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Vlug uit nu dc jas en van mantel ontdaan,
Als hazen vooruit en let op!
Gestrekt, op cornrnando: ,rnars voorwaarts gegaau:
De leider ziet toe en zegt: ,stoP'!
Àl kr'aken de knieën oÍ voelt men eett spier,
l(ornt allerr! hoofcl op toch, hlijft fier.
Zwaait op dan, stri'kt uit nu, 't zi, darne of het:r',
Springt op dan, vt>or Hazenkarnp's eer.

Wij zwaaien aan ringen en trekken ons op,
Het qaat onr {lezondheid en kl'acht.
Wij sprirrgen op paard en hoog over de bok,
I)e leider heelt ons in zijn macht.
Aan rekstok of wanclrek, het doet er niet toe,
Wil tonen ons fier en niet moe.
Zwaait op dan, strekt uit nu, 't zii daure of het'r,
Springt op clan voor Hazenkanrp s eer.

[)es z()n']ers naar buiten, het vt'ld óp en lleet',
Iien ieclcl gelet op zijn taak.
Wi; werpen cle bal, ook wel discus o[ speer,
l)e leider die fluit voor cle zaak.
Wil lopen dc hondercl o[ staan aatr de stat't,
I(onrt allt'n! ht.rofd op toch, flink hald.
Vooruit dan, stÍekt uit nu en vlug aan dc slag
Wil strilderr vo.rr Ilazcrtkamp's vlag.
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25IÀAR LID.
Fl.'ren: f . GroLen[rtris

A. [{uisurart

20 IAAR LID.
I)ames: L. Casteliin v. d. Sloot

I-1. Grotenhuis-Bregonle
f. faspers-Teilken
N. de Hartog-vall Bovene
G. Maassen-de Vries
N. Rorneín-Buijs
N. Smit-v. d. Sloot
C.. Wille-Pabon
G. Bennink

Heren: F. Maassen
f . van Neerbos

10lÀÀR LID.
[)ames: H. Aartserr-Schekrnan

N. Bellink
L. Bennink-Jànichen
M. van Boxtel

'L den Brok
L. Contpanjen
R. van Donselaar-Miiller
f. varr Geel-Wittekamp
D. van Gils-de Weijer
E. Hofstee
A. van Mourik
E. Muller
C. Spronck-Maters

Í{eren: E. Arnold
P. Bemer
M, v. d. Burg
B. Companjen
B. Companjen
D. Korstanje
D. Lanting
W. Lanting
). Oosterlaan
Ir. G. van Sprang
I. Stolk
H. Vennink
G. Vonk
S. Vonk
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