
 
 

Vitale Railsporter, 
 
FitHRM neemt je in dit gedicht graag mee naar Spanje vlak voor het seizoen. 
Dan is er voor iedereen op het kasteel van Sinterklaas natuurlijk genoeg te doen. 
 
Maar Sint heeft altijd nog genoeg tijd over om over andere zaken na te denken.  
Dit is het verhaal over de stoomboot en wat hij ‘het Sinterklaas feest’ zou willen schenken.  
 
 

Het was een sombere oktoberdag in de morgen. 
En Sinterklaas bereidde zich voor op het seizoen, maar maakte zich zorgen.  
De afgelopen weken ging het nieuws alleen maar over Glasgow en de klimaatdoelen 
Op weg naar 1.5meter maakte de stoomboot een probleem, dat kon hij wel voorvoelen.  
 
Om het voorbeeld te geven en informatie in te winnen.  
Stuurde hij Piet Pepernoot op Ozosnel naar Glasgow met een slaapzak en wat linnen.  
Zijn opdracht was om tijdens de top heel veel mensen spreken.  
Over of de Sint zijn tijd in een ander vervoersmiddel zou moeten steken.  
 
Na de top kwam Piet Pepernoot terug met een hoofd vol ideeën.  
Hij vertelde over een klimaattrein en hoeveel mensen daar vanuit Nederland in hadden 
meegereden. 
Zou dat niet het beste alternatief voor de stoomboot zijn?  
Hij is ook al oud en vol met pepernoot resten dus hem vervangen is fijn.  
 
Sint vond het te kort dag om dit seizoen alles al aan te passen.  
Maar wist ook dat hij een voorbeeld is van goed gedrag en hoe continu aan te passen.  
Daarom nam vlak voor vertrek naar Nederland dan ook contact met de hulpsinten op.  
Oh en even tussendoor, hij werkt tegenwoordig hybride via Teams en het werkt top.  
 
De hulpsinten vroeg hij om advies op een meerjarenplan zodat hij een tijdslijn en 
budget kon ramen, 
want plannen kosten tijd en geld als ze gaan over verbinden, verbeteren en 
verduurzamen. 
“Wat dacht je van een luchtballon, een elektrische auto of Ozosnel met een wagen?  
Of een rode trein met gouden letters, pepernoten en witte kragen.” 
 
“En,” riep een ietwat knorrige hulpsint, “niet om nu heel te moeten zeuren 
Maar als we gaan verduurzamen dan moet het ook wel veilig gebeuren.  
We kunnen het niet hebben dat we tijdens ons seizoen negatief in de krant worden 
afgebeeld. 
Met zoiets als ‘Sint houdt zich niet aan milieuwetten’ of een splintergroep die iets 
anders aanbeveelt.” 
 
De Sint hoorde alle adviezen aan 
Bedankte ze en vroeg ze om te gaan.  
 
Maar voor ze naar hun volgende meeting overstapten wilde hij nog een ding kwijt.  
“Lieve hulpsinten Ik wil jullie vragen dat je je vanaf nu al voorbereidt. 
Het zal een intensief jaar worden als we het plan willen realiseren.  
Dus dat vraagt van ons allen om fit en vitaal te zijn, willen we überhaupt samen kunnen 
accelereren. 



 
Neem een voorbeeld aan die Railsport mensen 
Hun gezondheid en vitaliteit laat niet over aan wensen.  
Dus doe mee aan een fitchallenge, een Viking run of een marathon.  
Want enkel pepernoten eten daarvan word je zo dik als een ton.  
 
En dat kunnen we ons voor de komende periode niet permitteren.  
Want naast dit plan hebben we ook het Corona virus te verteren.  
Ik zie dat ik op mijn leeftijd zelf een risicofactor zal zijn.  
En zal daarom maatregelen nemen om mee te bewegen naar het nieuwe normaal of 
hoe het ook mag zijn.  
 
Pas op jezelf, blijf veilig, vrolijk en gezond.  
En samen slagen we in dit plan. We hebben een sterk verbond.” 
 
Iedereen hing op en dacht na over deze woorden op weg naar de volgende 
vergadering.  
Want ze bleven hangen, waren waar en zichtbaar zoals bij sommige mensen om hen 
heen die lagen aan de beademing.  
Best wel iets om je zorgen over te maken.  
En goed en preventief over je gezondheid te waken.  
 
Die avond liep Sint met Ozosnel in het donkere bos wat is dat toch fijn.  
Even geen geluid, veel rust en een mooie maneschijn.  
Sint raakte in een diepe gedachte: “Elk jaar kost me die stoomboot flink wat poen.  
En met stijgende brandstofkosten en het ‘Verduurzaam Sinterklaas’-plan ga ik het 
volgend jaar echt anders doen.  
Maar waar moet ik beginnen? Wat worden mijn eerste stappen? 
Misschien moet ik ProRail even bellen want zij lijken het te snappen.” 
 
De gedachte alleen al kalefaterde de Sint volledig op.  
Hij sprong op de rug van Ozosnel die al snel over ging in een galop. 
Eenmaal aangekomen op het kasteel van Sinterklaas ging iedereen vroeg naar bed.  
Want de volgende dag begon de reis naar Nederland en dat belooft veel en grote pret.  
 
Die nacht droomde de Sint over een zonne-energie boot en pedelecs voor de pieten.  
Tjonge, wat een mogelijkheden biedt die verduurzaming eigenlijk, dat wordt genieten.  

 
En hiermee eindigt het inzicht in de gedachtegang van deze oude baas.  
FitHRM hoopt dat je de essentie pakt van dit relaas.  
 
Blijf veilig, fit, gezond, vrolijk en vitaal  
Dan kun je elk plan aan, dat is de kern van het verhaal.  
Vooral als je dit samen doet en open staat voor nieuwe en andere dingen.  
We gaan namelijk echt niet relevant blijven als we hetzelfde liedje blijven zingen.  
 
Namens FitHRM wensen we je alvast heerlijke feestdagen toe.  
En volgens ons worden bij ons 2 punten bijgeplust en geen roe. 
 
Hartelijke groet, 
FitHRM en natuurlijk 
 
 
 


