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Dirk Scheele – Dikkie Dik en zijn vriendjes 
Teksten en akkoorden 

 
1 Mijn grootste vriend  

2 Dikkie Dik is cool  
3 De waslijn 

4 Het poezencircus 
5 Een slome slak  

6 De kikker 
7 Pauw, pauw, wat doe je nou? 

8 Dikkie Dik is boos 
9 Het Kattenkoor 

10Ren, muisje, ren!  
11 Meneer de mol 

12 De kattenbrokrock 
13 Chillen met Beer  

14 Blaf de hond  
15 Dikkie Dik en zijn vriendjes 

16 De maan staat aan 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Mijn grootste vriend 
 
G                                    D       G 
Mijn grootste vriend dat is een kat ’t is Dikkie Dik  
G                             D                    G 
Hij maakt heel veel mee dat is me wat ’t is Dikkie Dik  
          C                     D                         C                      D 
Soms is hij lief soms is hij stout, soms doet hij iets en gaat het fout 
         C                     D       C                                 D  -                     G        
Maar altijd komt het goed. Kijk maar naar Dikkie Dik z’n lachende snoet miauw 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Dikkie Dik is cool 
 
Dikkie Dik is oranje, z’n strepen en z’n neus zijn rood.  
Getekend en geschilderd met penseel en een potlood. 
Dikkie Dik woont in een boek, maar vandaag komt hij op bezoek. 
Maar hij is niet alleen, er lopen vriendjes om hem heen 
A                                D 
Dikkie Dik die is leuk Dikkie Dik die is cool.  
      A                                 D 
En vriendjes heeft hij een heleboel Miauw miauw 
 
Kijk daar kruipt een slak op zijn gemak.  
Onder de grond zit een mol en die komt soms even uit z’n hol hallo mol  
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Een muis rent door het huis en z’n kattenvriendjes heten Vlekje (miauw), Rover 
(miauw) en  Poes Muis (miauw) 
A                                D 
Dikkie Dik die is leuk Dikkie Dik die is cool.  
      A                                 D 
En vriendjes heeft hij een heleboel Miauw miauw 
 
Een kikker springt in de lucht poing poing en de vogels vliegen hoog in de lucht ffft ffft 
Blaf de hond die blaft en houdt nooit z’n mond waf waf waf waf waf waf waf waf waf 
waf en kijk daar komt mevrouw de pauw wauw en Dikkie Dik z’n beste vriend hoe 
heet hij ook alweer, dat is Beer 
A                                D 
Dikkie Dik die is leuk Dikkie Dik die is cool.  
      A                                 D 
En vriendjes heeft hij een heleboel Miauw miauw 
A                                D 
Dikkie Dik die is leuk Dikkie Dik die is cool.  
      A                                 D 
En vriendjes heeft hij een heleboel Miauw miauw 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
De waslijn  
 
A               Bbº             A                           .               Bbº                   A 
Dikkie Dik klimt op de waslijn. Dat is wel eng, maar ook een beetje fijn  
A                                    Bbº       A                    Bbº                A 
Hij klimt uit het raam en loopt erop. Dikkie Dik val niet op je kop 
C                   F                   Dm                                        G 
Ineens hoort hij geklap en iedereen zegt Dikkie Dik wat is dat knap 
C                           F              Dm                               G 
Je bent een echte acrobaat. Kijk eens hoe je op die waslijn staat 
F                            Em       A 
Je bent een echte circusartiest  
 
A                               Bbº                      A                            
De lijn hangt vol met sokken en onderbroeken 
      A                   Bbº                      A 
En knijpers in de hemdjes en theedoeken  
A                            Bbº           A                    Bbº                A                            
Pootje voor pootje loopt hij erop. Dikkie Dik val niet op je kop 
C                   F                   Dm                                       G 
Ineens hoort hij geklap en iedereen zegt Dikkie Dik wat is dat knap 
C                           F              Dm                               G 
Je bent een echte acrobaat. Kijk eens hoe je op die waslijn staat 
F                            Em       A 
Je bent een echte circusartiest  
G#A                                     G#A                                
Ooh Hij begint te wiebelen, Ooh als dat maar goed gaat 
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G#A                               G#A                              
Ooh Hij valt er bijna af,  Ooh oh gelukkig het gaat goed 
 
C                   F                   Dm                                       G 
Ineens hoort hij geklap en iedereen zegt Dikkie Dik wat is dat knap 
C                           F              Dm                               G 
Je bent een echte acrobaat. Kijk eens hoe je op die waslijn staat 
 
F                            Em       A      F                          Em        A 
Je bent een echte circusartiest Je bent een echte circusartiest. 
F                            Em       A       
Je bent een echte circusartiest  
 
* (Bbº = Bbdim)   
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Het Poezencircus  
 
Dames en heren, jongens en meisjes welkom bij het poezencircus met Dikkie Dik, 
Vlekje, Rover en Poes Muis. 
E                                    G             F                                       E 
Welkom in het poezencircus de poezen hebben veel plezier 
E                                    G              F               G F E 
Welkom in het poezencircus we tellen er 1,2,3,4 
      Am                F             C                 G 
De eerste is een clowntje, dat is Dikkie Dik 
      Am                    F                     C                                     G 
Als hij weer ergens afvalt, hebben kinderen weer heel veel schik piiiiiew boem 
Dm                         G       Dm                    G 
De tweede is Poes Muis, zij  klimt op een bal 
Dm                         G        
Ze gaat een stukje lopen op dat ronde geval Doe je best Poes Muis, goed zo 
 
E                                    G             F                                       E 
Welkom in het poezencircus de poezen hebben veel plezier 
E                                    G              F               G F E 
Welkom in het poezencircus we tellen er 1,2,3,4 
      Am             F         C                G 
De derde dat is Vlekje oo gaat ze struikelen 
      Am                   F    C                         G 
Oh nee oh nee oh nee zij gaat koppeltje duikelen 
Dm                    G         Dm                G 
De vierde dat is Rover, Rover grijp je kans 
Dm                   G        
Hé wat gaat hij doen, hij begint een spaanse dans. Olé en doe maar mee 
Am G              F                       E       AmG                F                       E 
Olé ….en alle katten die doen mee. Olé olé en alle katten die doen mee 
 
E                                 G             F                                    E 
Welkom in het poezencircus de poezen hebben veel plezier 
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E                                    G              F               G F E    F         G FG E 
Welkom in het poezencircus we tellen er 1,2,3,4……..1,2,3,4 1,2,3,4 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
De slome slak 
 
Kunnen jullie kruipen als een slak. Ja goed zo, heel langzaam 
DC/riff  * (riff = gaccafd) 
Kijk daar komt een slak Met op z’n rug een bak 
Die bak dat is z’n huis Die slak is altijd heel snel thuis 
D                          A           Bm               G        A 
Het is een slome slak Die doet alles op zijn gemak 
     D                          A                  Bm                       G        A        D 
Hij loopt geen lange meters Maar kruipt hele kleine milimilimilimilimeters 
 
DC/riff/ 
Hij  lijkt wel of hij stilstaat Of hij helemaal niet vooruitgaat 
Doet hij een langzaamactie Of wacht hij op een taxi 
D                          A           Bm               G        A 
Het is een slome slak Die doet alles op zijn gemak 
      D                         A                  Bm                       G          A          D 
Hij loopt geen lange meters Maar kruipt hele kleine milimilimilimilimeters 
     Em                             G                  D                           A 
Hij zegt gaan jullie maar vast Want ik ben jullie maar tot last 
    Em                        G                                      D                   A               D 
Ik loop nou eenmaal langzaam Maar over een uurtje OF 2 3 4 kom ik eraan 
 
bluesgitaarsolo DC/riff/ 4X 
D                         A            Bm               G        A 
Het is een slome slak Die doet alles op zijn gemak 
     D                          A                  Bm                       G        A         D 
Hij loopt geen lange meters Maar kruipt hele kleine milimilimilimilimeters 
G         A        D         G         A        D 
milimilimilimilimeters milimilimilimilimeters  
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
De kikker 
 
Riff Em 4x *(losse hoge e snaar en op de b snaar afwisselend de e (5e vakje)en de b 
(12e vakje) erbij spelen)  
 
A 
Em                                  Bm                Em                         Bm 
Wie springt het hoogste van het land, Wie kruipt er in het gras en het zand 
Em     C      D 
Ja dat is de kikker kikker kikker kikker kikker 
A                                     G        C                    D 
Tsjonge jongejongejongejonge Wat een grote sprongen 
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A                                G              C                             D 
Ienemienemienmienemiene Het lijkt wel een trampoline 
Poing poing poing poing poing 
 
Em                                                         Bm               
Omhoog omlaag omhoog omlaag,  Dat doet hij altijd heel erg graag 
Em                                                       Bm 
Omlaag omhoog omlaag omhoog dat doet ie in een grote boog 
Em     C      D 
Ja dat is de kikker kikker kikker kikker kikker 
A                                     G        C                    D 
Tsjonge jongejongejongejonge Wat een grote sprongen 
A                                G              C                             D 
Ienemienemienmienemiene Het lijkt wel een trampoline 
Poing poing poing poing poing 
 
Em/Em/Bm/Bm/Em/Em/Bm/Bm/Em/C/D/D/   
Em                                        Bm 
En is hij klaar met springen, begint hij te zingen 
Em                                        Bm 
En heel hard te kwaken, dat doet ie met z’n kaken 
Em                  C                D 
Kwaken jullie mee met de kikker kikker kikker kikker kikker 
A                                  G        C                    D 
Kwaaak kwaak kwaak kwaak kwaak kwaak kwaak  
A                                  G        C                    D  E  F G A  
Kwaaak kwaak kwaak kwaak kwaak kwaak kwaak  
A                                     G        C                    D 
Tsjonge jongejongejongejonge Wat een grote sprongen 
A                                G              C                             D 
Ienemienemienmienemiene Het lijkt wel een trampoline 
Poing poing poing poing poing poing poing poing 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Pauw pauw 
 
En wie is de allerallerallerallermooiste? 
C 
Pauw pauw wat doe je nou, met je lange veren, wat een mooie kleren 
                                           G                         C                  G             C 
Pauw pauw doe het gauw, steek ze maar omhoog in een hele grote boog 
Dm                  C                            Dm                          Em     G    C 
O o o  wat een mooie modeshow. Komt dat zien want het begint zo 
C 
Pauw pauw wat doe je nou, wat zijn ze toch mooi, het lijkt wel een indianentooi 
                                           G                            C           G                        C 
Pauw pauw doe het gauw, laat ze maar eens zien, het zijn er meer dan tien 
Dm                  C                            Dm                          Em     G    C 
O o o  wat een mooie modeshow. Komt dat zien want het begint zo 
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C/C/C/C/C/C/C/C/G/C/G/C/C/ banjosolo 
 
Dm                  C                            Dm                          Em     G    C 
O o o  wat een mooie modeshow. Komt dat zien want het begint zo 
C 
En daar komt ie pauw pauw wauw 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Dikkie Dik is boos  
 
Dm/DmFG/ (herhalen) 
Dikkie Dik is boos, Dikkie Dik is boos, Hij heeft geen zin, Hij wil niets.  
Hij wil krabben, want hij is boos, Dikkie Dik is boos, Dikkie Dik is boos 
G                     A                       F                          G                            A 
Vaak is hij blij, dan is alles fijn, dan is alles goed en dan is hij blij, zo blij  blij blij blij blij 
blij blij blij 
 
Dm/DmFG/ (herhalen) 
Nu heeft hij heeft geen zin, nu wil hij niets, hij gaat krabben, want hij is boos  
Dikkie Dik is boos, Dikkie Dik is boos 
G                     A                       F                          G                            A 
Vaak is hij blij, dan is alles fijn, dan is alles goed en dan is hij blij, zo blij blij blij blij blij 
blij blij blij 
 
Dm (gitaarsolo) 
G                 Dm                       G                 Dm 
Nu is hij blij, net was hij boos, nu is hij blij, net was hij boos 
G                      A 
Nu is hij blij, zo blij blij blij blij blij blij blij blij blij 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Het kattenkoor 
 
Em                            C 
T is geen gehoor, ze zingen de hele nacht door 
F           D                     G 
Niemand roept we want more, want het is het kattenkoor 
Em                            C 
T is geen gehoor, ze zingen de hele nacht door 
F          D                      G 
Niemand roept we want more, want het is het kattenkoor 
Am                       Em   Am                     Em 
Maar ik krijg een idee, katten zing maar met me mee 
      Am                Em                   F                        G                     A 
De juiste toon en in de maat, we oefenen wat en kijken hoe dat gaat 
 
Em/C/F/DG/ mimimimimimimiauw mimimimimimimiauw Jongens dat kan toch wel 
iets beter mimimimimimimiauw mimimimimimimiauw o dat gaat al iets beter 
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Am                  Em       Am                  Em 
Wat een leuk idee, de katten zingen met me mee 
      Am                Em              F                        G             A 
De juiste toon en in de maat, luister maar hoe goed dat gaat 
 
Em/Em/Bm/Bm/D/D/A/A/C/C/G/G/G 
mimimimimimimimiauw mimimimimimimimiauw mimimimimimimimiauw 
mimimimimimimimiauw mimimimimimimimiauw mimimimimimimimiauw  
we want more 
 
* (Romance d’amour instrumentaal met kattengezang) 
Em                              C 
T is een mooi gehoor, katten zing maar door 
F          D                     G 
Iedereen roept we want more, want het is het kattenkoor 
Em                              C 
T is een mooi gehoor, katten zing maar door 
F          D                     G 
Iedereen roept we want more, want het is het kattenkoor 
Miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw 
Miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Ren muisje ren  
 
D                 A    D               A 
Ren muisje ren, ren muisje ren  
    G                    D              G                                                  A 
Er zit een gaatje in de heg, vlug erdoor dan ben je heel snel weg 
G                                                 A           G                                             A 
Door het gaatje komt een kattenpoot, die is van Dikkie Dik en heel erg groot 
G                                        A 
Het muisje is nog heel erg klein 
                G                             A 
Maar kan rennen als een sneltrein (tsjoeketsjoeketsjoek) 
 
D                 A 
Ren muisje ren rennenrennenrennenrennen  
D                A 
ren muisje ren rennenrennenrennenrennen 
    G                    D              G                                                  A 
Er zit een gaatje in de heg, vlug erdoor dan ben je heel snel weg 
G                                       A                  G                                  A 
Dikkie Dik die klimt op de schutting, hij wou dat hij een muisje ving 
 
              G                                                     A 
Maar de muisjes rennen er heel snel onderdoor 
     G                                                  A 
Ze zijn zo snel ze gaan er weer vandoor.  



 8 

D                 A 
Ren muisje ren rennenrennenrennenrennenrennen  
D                A 
ren muisje ren rennenrennenrennenrennenrennen  
    G                    D              G                                                  A 
Er zit een gaatje in de heg, vlug erdoor dan ben je heel snel weg 
 
Bm                                             Em        Bm                                                Em 
Dikkie Dik z’n staart is heel erg lang De muisjes zijn voor hem een beetje bang 
      Bm                                          Em       G                                        A 
De staart van de muis is heel erg kort En hardlopen is hun favoriete sport…...rennen 
 
D/A/D/A/GD/G/D/D/ Mandolinesolo                 A 
 
Ren muisje ren rennenrennenrennenrennenrennen  
D                A 
ren muisje ren rennenrennenrennenrennenrennen  
    G                    D              G                                                  A        B 
Er zit een gaatje in de heg, vlug erdoor dan ben je heel snel weg 
E                 B 
Ren muisje ren rennenrennenrennenrennenrennen  
E                 B 
ren muisje ren rennenrennenrennenrennenrennen  
     A                   E               A                                                  B       * (loopje bag#f#e) 
Er zit een gaatje in de heg, vlug erdoor dan ben je heel snel weg 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Meneer de Mol 
 
* (gitaarloopje efga#ag) 
G                               Em7 
De mol zit in z’n hol, diep onder de grond 
     C                                                D                            G                    D 
En komt hij er een keertje uit, dan zie je als eerste z’n pootjes en z’n snuit 
G                               Em7 
Dag meneer de Mol, houdt u ’t nog wel vol 
      C                                      D                               G     D 
De hele dag onder de grond, is dat niet een beetje ongezond 
Em7                 Asus4                        C9                                            Bm 
Mol mol mol je maakt het veel te dol, straks staat het hele grasveld bol bol bol 
 
G                                                                      Em7 
Maar een mol moet nou eenmaal graven, dat doet hij dagen en dagen  
 
      C                                        D                                  G           D 
Hij  blijft maar aan de gang en graaft steeds weer een nieuwe gang 
 
G/Em7/C/D/ 
Meneer de Mol moet ik u even bijschijnen NEE HOOR 
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Moet ik u even helpen graven NEE HOOR 
Of wilt u misschien even pauze houden en een kopje thee drinken NEE HOOR  
Em7                 Asus4                        C9                                            Bm 
Mol mol mol je maakt het veel te dol, straks staat het hele grasveld bol bol bol 
 
Em7                                              Asus4                          C9              
Eerst was er één molshoop, toen kwam er ééntje bij en daarna nog een hele hoop 
             D                    
Nou die mol heeft wel lol. 
 
G/G/G/Em7/C/D/ 
Uh  dat was weer een gang erbij,uh zal ik rechtsaf of linksaf gaan. 
Hé kijk aan daar komt een wurm aan.  
Em7                 Asus4                         C9                                           Bm 
Mol mol mol je maakt het veel te dol, straks staat het hele grasveld bol bol bol 
Em7                 Asus4                         C9                                           Bm               G 
Mol mol mol je maakt het veel te dol, straks staat het hele grasveld bol bol bol 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
De kattenbrokrock   
 
A                                                               D 
De kattenbrokken vallen op de grond, ze rollen en ze liggen in het rond 
      G                                                        D                             E 
De katten komen aangesjeesd, want het is weer tijd voor het kattenbrokkenfeest 
hoera 
                 A 
De katten springen, de katten dansen, de katten drinken, de katten schransen. 
                    D                                         A 
Ze doen de kattenbrokrock, ze doen de kattenbrokrock 
      E                              D                 A                   E 
De katten staan op hun kop voor de laatste kattenbrok 
 
A 
Ze nemen van de melk een slok en knabbelen op een kattenbrok 
They rock around the clock, het lijkt hier wel een kippenhok 
                    D                                         A 
Ze doen de kattenbrokrock, ze doen de kattenbrokrock 
      E                              D                 A                   E 
De katten staan op hun kop voor de laatste kattenbrok 
 
Am/Am/Am/Bm/Bm/Am/Am/Bm/Bm/CD/Em 
Am 
Op op op daar gaat weer een kattenbrok 
Bm                                                             Am          Bm             C    D  Em 
Op op op daar gaat weer een kattenbrok op op op, op op op 
 
A 
Maar oo wat een strop, de brokken zijn bijna op 
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De katten zijn aan het knokken voor de allerlaatste kattenbrokken 
                    D                                         A 
Ze doen de kattenbrokrock, ze doen de kattenbrokrock 
      E                              D                 A                   E 
De katten staan op hun kop voor de laatste kattenbrok 
A 
Rock rock kattenbrok, rock rock kattenbrok  
D                                 A 
Rock rock kattenbrok Rock rock kattenbrok 
E                                    D                 A                   E         Am 
De katten staan op hun kop voor de laatste kattenbrok 
 
Am/Am/Am/Bm/Bm/Am/Am/Bm/Bm/CD/Em 
Am 
Op op op daar gaat weer een kattenbrok 
Bm                                                             Am          Bm             C    D  Em 
Op op op daar gaat weer een kattenbrok op op op, op op op 
En daar  ligt er nog ééntje, hààààp  
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Chillen met Beer 
 
Dm                G        C                 Dm                         G           C                  Dm 
Beer zit altijd stil en dat is wat hij wil, Beer is heel rielekst en is op z’n allerbest 
 
                   C                                 Dm 
Als hij zit te chillen…………op z’n billen 
 
              Dm                        G        C                   Dm 
Hij is de knuffel van Dikkie Dik, hij is heel stil en geeft geen kick 
Dm                      G              C                         Dm 
Hij kan niet eens fluisteren, maar wel naar je luisteren  
      C                                Dm 
En chillen…………op z’n billen 
 
Dm                                G             C                              Dm 
Dikkie Dik krijgt een ballon en ontdekt dat ie hem niet loslaten kan 
       Dm                                G                 C                                     Dm 
Dus doet ie ‘m om Beer z’n pootje, want Beer kan wel tegen een stootje 
                      C                                 Dm 
En heel goed chillen…………op z’n billen 
         Am              Em             Am                        Em 
Maar oo wat een pech, want Beer vliegt ineens weg 
 
Am                  Em              G 
Hij stijgt op en op en hangt ondersteboven op z’n kop 
 
Am/Em/Am/Em/Am/Em/  (gitaarsolo)        
En de dieren  roepen  
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G                                                G 
Beer beer doe het nog een keer Beer beer je bent een knappe beer 
 
      Dm                       G       C                             Dm 
En langzaam komt ie terug, nee dat doet ie niet vlug 
Dm                                 G               C                    Dm 
Hij komt zachtjes aangegleden van boven naar beneden 
                     C                    Dm                       C                    Dm 
En kan weer chillen op z’n billen en kan weer chillen op z’n billen  
Dm 
Chillen chillen chillen 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Blaf de hond 
 
A  * (gitaarloopjetrogitaarriff gaaaaaacdedcgaaaaa) 
A 
De hond van de buren die zit weer te gluren 
G         Bm        A             G           Bm           A 
En z’n naam is Blaf, want hij zegt Waf Woef Waf Woef Waf 
G     A       D      
Waf Woef Waf * (gitaarloopje af#d af#d af#d af#d) 
A 
De hond van de buren die zit weer te gluren 
     G             Bm      A    G      Bm       A 
Hij kijkt naar Dikkie Dik, maar van de schrik 
          G               A    Bm7 D      
Loopt Dikkie Dik heel snel weg * (gitaarloopje af#d af#d af#d af#d) 
A                          D                       A                    D 
Blaf de hond hou nou eens op Je blaft bromt en gromt 
A                          D                  Em   A     D 
Blaf de hond hou nou je mond stop stop stop 
 
* (gitaarloopjetrogitaarriff gaaaaaacdedcgaaaaa) 
A 
De hond van de buren die zit weer te gluren 
G                    Bm      A                       G                 Bm     A 
Hij wil met de katten spelen,  Maar er klinkt uit de kattenkelen 
G                          A                     Bm7          D      
Blaf de hond We zijn een beetje bang voor jou miauw miauw * (gitaarloopje) 
 
A7/A7D/A7/A7D/A7/A7D/A7/A7D/A/A/G/G/F#7b9/F#7b9/Gmaj13#11/G#7#5#9/ 
Woef  woef miauw enz…….. 
A                          D                       A                     D 
Blaf de hond hou nou eens op Je blaft bromt en gromt 
A                          D                  Em   A     D      E 
Blaf de hond hou nou je mond stop stop stop 
B                          E                       B                     E 
Blaf de hond hou nou eens op Je blaft bromt en gromt 
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B                          E                  F#m B     E 
Blaf de hond hou nou je mond stop stop stop 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Dikkie Dik en zijn vriendjes 
 
D                                              G 
Dikkie Dik en zijn vriendjes die kunnen hele knappe  kunstjes 
D                                 E                          A 
Kun jij dat ook net als Dikkie Dik en zijn vriendjes  
DC/riff/ 4x 
Hier is de kampioen in het langzaam lopen De Slak.  
D                         A            Bm               G        A 
Het is een slome slak Die doet alles op zijn gemak 
      D                         A                  Bm                       G          A          D 
Hij loopt geen lange meters Maar kruipt hele kleine milimilimilimilimeters 
 
En dan is hier het volgende knappe kunstje. de allerallerhoogste springer. De kikker 
Em                                  Bm                Em                        Bm 
Wie springt het hoogste van het land, wie kruipt er in het gras en het zand 
Em     C      D 
Ja dat is de kikker kikker kikker kikker kikker kikker kikker  
D                                              G 
Dikkie Dik en zijn vriendjes die kunnen hele knappe  kunstjes 
D                                 E                          A 
Kun jij dat ook net als Dikkie Dik en zijn vriendjes  
 
Dames en heren dan is hier de allerallerallermooiste….de pauw 
D 
Pauw pauw wat doe je nou, met je lange veren, wat een mooie kleren 
Pauw pauw doe het gauw 
A                          D                   A              D 
Steek ze maar omhoog In een hele grote boog 
en dan nu het volgende knappe kunstje van de vogels we gaan vliegen 
Em                   D                         Em                          F#m   A    D 
O o o  wat een mooie vliegshow Komt dat zien want het begint zo (fffffffft) 
 
D  
En meneer de mol wilt u ook een knap kunstje doen Nee hoor 
Echt niet Nee hoor Okay dan gaan we nu allemaal rennen met de muizen 
D                 A 
Ren muisje ren rennenrennenrennenrennen  
 
D               A 
Ren muisje ren rennenrennenrennenrennen  
G                        D              G                                                   A 
Er zit een gaatje in de heg, vlug erdoor dan ben je heel snel weg 
D                                              G 
Dikkie Dik en zijn vriendjes die kunnen hele knappe  kunstjes 
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D                                 E                          A 
Kun jij dat ook net als Dikkie Dik en zijn vriendjes  
 
Dames en heren jongens en meisjes hier is dan het kattenkoor met Dikkie Dik, Poes 
muis, Vlekje en Rover   
 
* (Poesje mauw  miauwend) 
D/D/DG/DA/D/D/DG/ 2/4A/ 4/4 D/D/D/D/ 
En dan is hier Blaf de hond 
* (Toen onze mop een mopje was blaffend)  
D/D/G/D/G/D/A/D/A/D/G/D/G/D/A/D/Dsus4D/ 
      D/C                                D/B      D/Bb  D 
En Beer die kan heel goed  chillen op z’n billen 
 
© 2012 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
De maan staat aan 
 
Em                       A                        Em                                 A 
Het is donker, de maan staat aan, een ster die fonkelt, de maan staat aan 
C                               D           C                 D  
Dikkie Dik zit op een hek, het is z’n vaste stek  
          C                      D        Em 
om te kijken naar die mooie maan, daar komt een vriendje aan  
 
Em                       A                        Em                                 A 
Het is donker, de maan staat aan, een ster die fonkelt, de maan staat aan 
      C                              D           C                  D  
De katten zitten op een hek, Het is hun vaste stek  
          C                      D        Em 
om te kijken naar die mooie maan  
 
G              D                Am    G             D                  C 
Ze zijn verliefd op de maan, Ze kijken tot ze slapen gaan  
Ze zijn verliefd op de maan, Ze kijken tot ze slapen gaan  
 
G/D/Am/Am/G/D/C/C/G/D/Am/Am/G/D/C/C/ gitaarsolo 
 
G              D                Am             G        D                  C 
Ze zijn verliefd op de maan en ze kijken tot ze slapen gaan  
Ze zijn verliefd op de maan en ze kijken tot ze slapen gaan  
             G 
Slapen gaan, slapen gaan, slapen gaan, slapen gaan. 
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Voor meer informatie www.dirkscheele.nl 


