
 

5 december! En voor het 3
e
 jaar in successie ligt-ie weer op jullie digitale deurmat: De 

Sinterklaasuitvoering van de Jan Smeekens-Nieuwsbrief!! 

Het was een mooie maand voor onze Jan en daar komen we in deze nieuwsbrief nog eens fijntjes op 

terug. 

 

De Sint heeft ook niet stil gezeten, 

En vanuit Spanje kwam hij van alles over Jan te weten. 

Zo vernam hij dat Jan eind oktober floreerde in Heerenveen, 

Op beide 500 meters eindigde hij als nummer 1! 

Het lukte niemand om hem te onttronen, 

Voor het 2
e
 jaar op rij mocht hij zich tot Nederlands Kampioen kronen. 

35.38 en 35.25 waren de tijden, 

Die hij op de klokken wist te glijden. 

En dat ondanks de fysieke problematiek, 

Z’n overwinning was uitermate uniek! 

Met de titel in de zak, 

Begaf hij zich, door de champagne nog ietwat brak, 

Naar onze Oosterburen, 

Om zijn World Cup-concurrenten te gaan leggen in de luren. 

Dat viel helaas ietwat tegen, 

Bij de eerste omloop weerhielden 16 knullen hem van de zege. 

Met zijn 35.86 eindigde hij op plekkie zeumtiene, 

Dat was nie zo fiene. 

Een dag later was er weer een kans, 

Hij had de mogelijkheid tot revanche. 

Het ging wel ietsie beter, 

Ditmaal eindigde hij als 12
e
 op de 500 meter. 

Hij was fysiek nog niet helemaal boven Jan, 

Maar gelukkig was er een weekje later weer een wedstrijd voor onze kleine man. 

Wederom was Thialf het decor, 

Wij waren één en al oor. 

Hem wachtte een ware vuurproef, 

Maar helaas liep de eerste race nog ietwat stroef. 

35.50, een dertiende plek, 

Nog niet echt een prestatie waarover je zegt: ‘Te gek!’ 

Maar, een dag later snoerde hij alle criticasters de mond, 

En vloog over het Thialfse ijs rond. 

Na 35.30 seconden liet hij de klok stoppen, 



En wist zichzelf zo naar een 5
e
 positie te schoppen. 

Hij klom dankzij deze prestatie ook helemaal zelf, 

in het wereldbekerklassement naar plek 11. 

Vervolgens kwam hij in iets rustiger vaarwater, 

Dus we springen naar een aantal weekjes later. 

Het is nu dus de laatste maand van het jaar, 

En Jan staat in de startblokken klaar. 

In Azië gaat hij zich weer meten met de groten, 

En hopelijk rijdt hij ze allemaal naar de kloten. 

Dit weekend is Changchun in China the place to be, 

En volgende week kan Jan weer aan de sushi. 

Dan vertoeft hij namelijk in het keizerlijke Nagano, 

Waar hij koffie drinkt bij de Starbucks en luistert naar z’n Ipod Nano. 

Wij zullen alles volgen, maar helaas niet live, 

Want het begint ’s ochtends al om een uurtje of 5. 

Zo spoedig mogelijk zullen we verhaal doen, 

Van de prestaties van onze kleine kampioen. 

Tot slot willen we ieder een fijne Sinterklaas wensen, 

En niet te veel snoepen, want dan kriej zo’n dikke pense! 

 

Pepernotenkusjes, 

Niek & Thijs 


