Voorbeeldgedicht Large - 36 rijmregels
Input voor het gedicht:
- aanvoerder hockeyteam
- leuke meid maar kritisch met mannen
- verknocht aan haar poesje
- cadeau: kruik

Lieve Maria,
Zoals jullie allemaal weten: Sinterklaas is een echte kindervriend,
Hij doet vooral moeite voor mensen die het echt hebben verdiend.
Het studentenleven is een druk bestaan,
Desondanks doe jij het niet rustig aan.
Sinterklaas heeft zelfs vernomen,
Dat jij ook in je hockeyteam een belangrijke taak op je genomen.
Jij weet iedereen van de belangrijke informatie te voorzien,
En hiermee houd jij het team in het stramien.
Door jou komt iedereen op tijd voor een wedstrijd aandraven,
En zo weet jij buiten de wedstrijden om de rust te handhaven.
Naast jouw organisatorische talent ben jij ook een gezellige meid,
En menig man is op de hoogte van jouw aanwezigheid.
Maar waarom is er dan nog niemand aan jouw zijde? Vraagt de Sint zich af,
Zijn de kerels van tegenwoordig dan echt zo laf?
Ze kunnen toch wel een beetje tegen jou opvechten,
Net zoals ik dat leer aan mijn knechten?
Die hebben jou de laatste weken een beetje in de gaten gehouden,
En zij waren af en toe verbaasd van wat zij aanschouwden.
Samen in gesprek met jouw vriendinnen,
Wisten zij de meeste informatie over jou te innen.
“Ja, hij is zo schattig en sterk,
En weet je wat ik steeds vaker merk,
Dat hij me echt mist als ik even weg ben geweest,
Oh, om hem bij me te hebben is echt een feest.
Dat hij een beetje een overbeet heeft neem ik maar voor lief,
Hij is ook zo zacht. Ik weet het zeker, het is m’n hartendief.
Het klinkt misschien een beetje overdreven,
Maar ik zou echt niet meer zonder hem kunnen leven.”
Mijn pieten waren erg blij dit te morgen horen,
Maar een paar secondes later kwam het woord ‘poes’ naar voren.
Het ging helemaal niet over een vent,
Het is een poes waar jij zo blij mee bent.
Snel kwamen mijn Pieten naar me toe om me dit te vertellen,
Dat we toch echt iets anders voor je moesten bestellen.
Iets om je voeten warm te houden in de koude nachten,
Dus kijk maar snel wat ze voor je mee brachten.
Liefs van Sinterklaas

