert
dat Trump niet schijnt in volle glorie.
Nu doet Trump Jr. dat 'dunnetjes' over
een hamer en onderbroek als drek
op Twitter, hoe kan het grover,
het toont het denken van deze gek
en het IQ van iedere Republiekeinse gelover.
Het wordt tijd dat het Hooggerechtshof
werkelijk gaat doen waar het voor staat
voor gerechtigheid en waarheid alle lof
stel voor opruiing en nepnieuws een daad
die hier het hart van de Democratie trof.

Het zal wel niet mogen van Trump
de baas van al het venijn
maar met een schoen of oude klump
geef hem een schop onder zijn
kont, zoals je een klein etterend kind dumpt.
2-11-2022
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Tussen hoop en vrees
Nog maar eens erop terugkomen
de rusteloosheid in Oekraïnse dromen,
het leven van de ene in de andere dag
als je die tenminste nog meemaken mag.
Het blijft in golven komen
de gedachten en die nare dromen
hoop en diepe wanhoop
alsof je tegen klippen oploopt.
Anders dan in het verslag valt te lezen
uit een "bericht uit Moskou"^ moet ik vrezen,
de gevluchte Rus spreekt zich hierin uit
dat het collectieve Westen is de schavuit.

^ VK TEN EERSTE 5

Terwijl deze Rus in het zonnige Spanje,
waar hij/zij geniet van de geneugten en franje,
dit absurde relaas laat klotsen
is er geen hoop die deze ellende kan oplossen.
4-11-2022
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Bos
Bosharken
is het over paden stoempen,
als ware het met kloempen
op een loodzwaar stalen ros,
bedekt met een enorm takkenbos.
Bosflitsen
dat deden de jongeren
die het al van jongs af aan leren
en smalend mij aanmoedigden over het grind
om aan te haken tegen de aanwakkeren wind.
Bospaden
breed of juist in single track
eindeloze rust, helemaal te gek
tonen de afdrukken en groeven
van banden, schoenen en hoeven.
Bosverleden
getoond door de vele bomen
hun ringen tellen om aan te tonen
ook de vergane glorie van geknakte roem
en het gisten tot paddestoel waar ik op inzoom.
Bosgedreven
door de nieuwe ontwikkelingen van gravel
het buitenspelen voor een dag of langere travel
in ieder geval afstand tot het gejakker op de weg
nieuwe indrukken, "dwars door distien, struik en steg". ^
^ in een gedicht van
Willem Jacobs Hofdijk: Daarheen
6-11-2022
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Humaan
Wat zijn we weer humaan
de VVD ging er weer tegenaan
de premier na grote internationale woorden
op het matje waar hij hoorde.
Na drie uur zemelen in de ruimte
ging de fractie en Sofie Hermans overstag
alsof het er niet dik bovenop lag
want wie regeert is koning.
Zo is de weg geblokkeerd
meer instroom in Nederland verkeerd
voor asielzoekers met hoop
op een leven zonder geweerloop.
Wel heeft Rutte het geregeld
dat de spreidingswet bezegeld
Van der Burg kan gemeenten dwingen
en de coalitie kan het wat langer uitzingen.
9-11-2022

Een zevenluik over de klimaatcrises:
VK: Volkskrant.nl/klimaatjongeren
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Eten op tafel
Voor iedereen!
Dat is de oproep van een jonge moeder,
Mary Ekmar,
aan de klimaattop
waarin niet alleen voor de temperatuurstop
maar ook voor de schade wordt gestren.
Compensatie door de rijkere landen
onder druk van de verwoeste(nde) natuur
klinkt logisch als "goede" nabuur
maar kan zomaar in de onderste la belanden.
De belangen wereldwijd zijn te groot
met rampen als
overstromingen in Pakistan
droogte in de Hoorn van Africa
smeltende gletsjers in Peru (o.a.)
door vooral de verdere opwarming van de aardkloot.
Een discutabel spel der giganten
daarom de oproep in juist perspectief
CO2-uitstoot voor ons (rijkelanden) gerief,
solidariteit voorop, moet aan banden.
Al eerder werden akkoorden gesmedenl
maar hoe bindend zullen dezen zijn
of worden ze gemaakt alleen voor de schijn
en worden afspraken en sancties gemeden?
De pijn moet worden verdeeld is de inzet
in Egypte op de Sharm-el-Sheikh, de COP27,
maar grote woorden uit de eerste 26
blijken verontrustend, daarom zo sprekend
de oproep voor 'iedereen eten en een bed'!
7-11-2022
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Faith
Blind faith
nee, Faith Day ziet het.
Kusterosie en
zeespiegelstijging.
De Yorkshire kliffen vertelt ze onomwonden
kalven af onder het oog van deze blonde.
De vraag hoe rijken
tegen klimaatverandering aankijken.

De vraag hoe de armen
moeten eten en hun huis verwarmen.
Nee, vertrouwen is er niet
als ze de golven beuken ziet.
"Hold the line" niet overal in the UK
maar ook in het klimaatdenken is dat niet oké.
DANGER, Cliffs subject to coastal erosion.
DO NOT PROCEED.
Eenvoud in denken en neerleggen bij het lot
doorgaan en hopen op verbetering tot slot.
8-11-2022
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Ons enige huis
''The good earth'', de aarde
waar alles om draait
wordt meestal in deze tijd
door boeren gemaaid.
Maar hun stikstof en CO2-uitstoot
heeft deels meegewerkt
dat de aarde is verkloot
en erosie wordt versterkt.
In het woongebied van de Inuit
het hoge noorden van Canada
is steeds minder tijd om jachtbuit
te vinden in de 'spirituele' sinaa. ^

^ het overgangsgebied van ijs en open zee.

De oproep van Marisa Idlout
om mindful te zijn voor het land
'ons enige huis' waar je van houdt,
met rust voor dieren en geen afval,
verander dat niet, houd dat in stand!
9-11-2022
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Rookpluim
"Elke ademteug smaakt naar as"
oprukkende bosbranden zo
nabij in Angel Fire in New Mexico.
3 maanden van omsingeling
eindelijk gebroken, nu herinnering,
door de onontkoombare moessonregens.

Idyllisch wonen in het buitenleven
is aan weinigen gegeven
groene zomers en hagelwitte winters.
Charlie Castillo vol vuur
niet als andere Amerikaanse tieners
voor de buis, maar in de natuur.

Bekend met alom dreigende gevaren
komt ze nu niet tot bedaren
de angst heeft haar gegrepen.
Veranderingen onontkoombaar
van zompige weiden naar stugge prairie
minder smeltwater en meer brandbare vegetatie.
"Het is sneeuw die ons gras geeft"
maar nu flash floods, krachtige modderstromen,
waarbij meerdere mensen al zijn omgekomen.
Na de evacuatie beginnen met herscheppen
het gevecht tegen de dreiging van vuur
Charlie waarschuwt - niet van alles meer,
maak een wereldwijd recycle plan - als was het haar laatste uur.
10-11-2022
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Gletsjers
Oogverblindend ijs als thuis
in Cordillera Blanca op 3300 meter hoogte
de grootste verzameling tropische gletsjers
wordt ook gegrepen door steeds meer droogte.
"Verdrietig" als antwoord
op de klimaatverandering
de in rap tempo voltrekkende slachting
van de omgeving is ongehoord.
Van ijskoud naar bloedheet op de dag
planten bevriezen, drogen daarna uit
het water gaat verdwijnen
honger en dorst zullen verschijnen.
Aftakeling als je omhoog kijkt
de Quechua, de Palcaraju, de Huascarân,
ze moeten er allemaal aan geloven,
het wit verdwijnt, het grijs komt boven.
Zomers lengen
water sprengen
maar hoe het water te redden
is Emhil Chinchey's vraag bij zijn plantbedden.
Natuurbehoud, ontwikkeling, samenwerking
leren voor een ander leven
studie wilt zijn vader hem geven
op het platteland geen toekomst te beleven.
10-11-2022
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Partij
Tegen de overstromingen geen partij
regens gestelden de straten

en hierdoor vielen gaten
in dijken en huizen van klei.
Hier was geen kruid tegen gewassen
ook niet op voorbereid trouwens
water genoeg overigens voor de brouwers
want 'in de hemel is geen bier' om ons te verrassen.
Iris Willems uit Partij is zich bewust
van de oplopende krachten in de natuur
Bangladesh overstroomd, hitte maakt overstuur
nu zelfs Valkenburg, België en Duitsland gehust.
Ze maakt zich zorgen voor een volgende keer
ze wilt nog steeds van het jonge leven genieten
toekomstgedachten moeten opschieten
een kindgedachte is er op dit moment niet meer.
Ook snapt ze de toppen m.b.t. het klimaat niet
de grijze pakken die beslissen over morgen
de schade die bestreden moeten worden
veraf van het zwaarst getroffen gebied.
Ook geen deelnemers uit deze streken
ze kunnen dus geen partij bieden
op de meest lastige keuzes van lieden
die voor zichzelf kiezen, zoals vaker gebleken.
11-11-2022
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Fast Forward
Batasan
lijkt eraan te gaan,
hoe dit te behouwen
geld nodig om te bouwen.
De zee rukt op en grijpt om zich heen
door de zeestraat van Bohl en Cebu
een zandbank, waarop huisjes,
waarvan al een gedeelte verdween.
Een aardbeving lag ten grondslag
als ook de verandering van het klimaat
2x per maand de King Tide die toeslaat
het eiland onderdompelt een hard gelag.
Door het stijgen van de zeespiegel
worden de overstromingen erger
soms in samenhang met tyfonen nog sterker
de aanblik, als buitenstaander, maakt je kriegel.
'Fast forward' een apocalyptische visie
afstervend koraal, verdwenen vis,
cyclonen en tyfonen, de toekomst zeer ongewis
voor Allen Abesia en moeder Meldie.
Hetzelfde geldt voor heel de Filipijnen
het waterpeil stijgt, water slaat tegen de klippen,
stijgt tot bijna letterlijk aan de lippen
alle hoop op de klimaattop om niet te "verdwijnen".
12-11-2022
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Verkijken
Hij keek in zijn glazen bol
en dacht, dat wil ik ook.
Hij keek in zijn arsenaal
en beloofde de heilige graal.
Hij keek in het verleden
en wilde dat ook in het heden.
Hij keek dus verder dan zijn neus lang was
maar vergiste zich alras.
Verder kijken dan de eerstvolgende grens
was mogelijk ook nog een wens.
Maar hij had niet goed gerekend
wat vrijheid echt betekent.
Hij had zich volledig verkeken
op de stugge verdediging zo is gebleken.
Met iedere terugtrekking, bezweken,
is zijn droom verkeken.
Als hij op wat verder had gekeken
daar had hij zich ook op verkeken.
Zijn leger en generaals
toonden de wereld heel wat banaals.
Nu de glazen bol gevallen is in duigen,
- hoe kon hij zich zo verkijken moet hij beschaamd het hoofd buigen.
11-11-2022
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Thuis
Wat is een thuis?
Oekraïne weer het beste bewijs
vele mensen op de vlucht
vrij nog, maar met een zucht
ze willen een retourreis.
Gewoon weer naar huis
met een rugzak vol trauma, de
veerkracht houdt ze staande
hun hoofd vol geruis.
Een leven op pauze
ondanks de bijzondere opvang
blijft de hang
naar het op eigen bank browsen.
Taal, cultuur, eigen volk
niet als vreemd of verlaten
willen voelen, gaan ze door, gelaten
met maar 1 wens, terug zonder tolk.

Een enkeling wilt blijven
aan het nieuwe wennen
berekenend, maar met de antenne
continue op de angst verdrijven.
Thuis is de enige plek
waar je jezelf kunt zijn
zonder de schijn
om iemand anders te zijn.
13-11-2022
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Techniek
De naderende winter
buiten wordt het minder
dat vraagt om andere activiteiten
als ook mindset zijn de feiten
en dus minder met krachten smijten.
Alhoewel een andere tak
van de wielersport aanbrak
ook door met allerlei evenementen
gezellig met biertjes en BBQ-tenten
allemaal voor andere sentimenten.
Natuurlijk draait het seizoen
op hetgeen er op het ijs is te doen
waar snelheid door kracht
maar vooral door techniek wordt gebracht
al speelt ook het hoofd mee voor de macht.
Op het scherpst van de snede
wordt er in de top gereden
een braampje op de schaats
of een slagje ernaast
en je eindigt op een ongewenste plaats.
Het fijnslijpen kost veel tijd
jaren aaneen is dat een individuele strijd
om de techniek te kunnen doorgronden
het terugschroeven van een seconde
om de beste te worden over de ronden.
13-11-2022
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Logisch
Er zijn geen strenge winters meer
dit komt door een andere oorlogsvoering
er is geen noodzaak meer voor bevriezing
van de wateren om legers over te laten trekken
omgeven door bossages en hekken
waar schutters nog enige dekking vonden
voor ze hun laatste rustplaats vonden.
De oorlogsvoering heeft zich verplaatst
de lucht in is waar het werkelijk omdraait
eerst was er de V1, verdraaid
nog an toe, maar met de V2 raket
werd er meer kracht op afstand ingezet
nu heb je onbemande projectielen
ruimtebesturing en drones waardoor velen vielen.

De atmosfeer is dus geheel veranderd
het enige dat ongelukkigerwijs beklijft
dat er mensen sterven of worden ingelijfd
het blijft dus onveranderd oorlogvoeren
mensonterend slachten, alles naar de mallemoeren
alleen voor eigen status en grootsheid
wordt de massa tot opoffering voorbereid.
Het gaat er heet aan toe
geen wonder dat de aarde opwarmt
technologie en energie slurpende IT omarmd
de lozingen van het chemische afval
brengen de aarde in het verval
'ijs en weder dienende' helpt de klimaattop
er ons in gezamenlijkheid weer bovenop.
15-11-2022
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Lachgas
Wie 't
nog niet wist
Patronen
gewist
Ballonnen
vermits
Zo vergaat het lachen
beslist
15-11-2022
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Verdomhoekje
Ver dom hoekje
de naam heeft het al in zich
is dus zeker schatplichtig
als voor het bloeden een doekje.
Ja, simpel komen ze ervan af
de gokpaleizen of kansspelen
ze belazeren velen
maar krijgen nooit straf.
Het legaliseren met zorgplicht
is een schop tegen de benen
van al die genen
die zich op mensenzorg richt.
Doordat ze "ver" af staan
van enig moraliteit
eigenlijk een "domme" banaliteit
kunnen ze in duistere "hoekjes" bestaan.
Vooral jongeren vallen ten prooi
doen op goed geluk mee
gaan voor de schreeuwende prijzen in zee
en begeven ze zich in de 'leeuwenkooi'.
Een gevecht dat nauwelijks valt te winnen
van kwaad tot erger storten ze zich erin
hopen en verzanden in de moeraspool van gewin
en komen door grote schulden tot bezin.

Dat is waar die bedrijven
zonder zich te storen
op weten te scoren
daarmee zwakkeren inlijven.
Tijd om dit te stoppen
legaal en illegaal de nek omdraaien
zodat die criminelen niet meer graaien
en anderen het geld uit de zakken kloppen
17-11-2022

VK pag 18: n.a.v. opmerking van goksite Tombola Marc Smit.
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Uit jezelf
Sport is volgens Esther Vergeer
en meerdere kenners elke keer
"Het beste uit jezelf halen".
lukt dat niet, dan is dat balen.
Je hoort het nu om de haverklap
bij wielrenners en schaatsers rap
ook bij het judo en andere vechtersbazen
hoor je het en zal je niet verbazen.
In het werk hoor je het niet komen
zijn ze daar aan het wegdromen
of wordt daar niet anders verwacht
van je inzet als 'stille' kracht.
17-11-2022
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Louter
Louter nonsense
gedrag ongewenst
de zaak aanhangig gemaakt
en dan die nasmaak
schuldig en ongestraft.
Louter leuter
wat een gekneuter
de ISR ongeloofwaardig
zegt Harmes nog aardig
maar inwendig reurt het.
Ook hier telde de macht
voor souplesse en kracht
niet het kind zien dat sport
enkel medailles is wat eraan schort
zo ging verantwoordelijkheid aan gort.
17-11-2022
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Hunt
Een nieuwe regering
een nieuwe koers.
De jacht geopend
Hunt stropend.
Geen begroting voor de rijken
miljardairs moeten wijken.
Nu de begroting voor armen
inflatie moet indammen.

Ook energiebedrijven
gaan het merken aan de lijve.
Staatspensioenen stijgen
zullen inflatieneutraal blijven.
Conservatief
wordt progressief.
Benieuwd hoe de Britten
met de handjes op blijven zitten.
18-11-2022
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1940 Rotterdam gebombadeerd
Opdat wij leren uit het verleden
blijven we meeleven in het heden
zijn voor Oekraïne nu de gebeden
waar voor vrijheid wordt gestreden.
Ook Polen nu de dupe geworden,
pakt Poetin nu de volgende horde
terwijl Oekraïne aan zijn bewind sjorde
en zelfs Xi voor het eerst morde?
Laten wij hen bijstaan in deze tijd
het is een gezamenlijke strijd
tegen overheersing, voor vrijheid
van meningen en gelijkheid.
18-11-2022
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Inzet
Hachelijke ervaringen
door uitspraken van Ollongren
dat er geen zware gevechtseenheden,
ondanks de afspraken beleden,
aan de Navo geleverd worden.
Impliciet wordt daarmee aangegeven
dat wij op het randje van vrijheid leven
want door de genoemde arbeidskrapte
benoemd ze tevens onze eigen zwakte
om onze eigen cultuur te beschermen.
Dus zijn wij eigenlijk naast bondgenoot
ook partners in militaire nood
het wordt hoog tijd dat de regering kiest
voor het de greep verliest
en we zelf een 3e wereldoorlog ervaren.
Al langere tijd staan wij stil
maakt Amerika nog het verschil
door de financiële en militaire input
en vonden wij het allang goed
dat zij de vrede bewaakten.
'Burden sharing' een gedoken strategie
van een bewuste Nederlandse visie
het verschuilen achter gevechtskwaliteit
en het vermijden van de echte strijd
komt nu als een boemerang terug.

Hoog tijd dat de politiek i.p.v. duikt
en zo ons blazoen besmuikt
nu in gaat zetten op daadkracht
en gaat regelen de benodigde mankracht
zodat we weer trots kunnen zijn op "ons vaderland".
19-11-2022
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DWDD
Grensoverschrijdend gedrag
waar eens de lach
nu een hard gelag.
Matthijs onder vuur
stond fier aan het stuur
nu slaat zijn laatste uur.
Woede uitvallen en vernederingen
15 jaar aan herinneringen
komen ineens boven zingen.
Niemand die ingreep
bij het gaan over de streep
daar zit hem de kneep.
Het was topsport steeds weer
een harde werksfeer
toegeschreeuwd, vernederd, geïntimideerd.
Burn-outs en psychische klachten
die beschadigingen brachten
en dan nu gebundelde krachten.
"Hoge bomen vangen veel wind"
omzagen gezwind
woede maakt blind.
Al die bange hazen
nemen hem nu te grazen
en tegelijkertijd zijn bazen.
20-11-2022
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Louise

Wie kent niet de song van Lou Bandy
"Louise, zit niet op je nagels te bijten,
Bah, wat vies Louise".
Marianne was een leuke meid
ambitieus als de bondscoach
zij was een petit peu nerveus
maar dat was geen bezwaar
alleen zij beet op haar nageltjes
dat vond haar Van Gaal te maf
dus telkens als zij weer begon
riep hij: Louise blijf toch af
Louise, zit niet op je nagels te bijten
Bah, wat vies Louise
Je zult met dat bijten je vingertjes verslijten
Bah, wat vies Louise

Hou met dat bijten op anders heb jij een strop
Je kleine vingertjes zijn toch geen lollies lieve pop
Louise, zit niet op je nagels te bijten
Bah, wat vies Louise
Het WK in Qatar een spagaat
de bouw ging heel verkeerd
Infantino op voorhand geëerd
met steun, die hij tegen het Westen keert,
zij slikt nu 3000 keer diep
als had zij een poliep
die haar keel dichtknijpt
en haar langzaam verstijfd.
Louise trok een lering
voor de voetballende jongeman
meedoen, doe je positieve taken,
trek je niets aan van maatschappelijke zaken
en als je vraagt: hoe moet dat nu
dan antwoordt ze vol pret
Van Gaal houdt mijn handen vast
en steeds mijn mond bezet.
21-11-2022
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Klein
Hoe Klein kan hij zijn?
De stille Javaan
doet nu recht aan zijn naam.
23-11-2022
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Infantino
Hoe klein kan hij zijn?
Naast de emir van Qatar
staat de Fifa-baas klaar
met op zijn schouders
3000 jaren van schuld
en in zijn pockets
vele miljoenen verhuld.
Ja, dan kan iedereen
zich bescheiden opstellen
om de macht niet te kwellen
de grimas op zijn gezicht
zegt al dat hij is gezwicht
en dat 'klein' zijn deelgenoot zal zijn.
23-11-2022
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De weg kwijt
Ondanks een partijcongres
lijkt het CDA nu toch uit de les
te gaan met een mobiel verbod,
de communicatie op slot
is voor hen de geest uit de fles.

De partij van het conservatismeren
lijkt de tijd niet meer te kunnen
volgen en gebied de hunnen
mobieltjes op school te weren
om daarmee achteruitgang te keren.
Ze zijn mogelijk even vergeten
moderne lesgeving impliceert
dat je bijv. Google implementeerd
juist om meer te weten
en dieper op zaken in te kunnen steken.
Al vaker slaan ze de plank mis
volkomen en worden ze benomen
en naar hun mening alle vromen
van wat eens zo duidelijk was
vandaar alleen een juf voor de klas.
23-11-2022

TV22/1754

Breijen
De wereld draait door
zo ook Claudia hoor
ze neemt geen blad voor de mond
haar conferentie is al rond
vertelt ze haar gehoor.
Ze heeft een onderwerp
met een mes zo scherp
te filleren tot op het bot
als een chirurgische robot
al vanaf 16 jaar na het ontwerp.
Tafelgaste tot eigen vreugde
nooit afgevraagd of het deugde
maar je kunt ervan verzekerd zijn
deze man krijgt zij wel klein
dat het hem nog lang heugde.
26-11-2022

TV22/1755

In de ban
Massa Amini
gedood voor een doekje
heeft een schare
op de been gebracht
elke dag
sinds september.
Als een vlek
verspreidde het protest zich
vanuit Teheran
en haar koerdische regio
naar alle
31 provincies.
Politiegeweld
om dit te onderdrukken
440 gedode demonstranten
waaronder 61 kinderen
maar ook
18000 arrestanten.

De Taliban
zijn totaal in de ban van
oude rituelen en gewoonten
macht aan de man
de vrouw versluierd
kennelijk ....
... zijn zij te benauwd
dat in de ogen weerspiegeld
hoe wreed ze zelf zijn
geen warmte
geen vrolijkheid
alleen maar haat en nijd.
26-11-2022

TV22/1756

Loper
Het moet gezegd
al is het voetbal slecht
en wordt er veel verborgen
toch is er steeds iets dat zal zorgen
als een kers op het gerecht
dat de waarheid bloot legt.
Het eerste gebod
draag geen aanvoerdersband met
"One Love" want voor de FIFA op de tricots
in Qatar juist een steen des aanstoots
zij zijn gevangen in het net
met olie-geld als lot.
Het 2e is al net zo zot
geen enkele frustratie mag getoond
regie op de beelden, liever een doodschop
dan de "regenboog"-vlag in top,
al werd de loper door snelheid beloond
een flits, een gebaar, tijdens een pot.
Geen enkel krasje op de plaat
van het ongastvrije, discriminerend land
dat is wat Infantino wilt bereiken
om zijn organisatie en eigen zakken te verrijken
uit de -nu nog- gulle hand
van de populariteit zoekende staat.
Heel gedwee dat het Nederlands elftal meeging
en zich schaamteloos achter dit besluit schaarde
een slappe opstelling van coach, aanvoerder
en ook van de KNVB, die als hoeder
van onze normen en waarden
het geel inleverde i.p.v.
het geven van een ongezouten mening.
29-11-2022

TV22/1757

Helder
... het belang belicht
het ware gezicht
dat verplicht
is gezwicht.
... nam spoorslags
de benen ras
uit de klas
om het groene gras.

... in hoge vlucht
enkel door de lucht
als een goedkope vrucht
bij de emir als klucht.
... wat haar rol is
als ik me niet vergis
een statige mis
voor de oliecrisis.
... vrouw en actief
niet contraproductief
met speld als grief
klein voor eigen gerief.
... om onze belangen
zo op te hangen
nu "Qatar" nog vangen
met Oranjegezangen.
29-11-2022

TV22/1758

De nieuwe
De nieuwe Seedorf is opgestaan
de schreeuw vervaard
het aandacht vragen ook
de zelfverheerlijking uiteraard
alsook het zichzelf doodlopen.
Even zozeer kleine benen
en de bijbehorende grote tenen
de uitpuilende ogen
die alleen de bal zien
geen mede- noch tegenspelers.
Pingelinstincten zullen we aannemen
geen teamprestatie nastreven
alleen de ego moet tellen
hij moet het uiteindelijke oordeel vellen
maar als zo vaak: een vastloper.
Wel een contrast met de rest
die spelen breed en ook niet best
maar doen nog net of ze anderen de bal gunnen
die weer doorschuiven of anderen het kunnen
het zijn geen vast- maar dwarslopers.
Nahijgend en pijnlijke trekken
komen uit zijn acties lekken
een ander heeft het gedaan
deed zijn actie om niet en stilaan
moet het toch ook de bondscoach niet ontgaan.
Maar wie valt nu iemand af
die hijzelf heeft gebracht
in tijden dat deze nog gedwee
aan opdrachten en ontwikkeling meedeed
ja en nu zit op ziel en voet veel sleet.
In zijn hoofd borrelt het nog steeds
een hakje of pirouette in reeks
de kijker kan het appreciëren of kon
want de effectiviteit is geworden tot non
al droeg Frenkie zijn grote teen bij aan een update.

Hoog was hij al gesprongen
om bij Gakpo te hangen om nek en longen
zijn mond wijd als van de leeuw
als een kind zo blij zijn schreeuw
inwendig klein, niet hij had de vijand bedwongen.
Depay, Memphis
30-11-2022

TV22/1759

Sporthal
Van sporthal naar sporthal verbannen
van land en huis erg ver weg
ze weten niet meer hoe nu verder
ze kunnen het zo niet meer aan.
Ze zijn in Ter Apel niet welkom
de talloze vluchtelingen
Ze lopen in de crisisopvang
'n structurele oplossing ver weg
waar menig leed wordt gevonden
te leven zonder een activiteit
een dag zonder enig programma
omdat er geen verblijfsvergunning is.
Van sporthal naar sporthal verbannen
van land en huis erg ver weg
ze weten niet meer hoe nu verder
ze kunnen het zo niet meer aan.
Een dame als locatieleider
ziet echter vooral lichtpuntjes
kleine, persoonlijke doelen
bijvoorbeeld met iemand sjoelen
of eenmaal in de loop van de week
in een grote keuken met z'n allen
een maaltijd koken uit het eigen land
en bij de volgende verhuizing een en al oor.
Van sporthal naar sporthal verbannen
van land en huis erg ver weg
ze weten niet meer hoe nu verder
ze kunnen het zo niet meer aan.
Mensonterend deze taferelen
door gebrek aan opvanglocaties
maar ook met het beleefde besef
dat Nederlanders niet gastvrij zijn
er is massaal protest tegen hun komst
zelfs agressie hiertegen ruim ingezet
dat is wat hen te wachten staat
in onze al 77 jaar bevrijdde straat.
Van sporthal naar sporthal verbannen
van land en huis erg ver weg
ze weten niet meer hoe nu verder
ze kunnen het zo niet meer aan.
Naar: Marc Winter - de Heilsoldaat.
2-12-2022

TV22/1760

Gestopt
Rebellin onlangs gestopt
als wielrenprof
na ruim 30 jaar
meer dan een gebaar.
Hij was niet te stoppen
51 jaar het hart kloppen
in de strijd on roem
gaan er niet veel hem nadoen.
Net geëerd met een gala
door huidige en ex-collega’s
werd hij gegrepen in het verkeer
letterlijk gestopt, hij is niet meer.
Montebello Vincento
mooi in naam
en concurrent van faam
"In het harnas ...." to go.
1-12-2022

TV22/1761

De blik vooruit
Gisteren in mijn blik
op de autoweg
met een ander blik
in de hand op weg
of van de mond.
Las ik vandaag in de krant
statiegeld uitgesteld,
door achterblijvende ICT
en persmachines van het blikveld
komt het niet van de grond.
Met een blikkerig besluit
van de Raad van State ten laste
wel 3 maanden verschoven
zal toch dit besluit met gepaste
(b)lik op stuk worden afgerond.
Het blik werpen
op de toekomst
dat is een bliksems probleem
met een frisse blik fronst
de Nederlander nu zijn hoofd.
4-12-2022

TV22/1762

Stille kracht
Singer, songwriter, toetsenist
wordt in de muziekwereld gemist
mysterieus
fabuleus
majestueus
melodieus
en gracieus.

Christine Perfect (McVie) te vroeg
van ons heen gegaan, zoals ze FM droeg
perfect
direct
intellect
opgewekt
en met impact.
Er waren Rumours
niet verbloemers
Songbird
'gekird'
hearthurt
stirred
and everywhere heard.
5-12-2022

TV22/1763

Jasjin
Ooit een vermaard voetballer
keeper onder de lat
waarmee Rusland met trots
een partij ten beste gaf.
Nu het land ver is gezonken
een oorlog tegen het eigen volk voert
is een stem doorgeklonken
die in opdracht de mond wordt gesnoerd.
Deze Jasjin houdt geen ballen tegen
hij kopt ze figuurlijk in
dat brengt Poetin in verlegenheid en dat is tegen zijn zin.
Zelfs in zijn slotwoord
blijft hij netjes en beleefd
al blijft kritiek verwoord
op het systeem, zolang als hij leeft.
9 jaar cel
in de hel
door waarheid
in openheid.
7-12-2022

TV22/1764

Gekker en gekker
Gekker moet het niet worden
wanneer houdt die nieuwbakken,
geplastificeerde gek in Rusland
nou eens in om zich te laten kronen
tot een next-generation tsaar?
Xi heeft ook al moeten prijsgeven
aan eigen volk dat door maatregelen
in eigen huis werd vastgehouden
maar dit verlies zal hij vast ombuigen
naar een positieve swipe tegen Taiwan.
De raketten over Japan en de reactie
wereldwijd laten zien dat met Noord-Korea
rekening gehouden moet worden
op het negatieve schaakspel
dat momenteel op het wereldbord plaatsvindt.

De vrouwen in Iran staan onder dwang
een meisje vermoord om een hoofddoek
protesten worden met geweld neergeslagen
een geestelijk leider met hoogmoedwaanzin
moet horen dat deze discriminatie verleden tijd is.
En gekker dan gek het nieuws
dat uit Duitsland tot ons kwam
over een mogelijke staatsgreep
om de regering aan te vallen
en de grondwet te gaan wijzigen.
Brandhaarden dus over de gehele aardbol
terwijl Trump ook nog zijn idioterie
ten beste blijft geven met dreigingen
en zijn afkeur van zijn desastreuze afgang
bij de Amerikaanse verkiezingen.
Wanneer komt het eens tot
menswaardige, klimaatvriendelijke,
duurzame en respectvolle samenleving
in een gezonde, vrije wereld,
maar ja, gekken zullen er altijd zijn.
7-12-2022

TV22/1765

Uitkauwen
Smerige spelletjes
allemaal relletjes
in het Britse Koningshuis
is het niet pluis
H&M vinden het welletjes.
Een docu vol afschuw
afzetten tegen erg ruw
maar wat erger is
het uitkauwen van de dis
door analisten sluw.
Net als de twee hoofdpersonen
benoemen zij de demonen
langdurig met de kop in beeld
hun eigen visie gedeeld
alsof ze er bij samenwonen.
Kunnen deze parasieten
zoveel van ellende genieten
en zich laten betalen
voor overschrijdende, vunzige verhalen
dat ze de waarheid erbij in laten schieten.
Het moet worden gezegd
het royale leven is slecht
geldverslindend, nauwelijks vertier
opgejaagd als een zeldzaam dier
maar ergens ook mens, soms oprecht.
9-12-2022

TV22/1766

Een nacht om …
... snel te vergeten
maar één om het gevoel
van de tombola te delen
en voor mezelf vast te leggen.

Moe me naar boven gesleept
een extra pilletje besteed
om de onrust in mijn kop te onderdrukken
daarmee moest inslapen toch gelukken.
Nada, niets van dat al
het liggen alleen al een geval
rechts of links op de zij
noch op de rug maakte me blij.
Soms naar adem happend
naar verse lucht snakkend
dan weer watertandend
geen lucht door de neus denk ik, knarsetandend.
Het volgende moment is dat weer voorbij
kan ik gaan slapen op mijn zij
maar heb ik nog niet afgerekend
wat dit voor natuurwetten betekend.
Ineens bevind ik me in een vrieskist
op de Noordpool volledig gedist,
bibberend, het andere moment
in de Sahara als een kronkelend serpent.
Alle scenario's daartussen
kwamen voorbij op dat kussen
uren aan een stuk
met meerdere toiletgangen onder druk.
Zo sta je bij het vallen van de krant
nog verder aan de labiele rand
en hoop je op nog een paracetamol
in te slapen zonder een hoofd vol.
Totaal afgedraaid uren later
weer bijgekomen met een kater
het hoofd zwaar als naar een harde klap
van een vuist of val ven een trap.
Dat laatste trekt gelukkig snel weg
onder de douche denk je 'wat was ik van de leg'
daarna snel nog zaken regelen,
de krant lezen en weer in bed kegelen.
10-12-2022

TV22/1767

Niet fraai
Oranje, ontdaan van franje
het bleef bij de schreeuw
van die tandeloze leeuw.
Neem nu Depay
wat hij liet zien (????)
was wee....eeer niet fraai.
Cody, een nieuw exponent
hoog op de benen
en in zijn bol, was niet wervelend.
Berghuis en Bergwijn
op de toppen van hun kunnen
alleen maar hollen, geen venijn.

Denzel, briesend paard
talent te kort, geen sierlijkheid
struikelt veelvuldig over zijn eigen staart.
Oranje, ontdaan van franje
het bleef bij de schreeuw
van die tandeloze leeuw.
Blind, Daley in het land van ...
maar in een concept zonder diepte
alleen maar tikkie breed plan.
Marten, geen glansrol toe te delen
hard werken en zweten als middenvelder
moet nog leren een strakke pass te spelen.
Dan de hoop op Frenkie
rank en fier, maar op dit niveau
eenzaam en niet gesteund met visie.
Daar in het veld het opperhoofd
Virgil strak geboetseerd
maar ook zijn bek met tanden, tactisch gedoofd.
Timber en Aké vielen in de smaak
vleugelverdedigers alle twee
van voor naar achter, de aanval ook hun zaak.
Oranje, ontdaan van franje
het bleef bij de schreeuw
van die tandeloze leeuw.
Ingevallen was ook nog onze Teun
vaak slemielig na een interceptie
was met zijn vrije trap dit keer geen miskleun.
Hoop, we hebben een nieuwe boom
Noppert, meer dan 2 meter voor de hoeken,
kon geen vuist maken (nop komma nul), te loom.
De eigen benoemde generaal
Louis vroeger van stalen uitspraken
was aimabel, zachtmoedig en sprak brutaal.
"Wij worden wereldkampioen"
maar daar moet je wel wat voor doen
voetballen bijvoorbeeld, geen balbezit spelen.
Het legioen had het wel begrepen
niet in grote getale afgereisd
ze wisten al, de messen zijn onvoldoende geslepen.
Oranje, ontdaan van franje
het bleef bij de schreeuw
van die tandeloze leeuw.
Gelukkig was daar Wout
al op de bank niet al te benauwd
die het blazoen nog even oppoetste.
Verder op de bank de ijzervreters, desolaat,
de door de linies heen werkenden
Vincent, Luuk, Davy, kracht wel met daad.

Ja, de permanente bankbezetting
Remco, Justin, Stefan, Matthijs te licht
als ook Tyrell en Jeremy voor de definitieve dekking.
Eager zat de snelle en frêle jeugd klaar
Noa, Kenneth en Xavi, eigenlijk meer op hun zitblaar
met 'n gezicht als 'n oorwurm, maar zonder misbaar.
Danny en Edgar, chagrijnige koppen
zijdelings aan het denkhoofd
dachten zij al "hoe deze ellende te stoppen?".
Oranje, ontdaan van franje
het bleef bij de schreeuw
van die tandeloze leeuw.
Het Nederlands Elftal, meer dus in getal,
aan hoogmoed geen gebrek
kon toen het erop aankwam,
zowel qua voetbal als ook in performance,
direct bij het afval.
12-12-2022

TV22/1768

Eerste
Bij het wielrennen gaat het om winst,
wie de streep als eerste passeert
wordt dan vanzelf gefêteerd
of geëerd op zijn minst.
Maar voor de oudere fietser geldt
dat vallen en botsen een plek oplevert
bij de eerste (spoedeisende) hulp afgeleverd
door een onvrijwillige, onveilige umwelt.
Niet alleen dat, maar ook het eigen onvermogen
bij het op- en afstappen, de balansproblematiek
en de eigen overschatting, generiek,
van anderen in het verkeer al dan niet gedogen.
Ogen en oren hebben we te kort
elektrische (en bak-)fietsen, speed pedalecs
extra onrust op het fietspad en meer geks
dat uitgeoefend wordt als gewoon of sport.
Blijft dat we met onze kop
als eerste op snelheid zijn ingesteld
en als mens niet kunnen worden afgesteld
op veiligheid voor allen voorop.
13-12-2022

TV22/1769

Koloniaal
Het koloniaal verleden
hebben we als de pest gemeden
maar nu moet en zal
dit ernstige voorval
met excuses dicht worden gesmeden.
Wat te doen met het koloniaal heden
ons Koningshuis moet nog steeds optreden
grootse slavenhandelaren
nu tevens martelaren
van ons slaafse verleden.

Geëist wordt dat niet wij bepalen,
na al langer geknield te betalen
ruimhartig met geld en adviezen,
willen ze ook dit gebaar spiezen
en de oprechtheid neerhalen.
Het is tekenend voor de onmacht
altijd kan ergens wel iets tegen in worden gebracht
voor- en tegenstanders zoals gezegd
van het ene in het andere gevecht
komen nooit tot gezamenlijke kracht.
Zal de Javamens ons redden
rust brengen op koloniale bedden
of ligt niet de vermeende superioriteit
maar het gevoel van minderwaardigheid
hier juist voorop in de strijd?
14-12-2022

TV22/1770

Slavernij
Nog steeds roept slaverij
gevoelens op van razernij.
Na jaren debatteren
wilt Nederland excuses presenteren.
Dat is tegen het verkeerde been
van ontvangers in het algemeen.
Zij willen het op een andere tijd
op 1 juli 2023 zeggen ze met veel nijd.
Dan is het 150 jaar geleden
dat met de emancipatiewet slavernij werd bestreden.
De één dus eigenwijs en -gereid
de ander niet tot consensus bereid.
Blijft dus een black and white gevecht
tussen goede wil en uitvoering slecht.
De uitkomst is ongeacht
gesprekken een teken van macht.
18-12-2022

TV22/1771

De tijd van …
... het jaar
het einde
koud en desolaat.
... veranderen
nieuw begin
fris en helder.
... bezinning
herinnering
en afweging.
... aanvaarden
lotsbeschikking
of herschikking.

... eens
van weleer
van nooit weer.
... komt
goed
zoals het moet.
18-12-2022

TV22/1772

Vallende panelen
Kan het echt iemand wat schelen
kunnen we in het heden
het verleden delen
met terugkeren op de schreden
en de koloniale harten helen?
Racisme werkt door
in daad en woord
vindt dan eindelijk gehoor
is institutioneel gestoord
volgens de zang van het ABC en SSSS koor.
Het kabinet en historie
dat herschreven gaat worden
niet enkel de volle glorie
voor relschoppende Hollandse horden
maar ook voor de Caribische story.
De eerste stap in het heden
geen punt, maar een komma
de schellen vallen af, verborgen panelen
worden afgestoft en de somma
van 200 miljoen voor het vroegere stelen.
Awe mi ta pidi diskulpa ...
Tide mi wani taki pardon ..
gaan we nu samen verder als "zebra"
blijft de gedachte aan slavernij nu een phantom
of is gemêleerd bruin nu het mantra?
19..20-12-2022

TV22/1773

Blanco
Het begint door te dringen
het is oorlog in Oekraïne
geen 'Speciale Missie' meer
Poetin gaat nu echt tekeer
hij wilt persé winnen.
Om zijn imago intern te tonen
gaat hij het leger belonen
een blanco cheque
zei de gek
en 1500000 nieuwe klonen.
Zelensky, oppermachtig communicator
is op het slagveld de cruciale factor
vrij bewegen in het strijdveld
even naar Amerika daarbij opgeteld
is zijn kracht en Oekraïnse motor.

Intussen wordt de strijd schimmiger
retoriek en wapengekletter grimmiger
de NAVO aan handen gebonden
wel als dé vijand bevonden
van de instortende Russische wereld.
22-12-2022

TV22/1774

Regen
Regen op het raam
slaat er tegen aan
hard op de planken
om te janken.
Regen dat het giet
de lucht een vergiet
stort zich uit
onbarmhartig luid.
Regen koud en nat
iedereen is het zat
je wordt doornat
van de lucht zo zacht.
Regen erg miezerig
nog minder plezierig
het dringt door alles heen
onvermijdelijk gemeen.
Regen, regen, regen,
ik kan er niet tegen
blijf dan binnen
tegen m'n zinnen.
23-12-2022

TV22/1775

Op zijn lijf krijgen
De cross op zijn lijf krijgen
is de enige kans
volgens Herygers dan
om tegenstand te bieden
door Van Aert
aan Van der Poel.
De 5 Kerstcrossen
en het wel of niet lossen
het gaat wel weer
om bij elkaar
in de nek te zitten
te beginnen in Mol.
Slechts één is zijn verwachting
in staat te volgen
of een keer
met de winst
er vandoor te gaan
Pidcock is de naam.
Zo geeft hij al aan
dat het om en om
zal gaan
dus 2 om 2
afhankelijk
van het parcours.

De rest is kennelijk
bij voorbaat
uitgeschakeld
en dient
ter vulling
van het veld.
23-12-2022

TV22/1776

Open deuren
Het beeld van open deuren
vooral de geuren
van verschillende culturen
en het gluren bij de buren
om je eigen leven te kleuren.
Helaas is dat allang verleden tijd
achter de deuren eigen gezelligheid
eigen haard is goud waard
de buitenwereld bezwaard
je gemoed door valse strijd.
Maar ook ontstaat eenzaamheid
afstand is gelijkheid
niet meer opmerken
of de ander nog kan verwerken
het verdriet, het verlies van eigenheid.
Open deuren, vroeger normaal,
veroorzaakt nu kabaal
energiemisbruik, het verlies aan warmte,
zeker voor migranten en de allerarmsten
een ver van mijn bedshow verhaal.
23-12-2022

TV22/1777

Zoeken
Jezelf kwijt
onder boomstronken
met prijzen pronken
maar nog steeds spijt.
Waar te zoeken
over ijs glijden
of de berg op rijden
naar alle hoeken.
De jeugd anders ingesteld
geen vastigheid
geen zekerheid
maar op samen gaan gesteld.
Het individualisme achter ons
carrière meer switchen
banen aan elkaar ritsen
zoeken naar evenwichtigheid soms?
Maar het resultaat op lange termijn
het zoeken blijft
je eigenheid beklijft
en mogelijk de smaak van azijn?
23-12-2022

TV22/1778

Spiegeltje, spiegeltje
... aan de wand
wat is er aan de hand
ziet hij zichzelf staan
en slaat dat aan?
Spiegeltje blikt terug
in de tijd
geen hug
alleen nijd.
Spiegeltje schaamt zich
voor zijn tegenbeeld
dat leugenachtig
zich heel wat inbeeld.
Spiegeltje ziet een vette kuif
een pruilmond
hij denkt een hele kluif
en geen voeten aan de grond.
Spiegeltje moet huilen
achter de spiegelramen
waar kan ik me verschuilen
voor dat beeld moet ik me schamen.
Spiegeltje gaat barsten
kan het niet meer aan
hoor de man tandenknarsen
naar het eind van zijn bestaan.
24-12-2022

TV22/1779

Fulltime-hobby-cyclist
op de website
van een geweldig sportieve meid
die in het veld, op de weg strijd
maar ook de bureaucratie niet mijd
en straks dus ook de volle Tour rijdt.
Natuurlijk kan ik me er niet mee vergelijken
noch wil ik er eer mee opstrijken
maar wel wil ik laten blijken
dat het je leven kan verrijken
niet alleen met medailles te prijken.
Veel betekent voor de emancipatie
het vrouwenpeloton ook sensatie
voor velen een revelatie
of ook wel een revolutie
Marianne Vos fietst sluw en met gratie.
25-12-2022

TV22/1780

Hoop
2022 een jaar van afgrijzen
van gedoe en gedonder
voor een wereld ongezonder
en voor velen zonder spijzen.
2022 ook een jaar van ellende
oorlogen en destructie
WK voetbal vol corruptie
en in China de Corona-bende.

2023 kan dan alleen maar beter
de bommen raken op
vrouwen zetten politieke islam op zijn kop
al wordt het klimaat almaar heter.
2023 staat dus voor hoop
voor veranderingen van mentaliteit
van terug naar de schoonheid
en conflicten uit de knoop.
2024 en verder
weer stabiliteit en rust
vele ego's gebutst
en dat maakt het toch precairder.
27-12-2022

TV22/1781

Breath in, breath out
In weer en wind
ook al is het koud
Breath in, breath out
Als kanonnen braken
zo goed als fout
Breath in, breath out
Wanneer het tegenzit
schreeuw het "out loud"
Breath in, breath out
Hoe de weg ook gaat
je komt er "No doubt"
Breath in, breath out
Te groot of te klein
kalm aan, niet zo benauwd
Breath in, breath out
Gaat je partner vreemd
blijf je hart trouw
Breath in, breath out
Dus als het tegenzit
weet waaraan je bouwt
Breath in, breath out
30-12-2022

TV22/1782

Femicide
Net als pesticiden
er zijn om onkruid te bestrijden
moet de wet naast verbieden
meer preventief beklijven
om femicide te vermijden.

In Spanje zijn er al wetten
maar deze kunnen niet beletten
dat er een toename is van rauwe
lugubere moorden van vrouwen
door onbeheerste mannenklauwen.
Hoe kan maatschappelijk deze averij
voorkomen worden en de razernij
eerder beteugeld en voorkomen worden
dat vergt veel van de omgeving, horden
die door nabuurschap worden opgeworpen.
30-12-2022

TV22/1783

Succes
Succes Nederlanders
op naar de vele tegenvallers
in het komende, nieuwe jaar.
Speel bewust 18+
geeft al een beeld hiervan
loterijen en maar bidden dan.
Gooi maar op de grote hoop
alle hoogdravende wensen
voor verbeteringen mensen.
Ieder jaar opnieuw na het knallen
en het bijbehorende lallen
de 5, 10 of meer prachtige doelen.
Maar vaak is de 2e januari
de eerste teleurstelling al binnen
en moet feitelijk het jaar nog beginnen.
Ga gewoon door met leven
ieder moment je geluk beleven
dat haalt de druk weg, succes.
31-12-2022

TV98/36

To all my criticaster:
Sure, This is my last disaster !

Deze jaargang van TV22/1568GEDROCHTEN
in de vorm van gedachtespinsels
door: A.A.W.M. Verdiesen
HET (OVER-) LEVEN
https://nos.nl/l/2242869

What’s in a man’s mind, ….

See you

