
Het Sinterklaasgedicht 
 

Vorig jaar hadden we het over jouw kracht, 

Zo veel power, verbazingwekkend want voorderest ben je zo zacht. 

Trots op jou dat je altijd zo je best doet, 

En luisteren naar alles wat tegen je wordt gezegd, het doet je super goed! (Heleen) 

 

Ja dit jaar loopt zo anders dan gedacht, 

Maar hopelijk heeft het je ook wat moois gebracht. 

Weliswaar geen C-jeugd en zelfs geen toernooien dit jaar, 

Blijf gewoon hard trainen en lol hebben dan worden dromen vanzelf waar. (Serra) 

 

Nog maar één jongen bij de DEF-jeugd, 

Dat jij er bent doet de Sint erg deugd. 

Op het Voortgezet Onderwijs doe je het ook erg goed, 

En dat het serveren nu lukt geeft jou een blije snoet. (Mathijs) 

 

Dit jaar kwam er een nieuwe spring in het veld de zaal in rennen, 

Nee hoor voor hem was alles leuk en niets wennen. 

En stapje voor stapje durf je steeds meer, 

Blijf je enthousiasme houden dan lukt het keer op keer. (Finn) 

 

Volleybal vind jij nog steeds heel leuk, 

Maar door het vele schoolwerk lig jij niet vaak in een deuk.  

Hou vol hoor want je doet het heel goed, 

Tover maar lekker vaak een mooie lach op jouw mooie toet. (Rosalie) 

 

De volleybalspeeltuin doe je nu voor het tweede jaar, 

En met nieuwe dingen leren bij jij zeker nog niet klaar. 

Gooien met een kleine of grote bal zonder moeite doe jij het allemaal, 

Elke donderdag kom je dan ook rennend in de zaal. (Evie) 

 

Al heel wat jaartjes ben je bij ons aan het volleyballen, 

Samen met je zus kan je lekker knallen. 

Nog een paar jaar en dan is de C-jeugd alweer daar, 

Blijf dus je best doen lieve ……..want met leren ben je nooit klaar (Anouk) 

 

Van deze dame wordt Helga altijd heel blij, 

Al voel je je af en toe niet helemaal vrij. 

Geloof in jezelf lieve …….., 

Het leven lacht je toe, alles zit je mee (Faye) 

 

Lachen, gieren, brullen daar hou jij van, 

En volleyballen dat is iets wat je zeker kan. 

Ook voor jou geen C-jeugd en toernooien dit jaar, 

Maar we blijven hierop hopen dan wordt het vast een keer waar. (Janna) 

 

Dat warming-up spelletje dat vorig jaar werd genoemd vind je nog steeds leuk, 

Als je het noemt ligt Helga vaak inwendig in een deuk. 

Je bent weer veel vooruit gegaan dit jaar, 

Nu ook samen met je nicht, jullie vormen een mooi paar. (Ilse) 

 

Wauw wat ben jij vooruitgegaan lieve meid, 

Ja, dat moet ik toch echt even kwijt. 

Serveren, passen het gaat allemaal zo goed. 



Daar mag je best heel trots op zijn met je lieve snoet. (Isis) 

 

 

 

Wauw, wat een mooie groot meid zag ik daar staan, 

Die kan vast snel lekker gaan slaan. 

Ze doet het goed dat kunnen wij zeker zien, 

Beetje les gehad van haar vader, maar van ons krijg je een tien! (Jaylynn) 

 

Jij bent de tweede van het stel, 

Met je grote glimlach red jij het wel. 

Blijf lekker doorgaan dan heb je veel plezier, 

Want Helga ziet jou graag hier. (Meike) 

 

Deze lieve, leuke meid, 

Is niet altijd op tijd, 

Maar ze doet het heel goed als ze er is,  

Ze slaat de bal dan ook niet vaak mis. (Sarah) 

 

Onze spring in het veld van de oudste groep, 

Ze zit wel eens op een andere wolk als Helga haar roept. 

Maar ook jij blijft lachen ondanks geen C-jeugd en geen toernooien dit jaar, 

Bij deze groep ben jij gelukkig toch nog niet klaar. (Aimee) 

 

Als laatste ben je bij deze groep gekomen, 

Een leuk meid met veel volleybal potentie wie had dat kunnen dromen. 

Alles blijven proberen dan maakt Helga zich geen zorgen om jou,  

En blijf vertrouwen houden dan komt het helemaal goed vrouw. (Jasmijn) 

 

Tsja over dat dansen hadden we het ook vorig jaar, 

Gelukkig heb je ook nog steeds een staart in dat lange haar. 

Blijf lekker jezelf hoor dat kan hier bij de volleybal,  

Je slaat de bal steeds beter met een harde knal. (Juliette) 

 

Jij bent echt heel erg vooruit gegaan het afgelopen jaar, 

Die familie van jou is met het volleybal zeker nog niet klaar.  

Met de challenge deden jullie gezellig mee,  

Tegen een beetje lol zeg jij geen “nee”.(Mara) 

 

Veel gegroeid ben jij het afgelopen jaar niet, 

Maar dat je bent vooruit gegaan is wel iets wat de Sint ziet. 

Veel spinazie eten daar word je sterk van, 

Naast het volleybal is de spagaat ook zeker iets dat jij kan. (Yinthe) 

 

Na een keertje kijken beviel het volleybal spelletje jou wel, 

En besloot je te blijven bij dit leuke stel. 

Je doet het heel goed dus ga door met het harde werken dat je doet,  

Dan komt het met jou helemaal goed. (Femme)  

 

Vorig jaar sloten we met jou ook dit gedicht af, 

Van jouw snelheid staat de Sint nog steeds paf. 

Gooien, vangen, rennen, klimmen en met Finn ligt je af en toe in een deuk, 

En op de basisschool vind je het gelukkig ook heel erg leuk. (Rhodan) 

 

Nog een klein woordje voor je lieve zus, 

Die niet langer bij ons aan het volleyballen is dus. 

Maar toch zijn we je niet vergeten lieve meid. 



En wie weet kom je nog een keer terug bij ons mettertijd. (Sophie)  


