
Sinterklaas app-gedicht van Ricardo 

In deze app moet ieder bericht 
Een stukje zijn van ons gedicht. 

Nou gisteren was ik in het LUMC aan het rolstoel duwen. 
Dat hielp echter niet om de stappenteller voort te stuwen. 

 
Ga zo een ommetje in de regen, 

Daar kan ik echt wel tegen. 

Waar zijn we nu weer aanbeland? 
Wat is er aan de hand? 

 
Een donkere vrijdagmiddag 

Harde regen, zelfs geen schamele glimlach 
 

Maar dan een uur of vier 
Het is weer tijd voor bier 

 
VrijMiBo met pepernoot 

Met collega’s klein en groot 
 

Sint gaat er met Ozosnel naartoe 
Over het dak is wel een gedoe 

 
Gladde pannen door de regen 

Gelukkig kan het paardje ertegen 
 

Het weekend staat dus voor de deur 
We gaan er volledig veur 

 
Tanken als een stoomboot, hop 

Franziskaner is helemaal top 
 

Een lange wandeling naar huis is fijn 
Onder het licht van de maneschijn 

 
Stappen tellen om leider te zijn 
Of reis je liever met de trein? 

Nog 3 kilometer in het verschiet, 
want de trein naar Blaak rijdt niet. 

Een tegenvaller voor de tijd van jouw huiswaarts reizen, 
voor het effect op ons gemiddelde kunnen we jou slechts prijzen! 



Sinterklaas app-gedicht van Ricardo 

 

Onder het motto: ik ben geen suikergoed, het is maar regen. 
Heb ik de gok genomen en de benenwagen laten bewegen. 

Railsport heeft onze sportiviteit gestimuleerd. 
Nu al een half miljoen stappen gecumuleerd. 

Ook ik heb vanavond wat extra stappen moeten zetten. 
Want de ME moesten mij de kortste weg naar huis beletten. 

Er was hier geen regen dat was heel fijn. 
Blij zonder relschoppers weer thuis te zijn. 

In het Hofstad is het altijd pret. 
Dus zonder extra rondje op tijd naar bed. 

Met het knopje “voeg gegevens toe” 
Schiet je snel op, maar wordt je niet moe. 

Echt waar? Je loopt me zeker te dollen. 
Nee, ik wordt graag moe, ik ga wel hollen! 

Na regen komt altijd zonneschijn, 
Dan is het buiten zijn weer fijn. 

Alleen is de vele regen in overvloed, 
voor de begaanbaarheid van de paden minder goed. 
En wordt je ineens verrast met je eigen “Mud Run”. 

Ik loop wel om, ik bedank voor dergelijke “fun”! 

Het weer was zondagochtend minder, nee gewoon beroerd, best balen. 
Er bleef maar één fietsmaatje over die wel een frisse neus wilde halen. 

De overige (fiets)makkers staakten hun wild geraas, 
bleven liever thuis bij de warme haard en vonden ons dwaas.  

Zo hebben we te voet een paar uur door de Dordtse Biesbosch gezworven, 
een frisse neus en nat pak verder, hebben we duizenden stappen verworven. 

Na afloop was het erg genieten van de warme chocolademelk, 
ook het lekkers, koek en speculaas viel goed bij elk. 
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