
JAARVERSLAG TC83 2014 
 
In tegenstelling tot de winter ervoor 
die behoorlijk streng was en het heel lang vroor 
Lieten we ons deze keer al vroeg in het jaar verleiden 
om veel en stevige tochten te rijden 
echter zoals altijd beginnen met de nieuwjaarswandeling onder een 
stralende zon 
Uiteraard Bij Rob en Mariëlle, en de soep was van Maria en Ton. 
 
Bij de A ploeg gaat het niet altijd om het wielrennen  
Sommigen laten zich ook van een andere kant kennen 
Gebeurt er iets om zich over te reppen 
Beginnen de mannen meteen te appen 
Zo werd er dit jaar gediscussieerd over het LVK 
Over het liedje, over de groepen en over de puntentelling erna 
En vooral door die puntentelling duurde het lang eer de gemoederen 
waren bedaard. 
De meesten waren het er over eens, het was doorgestoken kaart. 
Die mannen van Bocholtz die hadden moeten winnen, hun liedje was 
perfect. 
Maar jammer en helaas, buiten parkstad verstaat niemand dat dialect. 
 
Dit voorjaar was zoals gezegd om van te smullen 
Je hoefde je zelden in dikke kleding te hullen 
Het was zacht en warm voor de tijd van het jaar 
Velen waren dan ook al vroeg in vorm en klaar 
Voor de vele mooie ritten die waren gepland  
En de leuke koffiestops, wat werden we verwend 
De mannen waren in vorm,  de routes bepaald 
We hebben zelfs met een foto het L1 weerbericht gehaald 
 
 
Ook dit jaar weer speciale aandacht voor een iemand van de A 
Waarom die aandacht, nou gewoon, hij maakte het erna. 
Het is wel weer de zelfde als vorig jaar, maar ik kan het niet laten 
Het is weer Wily Janssen waar ik even over wil praten. 
Als een van onze trouwste leden kwam hij weken niet opdagen. 
Dan moet je niet verbaasd zijn maar dan komen vragen. 
Wat was er nou met onze Willie? Zo kenden we hem niet 
Lag hij niet ziek in bed dan was hij op concour met een kanariepiet 
Door stevig te appen bleef hij wel met ons in contact 
Maar zijn conditie was bijna naar het nulpunt gezakt 



En als hij eens mee reed en keek gezellig in het rond 
Zat hij, als wij gingen sprinten, net weer met een broodje in zijn mond… 
Hij heeft zich echter gerevancheerd dat moet gezegd 
Flink trainen had hem dan ook geen windeieren gelegd. 
We reden in Belgie, Baraque Michel stond op een bord 
Daar kwam Wily los en reed iedereen aan gort 
Om te zeggen dat Wiel de meest besproken renner is, dat is dus 
overbodig 
Zou ik alles moeten opnoemen dan had ik nog een uur nodig 
Echter, iedereen die Wiel goed kent 
Weet dat hij een toffe peer is, en een geweldige vent 
Wiel is een klasbak, die hoor je nooit morre 
Die zie je maar glunderen want hij is weer opa geworre !!!!! 
 
De garmins hebben al vaak hun nut bewezen 
En ons, zij het met omwegen, de route gewezen 
Maar wat als er eens geen rijder met een garmin meerijdt 
En je niet meer kunt vertrouwen dat je keurig naar huis wordt geleidt. 

Ik werd gevraagd omdat op te lossen, ik was de …… 

En kwam op de proppen met de garmin  .0  
We fietsten gewoon de rit zoals in het verleden 
Met de rit op papier, zoals wij dat vroeger altijd deden 
Maar helaas achter Roermond daar moest ik eraf 
Omdat met een forse knal een spaak het begaf 
De rest reed maar door en ik moest afhaken 
Mijn wiel stond schots en scheef door 2 gebroken spaken 
Heel voorzichtig naar huis om de wielen te ontzien 
Van die anderen heb ik die dag niets meer gezien…. 
 
Leon Houbiers die moet ik ook effe vermelden 
Hij is bij de club zeker ook een van mijn helden 
Misschien denken anderen, dur Leon? Wat is doa da mit, Hè? 
Nou, zo zat hij in Brazilie en zo reed hij Parijs-Roubaix. 
Met zijn zoon Lenn is hij naar de Wk in Brazilie gesjeesd 
En is daardoor zelfs nog op de televisie geweest. 
Leon sprak uitgebreid en in ferme taal 
Was net zo recalcitrant als Louis van Gaal 
Want alhoewel ze wisten dat het niet mocht 
Zei Leon: hehe, feesten doen we toch 
 
 
 



 
 
Het weekend in de eifel was und dafuer will ich ihm loben 
Weer keurig georganiseerd door Paul Knoben 
Goed programma, en wat voor ieders wil 
Het leek echter soms op een grote duiventil 
De auto’s die reden maar af en maar aan 
Toen de laatste kwam moest de eerste alweer gaan 
Dat was een beetje chaotisch dat moet ik beamen 
iedereen was erbij, maar we waren er nooit samen. 
Toch was het gezellig en de bbq heeft flink staan roken. 
Het huis is dan ook alweer voor volgend jaar besproken 
 
De Henk Jongen Classic, dus de gezamenlijke tocht  
Is altijd leuk, en druk bezocht 
Alleen hadden de deelnemers dit jaar last van kinderlijk gedrag 
Bij het zien van de fotograaf zwaaiden ze vrolijk gedag. 
Niet zwaaien,  hier had Paul nog zo de nadruk op gelegd 
Alleen had hij dat natuurlijk tegen de verkeerde gezegd.  
Paul, ochherm  ging hieronder zwaar gebukt 
Uiteindelijk zijn er toch nog een paar kiekjes gelukt 
 
Er is nog heel veel om te vermelden maar dan ben ik bang 
Dat jullie gaan mopperen van hey duurt dat nog lang? 
Ook al zijn er nog tich incidenten de moeite van vermelden waard 
door tijdgebrek blijft jullie dat nu bespaard 
van knoflookgeur tot kletsfinale  
ik zou uren kunnen doorgaan met rare verhalen 
 
Dit was in het kort iets over het afgelopen seizoen 
Zeker, er zijn nog meer zaken die er toe doen  
Zoals de tijdrit, die viel spreekwoordelijk in het water 
Ik stop nu direkt want dat is dus echt iets voor later 
 
Dat vertel ik dus een andere keer, nu ben ik klaar. 
De rest verschuiven we naar de jaarvergadering, dus naar volgend jaar. 
 
 
Alaaf! 
 
 
 


