Zandbakwedstrijden:
Crisis in de wielersport
het grote geld raakt op
een desolate indruk voorop
geen publiek zo wordt er gemort.

UCI World Tour

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
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.

De Tour of Beijing geboycot door ploegen,
omdat er te weinig directe inkomsten waren.

Toine 160222

Maaike Ouboter - Zandbak
Je wist precies hoe je je voor ging stellen
Lekker nonchalant
Je handen losjes in je zakken
Sterk verhaal achter de hand
En je principes op je borst geschreven
Lang leve de vrijheid
Met je wijsheid in pacht
Lach je al je angsten uit de nacht
Maar je ogen vragen om door je woorden heen te luisteren
En je schreeuwt met je gitaar al je gedachtes uit je lijf
En dan hoop je zo
Dat iemand aan je vraagt
Kom je naar huis, lieve jongen?
Ik heb je zandbak zo gelaten als 'ie was
Dan kun je zelf je dromen bouwen
En niemand die d'r op gaat staan
En je hebt het al zo goed gedaan
Je wist precies hoe je d'r voor ging stellen
Met je mee te gaan
Je zegt wat ongepaste dingen
En dan kijk je d'r gewoon veel te lang aan
Tot ze ja zegt
Lang leve de vrijheid van een man
En je provoceert de wereld die zo niet ziet dat je bang bent
Omdat je bang bent
Maar je ogen vragen om door je woorden heen te luisteren
En je schreeuwt met je gitaar al je gedachtes uit je lijf
En dan hoop je zo
Dat iemand aan je vraagt
Kom je naar huis, lieve jongen?
Ik heb je zandbak zo gelaten als 'ie was
Dan kun je zelf je dromen bouwen
En niemand die d'r op gaat staan
Dus kom je thuis, lieve jongen?
Ik heb je zandbak zo gelaten als 'ie was
Dan kun je zelf je dromen bouwen
En niemand die d'r op gaat staan
Kom je naar huis, lieve jongen?
Kom naar huis
https://www.youtube.com/watch?v=b8aph2o7eNI

Alternatief:

Zandbak - Big Blind
https://www.youtube.com/watch?v=OwQUl-z45Es

