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SKIËN, SKIËN, SKIËN  

Jarenlang namen die woorden bezit van mijn geest,  
zodra het zomer was geweest. 

Het koesteren van de zonnewarmte is lekker, 

maar van bewegen in sneeuw word ik toch gekker. 
Helaas, het coronavirus wil mij niet gunnen, 

in ‘oud normaal’ de hellingen af te runnen. 
Het dwingt tot behoedzaam handelen. 

Gelukkig mag ik nog wel op afstand wandelen. 
Gelaten kijk ik uit naar de komst van het medicijn, 

dat mij verlost uit het ravijn,  
waarin wij met z’n allen terecht zijn gekomen. 

De natuur is oppermachtig, het zij zo, daarom niet klagen. 
Beter is het je nederig af te vragen, 

wat valt uit dit alles te leren? 
Waarom niet tijdig ingezien: ‘Het kan verkeren’? 

Terugkeer naar ‘oud normaal’ is nu een ijdele hoop. 
Wij leefden in een decadente soap. 

Bredero zou ons met al die gebakken lucht, 

trakteren op een klucht. 
Het lachen is ons helaas even vergaan, angst doet ons verstijven. 

Hoe lang zal het virus nog een doodsgevaar blijven? 
Hopelijk niet nog een jaar, 

Zo ver uit elkaar. 

Niettemin, het verlangen naar sneeuw brandt nog steeds in mij. 

Bij leven en welzijn ski ik in 2022 dubbel zo blij.  

Uw voorzitter 

 
Deze jaarwisseling geen nieuwjaarsbijeenkomst binnen en op de hei. 

Après-ski-avonden zijn er zolang de lock down duurt niet bij. 
Laten wij hopen dat straks het fietsweekend weer kan. 

En dat u nog gezond bent dan. 

Het bestuur van Skivereniging het Gooi wenst u prettige feestdagen en een 

gezond en voorspoedig 2021 toe. 
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