
Op een mooie avond onder de maneschijn, hoorde de Sint van de december challenge en vloog hij naar 

Nederland voor de eerste stoptrein.  

 

De Sint vond binnen een dag 19 toppers die wel zin hadden om hun voetjes aan het werk te zetten, een gave 

challenge zo net voor al die lekkere eindejaars buffetten.  

 

Begonnen met een voorbereidende trainingskamp in het mooie Spaanse land, maar toch zag Ozosnel die lopers 

van team CMBO 2 zijn wel wat aan de luie kant.  

 

Van sport Piet kreeg iedereen een gloednieuwe outfit met bijpassende schoenen, nu kan het niet anders dit 

worden de kampioenen.  

 

7 dagen lang was het trainen, slapen en gezond eten dat keer op keer, de motivatie werd groot en iedereen wilde 

meer.  

 

De lekkernijen werden niet meer aangeraakt zoals de geliefde pepernoot, het team is klaar om de strijd aan te 

gaan de Sint vond dat niemand tekortschoot.  

 

Tijdens die reis naar NL dacht de Sint aan die 'doen we' mentaliteit bij ProRail,  

Sommigen van hen kwamen nog van die club met treinen in blauw en geel 

 

Slimme gasten, daar op het CMBO, met verstand van dienstregelingen en logistiek, 

Sint dacht, als dát mij geen oplossing bied?! 

 

Zouden ze mij eens willen helpen voor een pepernoot misschien? 

Dat viel natuurlijk nog even te bezien! 

 

En een stoomboot is ook heel wat anders dan al die treinen 

Waar ProRail meestal wel mee weet te rijmen 

 

Gelukkig waren de mensen op het CMBO dit jaar goed gezind 

En werd voor de pakjesboot een nieuwe koers geprint 

 

Daar stond de Sint dan samen met zijn 19 toppers op de stoomboot vol vertrouwen met een stoere zonnebril op 

in hun trainingspakken, helemaal fit zonder ongemakken.  

 

Een mooi team gecombineerd met jong en oud. Iphone’s , stappentellers en horloges het is allemaal van de partij. 

En uiteraard de WeFitter app gaat niet aan ons voorbij.  

 

Graag willen wij na deze eerste wandel dagen nog iets zeggen tegen de Sint en zijn pieten, wij zijn jullie zeer 

dankbaar en inmiddels verbreken wij alle limieten. 

 

De roe gaat dit jaar dus aan die toppers voorbij 

Al die pakjes, iedereen is dolblij 

 

Dat maakt veel goed, na al die inspanningen van het afgelopen jaar 

En ja, de 'reis' was lang en zwaar 

Maar een kadootje van Sint is altijd een mooi gebaar 

 

      

 


