
Paardje in galop, #Fitties op weg naar de top 

Zie ginds komt de stoomboot?  

Nee, het zijn de #Fitties in stappennood… 

 

Meedoen met de stappenchallenge leverde bij de start eerst nog enkele 

problemen op,  

Maar de hulp vanuit ons team en daarbuiten was gelukkig uitermate top.  

 

Twee verschillende Google accounts was er aan de hand,  

Snel opgelost door Marieke van Team Railsport Nederland.  

 

Heel fijn, want dat synchroniseren van je stappen via een digitaal klokkie,  

Vindt Sint best geinig, hij gaat graag weer om voor een extra blokkie!  

 

Gewoon te voet met cadeaus, snoepgoed en pepernoot,  

Paardje op stal, want met dat beest het dak op is eigenlijk alleen maar 

gekloot.  

 

In draf of galop wordt ook niet geteld in de WeFitter app,  

Misschien dan een Fitbit om het been van Sinterklaas zijn paard?  

Nee dat is hartstikke nep, uiteraard! 

 

Dan gaan die stapjes wel ineens Ozosnel,  

Sint zelf is namelijk niet zo sportief als die NS’ers van team #Fitties, die 

zijn dat gelukkig wel.  

 

Ze zijn niet alleen erg sportief, maar ook heel vindingrijk, 

Dit is ook wel nodig ten tijde van veel regen en een gezin in quarantaine met 

hierdoor soms een klein wandelbereik. 

 

Maar als #Fitties geven we niet op, we houden vol,  

Veel lopen in de maneschijn en ook via de groepsapp hebben we erg veel lol. 

 



 

 

 

 

 

Daarnaast vormen we ook een steeds hechtere groep,   

Waarin we er voor elkaar zijn, ook al loopt alles even in de soep.  

 

 

We blijven elkaar motiveren, erg waardevol als we weer eens verdwalen,  

Uiteindelijk hebben we samen maar één doel, als eerste de finish weten te 

behalen. 
 

 

 

 

Overal gaan wij dan ook lopend heen, 

steeds het ene voor het andere been. 

 
 

 

 

Zo lopen we uren en uren, 

scoren steeds meer punten, het kan ons niet lang genoeg duren. 

 

Nee, zonder gein, 

We blijven zo fit, da’s super fijn. 
 

Deze wandel- en gedichtenchallenge is dan ook zeker tof, 

Voor de bedenkers niets dan lof. 

 

Een origineel gedicht was jullie opdracht, 

Hopelijk zijn we hierin geslaagd en slepen we drie extra punten in de wacht. 

 

Wat ons betreft is dit gedicht nu uit, 

We hopen op een glimlach achter het mondkapje op je snuit. 

 

Sportieve groeten,  

Sint en team #Fitties 

 
 
 
 
 
 


