
Wij dachten als team over dat bord van 62 vakjes gaan we Ozosnel, 
Echter heten we niet voor niets Dwarsliggers en staan we pas 5e maar we halen het wel! 
We houden de moed er gewoon in, 
En zetten vanaf volgende week de sprint erin. 
 
Blijft het weer een beetje droog, 
Dan schiet onze score omhoog. 
Dan wandelen we door veld en bos , 
En raken we helemaal total loss . 
 
Is er harde wind en veel regen? 
Daar kunnen wij zeker tegen! 
Gehuld in een goede regenjas, 
Zullen we lopen in gezwinde pas. 
 
Of toch soms bij te veel regen, 
Kom je ons ook in de sportschool tegen. 
Gelukkig tellen stappen ook indoor, 
Op de loopband gaat daarom ook ons beste beentje voor. 
 
Overdag zitten we op Teams en hapert de teller, 
Maar ’s avonds gaan de sportschoenen weer aan, want dan zijn we sneller! 
De dagen zijn kort, de nachten lang, 
Met wat maneschijn op onze paden zijn wij zeker niet bang. 
 
Stappen, stappen, stappen het gaat maar door, 
10000 per dag moet wel lukken hoor. 
En als dan het zonnetje boven de horizon verschijnt, 
Zijn we er klaar voor, de spierpijn verdwijnt. 
 
Een beetje pijn in de poten mag de pret niet drukken, 
Gewoon gaan met die krukken. 
En een beetje gips kan ook geen kwaad, 
Beter nooit dan te laat. 
 
Veel wandelen is geen straf, 
en tijdens het wandelen vagen we ons van alles af. 
Zoals, sint komt meestal met de stoomboot, 
is dat eigenlijk niet heel idioot? 
 
Wordt het niet tijd voor een elektrische trein? 
Dat is ook voor de aarde wel fijn! 
Waarschijnlijk komt Piet dan straks met vierkante wielen bij de smid, 
Smid: “Ik geloof dat er in mijn wielenstel een pepernoot zit”. 
 
Of misschien komt de stoomboot straks te laat aan, 
Dan had de Sint maar met de trein moeten gaan. 
Pepernoten zijn lekker, maar teveel is niet gezond,  
Daarom lopen wij ons een slag in de rond. 
 
Inmiddels ligt het team van CMBO ver op kop, 
Dat vinden wij Dwarsliggers alleen maar top. 
Want ze gaan dan wel als een trein, 
Maar zeg nou zelf waar zou een koploper zonder dwarsliggers zijn! 
 


