
 

Beste Sint, 

 

Zijn we net lekker veel aan het doorstappen, 

Moeten we ook nog even een weekchallenge opknappen. 

 

Voor zo'n gedicht hebben we eigenlijk helemaal geen tijd, 

Want op spelbord 4 is het een heftige strijd. 

 

Maar uiteraard laten we ons niet kennen, 

En schrijven we 'm terwijl we gewoon verder rennen. 

 

Snel genoeg om team “samen over wegen” voor te blijven, 

En de weekoverwinning op ons conto te schrijven. 

 

Ondertussen al heel wat stappen deze week, 

Een fijne uitdaging tijdens de nieuwe covid-outbreak. 

 

Want beweging en ontspanning doen ons goed, 

Ook vanwege de extra calorieën uit pepernoot en ander strooigoed. 

 

Dus bij deze speciaal aan U gericht, 

Hierbij ons sinterklaasgedicht. 

 



 

Samen werkten wij aan deze imponerende zinnen, 

Terwijl we ook een strategie bedachten om te winnen. 

Als winnaar van de eerste week ligt de lat namelijk hoog, 

Piet en Sint, wij gaan ervoor! Ook al blijven we deze week niet droog… 

Paard Ozosnel loopt zelfs gezellig met ons mee, 

En huppelt in de maneschijn zeer gedwee. 

Nu de temperatuur begint te dalen gaan wij nog steeds als een speer, 

Tegenslagen als blessures en lockdowns leggen we naast ons neer. 

Elke dag weer weten we elkaar weer te inspireren, 

Leuke foto’s en appjes kunnen de teamleden zeer motiveren. 

Lawines op het spelbord willen we het liefst ontwijken, 

En we doen alles om dat te bereiken. 

Reden genoeg dus om hier nu drie punten te willen pakken, 

Samen en zonder stoomboot, ontwijken we dan precies de wakken. 

 

Uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen, 

Na veel gepuzzel de juiste zinnen aan elkaar geregen. 

In het hele gedicht zit onze naam verstopt, 

Tot het einde toe de juiste letters in het begin van de zin gestopt. 

En als je nu deze letters netjes achter elkaar zet, 

Dan lees je nu van boven naar beneden Stappentellers United! 

 

Sportieve groet, Team Stappentellers United 

 


