Bericht van de Kerstman,

Het gaat ditmaal over de afwezige Pol, Pol met de mobilhome en een kajakkar.

Dag Pol,
Dit zou geleden zijn van mijn grootvader zaliger,
dat jij nog eens voor de troon zou mogen postvatten.
Ik weet het, in dien tijd kwamen de papa’s met hun kids mee voor de troon staan.
Maar ja, den dag van vandaag zijn er blijkbaar geen papa’s meer in den SKK,
enkel een massa bompa’s.
Mijn bompa was dan ook een echte kindervriend.
Uit noodzaak heb ik me laten omscholen tot vriend van de derde leeftijd,
een job met nog ongekende toekomstperspectieven
Enfin dit even ter intermezzo, nu terug tot de business.
Het is al wel verschenen in het clubblad,
maar wie van de leden leest trouwens dat gezever van Ferre?
Dus is voor velen, mijn brief, heet van de naald.
Pol ben je het kajakken beu? …….. en durf je dat niet te zeggen ‘en plaine air’
Ik vind het toch nog geen reden om je toch nog vrij jonge kajak te laten versplinteren op
Nederlandse bodem.
Trouwens ben je er van bewust dat uw geel pronkstuk, het laatste bootje was dat bij North
Shore van de band liep. Die Engelse kende gelukkig het verloten van het laatste stuk nog niet.
Ben je er ook van bewust dat je onze toekomstige kilometerkampioen om zeep had kunnen
helpen, als je kajak door zijn voorruit werd getorpedeerd. Dan zouden we weer jaren dien
ouwe voorzitter die bon voor gratis lidgeld moeten geven, die hij al drie jaar met ‘liefde’ heeft
afgestaan aan ons BIJNA enig vrouwelijk varend lid.
Die trouwens uit schaamte van job is veranderd, en zaterdag boeken uitleent aan ijverige
studenten. Wel doet het gerucht de ronde dat volgend jaar alle clubtochten op zondag worden
gevaren.
Terug naar de feiten. Ik heb mijn oor te luisteren gelegd, en er is nog steeds een discussie
lopend over de zaak. Tongen beweren dat er kwaad opzet in het spel was. Dat iemand van het
meegereisde kwartet sabotage heeft gepleegd. Iemand die bewust een riem heeft verwijderd.
Een onderzoekscommissie in de club is reeds aangesteld en advocaten zijn gecontacteerd.
In de rechtbank kan het nog alle kanten uit. Vrijspraak en eerherstel is niet uitgesloten,

als het zover komt zal de raad van bestuur u zeker een nieuwe riem cadeau doen.
Gezien we nog niet zover zijn, blijft die nieuwe riem goed aangespannen op mijn slee,
om het verlies van mijn lading te vermijden en ook andere ouderen gelukkig te maken.
Ik kom er zeker volgend jaar op terug, in de hoop u met een nieuwe riem te verblijden,
Als je tenminste aanwezig bent !
Een groet van uw Kerstman

