
Dirk Scheele in samenwerking met Stichting Sam –  
DolFijne liedjes 
 
Dolfijntje – Dirk Scheele i.s.m. Stichting Sam 
 
C 
Zullen we gaan spelen dat we vissen zijn 
        F 
Dan gaan we zwemmen als een dolfijn 
       G                                F 
We springen omhoog, we vallen omlaag 
      Em     G                     C  
En dan ……..hoor je een plons….plons 
 
C                               F                            G 
Dolfijntje, dolfijntje mag ik met je mee, zwemmen in de zee 
F                            Em              G     -                           C 
Opgepast ik pak je vin vast en dan…. zwem ik met je mee 
C/C/G/G/ 
  
C 
Zullen we gaan spelen dat we vissen zijn 
       F 
Dan gaan we zwemmen als een dolfijn 
       G                                F 
We springen omhoog, we vallen omlaag 
      Em     G                     C  
En dan ……..hoor je een plons….plons 
 
C                               F                            G 
Dolfijntje, dolfijntje mag ik met je mee, zwemmen in de zee 
F                            Em              G         -                        C 
Opgepast ik pak je vin vast en dan…. zijn we met z’n twee  
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Gekletter van Spetter – Dirk Scheele i.s.m. Stichting Sam 
 
Am 
We gaan naar het Dolfinarium, “t is net een groot aquarium 
     F                      G              Am 
Er wonen veel dolfijnen, die zijn altijd aan het geinen 
Am 
We gaan er heen met de auto,  pappa en mamma die maken veel foto’s 
   F                G                            Am 



“t is altijd zo fijn om bij een dolfijn te zijn 
C           D                                C           D       E 
Hé daar komt een dolfijn aan, Hé weet jij z’n naam 
 
                   A                    Bm 
Daar heb je Rocco, Lucy, Molly en Smarty, 
 
D                        E          A                       Bm 
Roxy, Antan en Maaike Thea, Skinny en Finnagain 
                  D            E                                Am 
Wat een  gekwetter,      met gekletter van Spetter 
Am 
Ik gooi de bal in de lucht, een dolfijn die gooit ‘m terug 
    F                               G                   Am 
Ik ga hem een vinnetje geven dag, ik ga hem een visje geven hap  
Am                                           F                       G              Am  
Dolfijn kun jij ook zingen, Dolfijn kun jij ook springen. 
C           D                                C           D       E 
Hé daar komt een dolfijn aan, Hé weet jij z’n naam 
 
                   A                    Bm 
Daar heb je Rocco, Lucy, Molly en Smarty, 
 
D                        E          A                       Bm 
Roxy, Antan en Maaike Thea, Skinny en Finnagain 
                  D            E                                Am 
Wat een  gekwetter,      met gekletter van Spetter 
Am 
Met gekletter van Palawas 
Met gekletter van Kite  
Met gekletter van Prince 
Dolfijn mag ik je een kusje geven 
Dolfijn wil je mij ook een kusje geven 
Goed gedaan goed gedaan applaus…….  
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Springen als een dolfijn – Dirk Scheele i.s.m. Stichting Sam 
 
D/GA/ D/GA/ D/GA/Bm/Bm/ 
 
D/GA/ 
We gaan springen springen springen als een dolfijn 
Springen springen springen ja dat is fijn 
Zwemmen zwemmen zwemmen met veel vaart 
Bm 



Spetter spetter spetter met je staart.  
 
D               Bm    G               A 
Wil je wat doen, vraag hem maar 
D             Bm  G                 A 
Kijk hem aan, maak een gebaar. Goed zo 
 
D/GA/ 
Springen springen springen als een dolfijn 
Springen springen springen ja dat is fijn 
Zwemmen zwemmen zwemmen met veel vaart 
Bm 
Spetter spetter spetter met je staart.  
 
D                Bm          G          A 
Wil je hem aaien, z’n buik is zacht  
D                                  Bm            G                  A 
Nu gaat hij een rondje draaien Hé kijk eens hij lacht 
 
D/GA/ D/GA/ D/GA/Bm/Bm/ gitaarsolo 
 
D                                  G           
Wil je een visje geven, wil je een vinnetje geven 
A                                    B 
Wil je een kusje geven, 1,2,3 goed zo  
 
E/AB/ 
Springen springen springen als een dolfijn 
Springen springen springen ja dat is fijn 
Zwemmen zwemmen zwemmen met veel vaart 
C#m 
Spetter spetter spetter met je staart.  
 
D/D/E/E/F#m/C#m/ F#m/C#m/ F#mC#mF#mC#m/F#mC#mF#mC#m/F#m 
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Guppie – Dirk Scheele i.s.m. Stichting Sam 
 
D 
Is het een walvis? Nee Is het een dolfijn? Nee Is het een guppie? Ja  
 
D/Dsus4/ 
 
D              A          G          A               D 
Blub blub bluppie hé daar zwemt een guppie 



D              A          G          A       D           G    A        D 
Blub blub bluppie met z’n eigen kluppie, hier komt  Guppie 
 
D                     A                  G                         A 
Guppie en z’n vriendjes die zwemmen in het rond 
D                  A           G                       A 
Geef je ze te eten dan smullen ze hun buikjes rond 
     D                    A                    G                A 
De ene heeft een dikke buik, de andere een mooie staart 
     D                        A                             G                         A 
En doen ze dan een diepe duik, nou dan gaat dat met een grote vaart 
 
D              A          G          A               D 
Blub blub bluppie hé daar zwemt een guppie 
D              A          G          A       D           G    A        D 
Blub blub bluppie met z’n eigen kluppie, hier komt  Guppie 
 
D                                    A          G                              A 
Ze zwemmen tussen de planten, soms verstoppen ze zich 
D                             A                      G                               
Ze kennen ook een kunstje want ze kunnen in het water 
A 
Koppeltje koppeltje koppeltje koppeltje koppeltje koppeltje  duikelen 
 
D              A          G          A               D 
Blub blub bluppie hé daar zwemt een guppie 
D              A          G          A       D           G         A       D 
Blub blub bluppie met z’n eigen kluppie, dag tot ziens Guppie 
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De vissensonate – Dirk Scheele i.s.m. Stichting Sam 
 
D       A                              D 
Ik zwem ik zwem ik zwem en ik zwem en ik zwem nu als een vis 
       A    D 
Wij zwemmen als een vis.  blub blub blub  (2X) 
 
D                                                   A 
Ik ben de haai Nee Ik maak geen lawaai 
                    Em    A 
Want onder water is het stil, daar hoor je geen TV en geen gegil   
          D      G 
Daar hoor je geen TV en geen gegil 
D                                                   A 
Ik ben de haai Nee Ik maak geen lawaai 



   Em      A               D                        G 
Je hoort alleen het bubbelen van de visjes  Blub blub blub  
                D 
Ik ben de haai en zeg nu bye bye. 
 
D       A                              D 
Ik zwem ik zwem ik zwem en ik zwem en ik zwem nu als een vis 
       A    D 
Wij zwemmen als een vis.  blub blub blub  (2X) 
 
D         A 
Wij zijn de twinkelvisjes, wij zijn een schooltje vissen 
D     A 
We krijgen van de meester zwemles, die willen we niet missen  
G            D     
we zwemmen altijd met elkaar we twinkelen hier, we twinkelen daar. 
G       A                          
We zijn de kleinste van de zee, zwem maar met ons mee (2X) 
 
D       A                              D 
Ik zwem ik zwem ik zwem en ik zwem en ik zwem nu als een vis 
       A    D 
Wij zwemmen als een vis.  blub blub blub (2X) 
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