
De Sint is het meest flamboyant,  

Als hij met de pieten aankomt in het land.  

 

Een lange reis met de stoomboot uit Spanje, 

Draagt hij een mooi rood pak vol met franje.  

 

Ze brengen voor iedereen een pepernoot en een hoop blijdschap, 

En gaan daarvoor door heel Nederland op stap.  

 

De V&BD Snelwandelaars stappen deze weken ook heel Nederland door,  

Af en toe zingen ze daarbij een Sinterklaas liedje in koor.  

 

De December challenge is namelijk begonnen, 

En de V&BD Snelwandelaars geven zich niet zomaar gewonnen.  

 

Overdag zijn ze uren aan het puzzelen met een trein,  

Maar 's avonds lopen ze een extra rondje in de maneschijn.  

 

Tussen de meetings door of in de pauze een rondje door de wijk, 

Al die extra stappen zetten flinke zoden aan de dijk.  

 

Ozosnel, je kent hem wel, 

Het paard van Sinterklaas is heel snel!  

 

De uitslag van de stappenrace was nek aan nek, 

Aan motivatie was zeker geen gebrek.  

 

Hij zet normaal van iedereen de meeste passen, 

Maar die Snelwandelaars van V&BD wisten hem dit jaar te overklassen.  

 

Dus snelde hij naar de Hoofdpiet, 

Die net een scheetje liet.  

 

En zei tegen hem, Hoofdpiet je kunt mij wat! 

Ik ben het helemaal zat!  

 

Deze schimmel rent met op zijn rug een Sint, 

En dan ook nog rennen volgens PINT?!  

 

Zet de stomende stoomboot maar op de rem,  

Ik ga terug naar Spanje met de SGM.  

 

Ho even zei de hoofdpiet, helemaal van slag, 

We hebben jou nodig voor deze grote feestdag.  

 

Het is ook een prachtig gezicht al dat rollend materieel, 

De Sint reist ook graag met al die verschillende treinen in het geel.  

 

In de trein met mondkapje op is wel apart, 



Al die oplopende Coronacijfers gaat de Sint aan het hart.  

 

Iedereen werkt keihard vanuit huis, 

En we missen wel een beetje dat feestgedruis.  

 

Via Teams vergaderen, koffie drinken en naar een veiligheidsevent, 

Het kan allemaal best, maar we raken er nooit echt aan gewend.  

 

We leven helaas nog in een vervelende tijd dus let goed op elkaar, 

Groetjes de V&BD Snelwandelaar  

 


