
Beste Voetjes, 

 

Weer een jaar om, verzamelen in Dommelen 

Annie zenuwachtig, het begint al te rommelen 

Ik ben optimistisch en gok op de goeie afloop 

Maar ze stelt zich nu voor als de man van Joop 

 

We hebben dit jaar een nieuwe slaap- eet- en drinklocatie 

Beste Voetjes, een keurige prestatie 

De vorige locatie scoorde net echt best 

Alhoewel het nooit de sfeer heeft verpest 

 

Daar in ons slaaphuis wordt al direct met de krachten gesmeten 

Ik zag het te laat, maar had het kunnen weten 

Annie neemt met zware tas een trap teveel naar boven 

In haar kielzog Cor van der H, die zich ook overbodig loopt uit te sloven 

 

Als opwarmer de eerste dag een lopend buffet 

Door de keukenbrigade keurig neergezet 

Met gevulde maag en het nodige natte vocht 

Onder de wol, we zijn klaar voor de tochten der tocht 

 

We leren elkaar snel kennen, 't is een fijne ploeg 

Alles loopt soepeltjes, dus niet stroef 

Zelf moest ik al na ongeveer 195 km afhaken 

Ene knie had geen zin meer, dat werd dus staken 

 

De hele organisatie is een goed geoliede machien 

Met militaire precisie volgens een duidelijk vast stramien 

Elke morgen weer slaperige opgewekte koppen 

De meeste gaan door en denken niet aan stoppen 

 

Willy en Huub loodsten ons naar Valkenswaard 

Een beetje pech bleef Willy niet bespaard 

De wandelaars waarschuwen en dan weer op z'n fluitje floot 

Maar lag wel zelf als een der eersten in de goot 

 

En dan de vrouwen, daar kan Willy niet tegen op 

Een leuke jonge dame die riep, hoh, stop 

Kunnen jullie verderop even m'n auto weg drukken 

Zit Willy, en niet eens op de route, met een stel onvermoeide wandelaars aan haar bolide te rukken 

 

Vijf van de 20 wandelaars stappen uit, en dat is veel 

De een lacht erom, een ander reageert ietwat emotioneel 

Vijftien halen de streep, ze hebben een puike prestatie neer gezet 

Dankzij Karel, Kees, Frans, Miet, Nellie en Lizet 

 

Dit gouden team, kanjers eerste klas 

Omdat alles zo goed geregeld was 

De mannen van het transport, de dames van het hotel 

Jullie zijn een onopvallend fantastisch stel 

 



Annie scoorde de 100, ik slechts 65 procent 

Zo komt aan deze week toch wel een super goed end 

Hopelijk dat m'n knietje weer snel geneest 

Jullie super bedankt namens de Stellingwerfse Friezen en nu maar op naar het 25-jarig jubileum 

feest 

 

Joop en Annie van der Meer 

 

 


