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Tingeling 
 
D/G/D/G/D/G/D/G/ 
D                                G            D                               G  
In de wieg hangt een tingel, hij tingelt, klingelt en hij ringelt 
D                              G                   A  G 
Ik schop er met m’n voetjes tegenaan en dan doet ie 
G                              A              D                   G 
Tingelingelingelingelingeling, t is een mooie ringeling 
G                              A                D     G         D 
Tingelingelingelingelingeling, hij klingt en hij zingt  
 
D/G/D/G/D/G/ 
D                          G                          D                       G  
In de box ligt een rammelaar, soms ligt ie hier soms ligt ie daar 
D                        G                   A      G 
Met m’n handjes rammel ik ermee  
G                                             A               D               G 
Rammerammerammerammerammelaar, ik ben nog lang niet klaar 
G                                            A                                  D       G           D 
Rammerammerammerammerammelaar, ik ben een echte geluidentovenaar. 
 
D/G/D/G/D/G/D/G/D/G/ 
G                              A              D                   G 
Tingelingelingelingelingeling, t is een mooie ringeling 
G                                            A                                  D       G           D 
Rammerammerammerammerammelaar, ik ben een echte geluidentovenaar. 
D/G herhalen 
Tingelingelingelingeling,  Rammerammerammerammelaar  
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Fruithapje 

 
C/C/C/C/ 4X 
C                 Am       C                    Am 
Appeltje en peertje, liepen als een heertje 
C                            Am                    F                     G           C   
Zagen een druif en een banaan en vroegen wil je met ons meegaan 
 
Dm               G      Dm                   G  
Is er dan een fuif? Ja dat vroeg de druif 
          C                     Am         F                          G              C 
Zoals plonsen in een papje en zwemmen in een lekker fruithapje. 
 
C/C/C/C/ 4X 
Tttttt hmmmmmmmm 4X 
 
C                  Am                  C                              Am 
Plons zei de appel PLONS, Nog een keer zei de peer PLONS 
C                  Am        F         G      C 
Ik ga van de glijbaan dat zei de banaan Ieeuw  PLONS 
Dm                  G    Dm          G  
Wat een leuke fuif dat zei de druif  
C                            Am                 F      G        C 
Neem nu maar een hapje van het lekkere fruithapje 
 
C/C/C/C/ 3X 
Hmmmm Hap Hmmmm Hap Hmmmm Hap  
C/Am/F/G/2X snel 
En nog één hapje Hmmmmmmmmmmmm Hap 
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Teddybeer 
 
D                                           G                           D 
Als ik ’s nachts lig te slapen, wie waakt er over mij 
D                                        G                           D 
Word ik dan weer wakker, wie maakt mij dan blij 
                 A                                     G                   D 
Dat is m’n teddy teddy teddy teddy teddybeer, ik knuffel hem keer op keer 
                 A                                     G                   D                                A 
Dat is m’n teddy teddy teddy teddy teddybeer, Ik aai hem steeds maar weer 
                        D          A                         D  
Ik ben je teddybeer, je aait  me nog een keer  
              A       D       A                            D  
Ik ben je teddybeer, knuffel me nog een keer 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Piepkuikentje  
 
D/D/GA/D/ 2X 
D                                          G        A         D 
Piepkuikentje piepkuikentje met je zachte veertjes  
D                                          G        A         D 
Piepkuikentje piepkuikentje met je zachte veertjes  
Em                    D                 Em                      D        A 
Ben je niet een beetje moe, moet je niet naar mama toe 
D                    Bm                G        A         D 
Piepkuikentje piepkuikentje met je zachte veertjes  
 
D                                          G        A         D 
Piepkuikentje piepkuikentje met je zachte veertjes  
D                                          G        A         D 
Piepkuikentje piepkuikentje met je zachte veertjes  
Em                 D                   Em                 D        A 
Pieperdepiep hoera papa,  loop je mama achterna   
D                    Bm                G        A         D 
Piepkuikentje piepkuikentje met je zachte veertjes  
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In de maneschijn 
 
D                                                       G                     D                     A          D 
In de maneschijn, in de maneschijn klom ik op een trapje naar het raamkozijn 
D                                                             G                D             A                D 

En je raadt het niet en je raadt het niet, zo doet een vogel en zo doet een vis 

G                 D                        A                          D 

Zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is 

D 

En dat is één en dat is twee en dat is dikke dikke dikke tante Kee 

D                                                                               A                         D   A      D        

En dat is recht en dat is krom en zo draaien wij het wieltje nog eens om Rom Bom 
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Tanden poetsen 
 
C                                                                                F G      C 
Ja we gaan tanden poetsen met een tandenborstel in onze mond 
C                                                                                        F     G               C 
We gaan van links naar rechts en van onder naar boven helemaal in het rond 
                   G                                                         C 
Ja we gaan poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
G                                                        C 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
G                                                        C 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
G                                                        C 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
G                                                        C 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
 
D                                                                               G A      D 
Ja we gaan tanden poetsen met een tandenborstel in onze mond 
D                                                                                        G     A               D 
We gaan van links naar rechts en van onder naar boven helemaal in het rond 
                   A                                                         D 
Ja we gaan poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
A                                                        D 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
A                                                        D 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
A                                                        D 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
A                                                        D 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
 
E                                                                                A B      E 
Ja we gaan tanden poetsen met een tandenborstel in onze mond 
E                                                                                        A     B               E 
We gaan van links naar rechts en van onder naar boven helemaal in het rond 
                   B                                                         E 
Ja we gaan poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
B                                                        E 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
B                                                        E 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
B                                                        E 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
B                                                        E 
poetsen, poetsen, poetsen, poetsen, poetsen  
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Spetter spetter spat  
 
Gm                          Dm                    Gm                               Dm 
Spetter spetter spat ik zit nu in bad, Spetter spetter spat hé kijk ’s hoe ik spat 
Gm                                        Dm                       F                         Em      Dm      Gm 
Spetter spetter spat met m’n arm en m’n been en er zwemt een eendje om me heen  
kwek kwek kwek kwek kwek kwek 
 
Gm                          Dm                    Gm                               Dm 
Spetter spetter spat ik zit nu in bad, Spetter spetter spat hé kijk ’s hoe ik spat 
Gm                                        Dm                       F                         Em      Dm       Gm 
Spetter spetter spat met m’n arm en m’n been en er zwemt een eendje om me heen  
kwek kwek kwek kwek kwek kwek 
 
Gm                                          Dm                      Gm                                   
Spetter spetter spat er zit een visje in het bad,  heel erg klein,  
                Dm 
het is een speelgoeddolfijn 
Gm                          Dm                          F  Em Dm      Gm 
Met een grote boog springt hij omhoog, Hoeeeeeeee, PLONS! En nog een keer 
F   Em  Dm    Gm 
Hoeeeeeeee, PLONS!  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dolfijntje  
 
C/C/C/C/ 
C                                                                        F 
Zullen we gaan spelen dat we vissen zijn dan gaan we zwemmen als een dolfijn 
       G                                F                          Em     G                      C  
We springen omhoog, we vallen omlaag 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                                                                        F 
Zullen we gaan spelen dat we vissen zijn dan gaan we zwemmen als een dolfijn 
       G                                F                          Em     G                      C  
We springen omhoog, we vallen omlaag 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  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Met je ogen kun je kijken 
 
Capo 7e Vak; DmAm/DmAm/DmAm/G/ herhalen 
Of (zonder Capo): GmDm/GmDm/GmDm/C/ herhalen 
 
Met je ogen kun je kijken, met je oren kun je horen 
Met je neusje kun je ruiken, met je mondje kun je  eten 
Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala 
 
Met je ogen kun je kijken, met je oren kun je horen 
Met je neusje kun je ruiken, met je mondje kun je  lachen 
Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala 
 
Capo 7e Vak; EmAm/EmAm/EmAm/AmG/G/G/  
Of (zonder Capo): AmDm/AmDm/AmDm/AmC/C/C/  
Klap maar in je handjes klap klap klap klap klap 
Stamp maar met je voetjes stap stap stap stap stap 
Stap stap stap stap klap klap klap klap 
 
Capo 7e Vak; DmAm/DmAm/DmAm/G/ herhalen 
Of (zonder Capo): GmDm/GmDm/GmDm/C/ herhalen 
Met je ogen kun je kijken, met je oren kun je horen 
Met je neusje kun je ruiken, met je mondje kun je  kusjes geven 
Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala 
 
Capo 7e Vak; EmAm/EmAm/EmAm/AmG/G/G/G/G/Am  
Of (zonder Capo): AmDm/AmDm/AmDm/AmC/C/C/C/C/Dm  
Klap maar in je handjes klap klap klap klap klap 
Stamp maar met je voetjes stap stap stap stap stap 
Stap stap stap stap klap klap klap klap 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Twee Spinnetjes 
 
E                                                                A                      B                      E 
Daar komen twee spinnetjes aan, kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel 
E                                                                       A                      B                      E 
De ene heet Jan en de andere Abdel,  kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel 
E 
Ffffffft weg is Jan ffffffffffffft weg is Abdel  
E                                                          B                      E    
daar komen ze, daar komen ze, daar komen ze weer aan  
E          A                      B                      E 
kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel  
E          A                      B                      E 
kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel 
 
 
E                                                                A                      B                      E 
Daar komen twee spinnetjes aan, kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel 
E                                                                         A                      B                         E 
De ene heet Noor en de andere Fatima, kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel 
krabbel 
E 
Ffffffft weg is Noor ffffffffffffft weg is Fatima 
E                                                          B                      E    
daar komen ze, daar komen ze, daar komen ze weer aan  
E          A                      B                      E 
kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel  
E          A                      B                      E 
kriebel krabbel kriebel krabbel kriebel krabbel 
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Hondje woef  
 
D/A/A/D/D/G/A/D/D/D/D/ 
D                              A 
Het hondje dat zegt woef woef woef 
                         D 
De kat die zegt miauw 
D                             G               A                     D 
De kip die roept vanuit z’n hok tok tok tok tok tok 
 
D                              A 
Het varken dat zegt goh goh goh 
                              D 
Het paard dat zegt ieeeeh 
D                          G                          A                                D  
De koe die is nog lang niet moe en die roept steeds maar BOE 
 
D                              A 
Het eendje dat zegt kwek kwek kwek 
                             D 
De vogel fuut fuut fuut 
D                                G       A             D 
Het dikke schaap dat blaat meh meh meh 
 
D                            A 
Woef woef woef miauw miauw 
                             D 
Goh goh goh goh ieeeeeh 
D            G                         A                   D 
Boe boe kwek kwek kwek fuut fuut fuut meh   
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Vlieg in de wieg 

 
Am/Am/Am/Am/ 
                     Am                      G 
Er vliegt een vlieg in de wieg. Ga weg dikke vlieg 
                     Am                      G 
Er vliegt een vlieg in de wieg. Ga weg dikke vlieg 
      Dm                G                     F                                Em 
Hij vliegt erin, hij vliegt eruit en maakt dan steeds hetzelfde geluid 
Em 
Bzzzzzzzzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
 
Am//Em/Am/Em/ 
                     Am                      G 
Er vliegt een vlieg in de wieg. Ga weg dikke vlieg 
                     Am                      G 
Er vliegt een vlieg in de wieg. Ga weg dikke vlieg 
     Dm                            G                               F                      Em                           - 
Hij wil gaan zitten maar heeft geen keus, dus landt ie op het puntje van je neus 
Bzzzzzzzzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzz   
 
Am//Em/Am/Em/ 
het kriebelt ga weg vlieg wegwezen bzzzzz 
 
                     Am                      G 
Er vliegt een vlieg uit de wieg. Dag dikke vlieg 
                     Am                      G 
Er vliegt een vlieg uit de wieg. Dag dikke vlieg 
Dm                        G       F                       Em 
Maar hij komt heel vlug, nog een keertje terug 
Em                                                                             Am 
Bzzzzzzzzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Dag vlieg 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Poetiepat 
 
Dm/F/C/G/Dm/F/C/G/ 
 
    Dm                      F           C                     G 
Ik probeer je wat te zeggen en je iets uit te leggen 
             Dm                      F                 C                   G 
Maar ik ken niet de juiste woorden bij deze gitaarakkoorden 
                  Am              C                 G     -                           
Dus zeg ik poetiepoetiepoetiepoetiepat, begrijp je dat? 
DmF/CG/DmF/CG/ 
 
          Dm                       F                         C                       G 
Soms heb ik pijn in m’n buikje, je warme hand is dan m’n kruikje 
           Dm                     F              C                         G 
Soms heb ik pijn in m’n keel, dan hoest ik best wel veel 
                  Am              C                 G     -                           
Dus zeg ik poetiepoetiepoetiepoetiepat, begrijp je dat? 
DmF/CG/DmF/CG/ 
 
Dm                   F       C                        G 
Vaak wil ik wat eten, wil je me niet vergeten 
Dm               F                       C                       G 
Of wat melk drinken, o o m’n luier is aan het stinken 
                  Am              C                 G     -                           
Dus zeg ik poetiepoetiepoetiepoetiepat, begrijp je dat? 
DmF/CG/DmF/CG/ 
 
         Dm                   F                          C                          G 
Maar meestal zeg ik hou van jou, want mama je bent me altijd trouw  
         Dm                   F                          C                          G 
Maar meestal zeg ik hou van jou, want papa je bent me altijd trouw  
                  Am              C                 G     -                          DmF/CG 
Dan zeg ik poetiepoetiepoetiepoetiepief, ik vind jullie lief. 
                  Am              C                 G     -                          Dm 
Dan zeg ik poetiepoetiepoetiepoetiepief, ik vind jullie lief. 
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Voetje/Schillepaard 
 
D                                        A      D         
Voetje, voetje, voetje, wat ga je doen?  
A 
Voetje, voetje, voetje in je mooie schoen.  
          D 
Ik kan lopen, lopen, lopen, lopen op mijn voeten 
A 
Stampen, stampen, stampen, stampen op mijn voeten  
D 
Springen, springen, springen, springen op mijn voeten en…. 
D 
Rennen, rennen, rennen, rennen op mijn voeten;  
Rennen, rennen, rennen,rennen op mijn voeten. 
Rennen, rennen, rennen op mijn voeten rennen  
 
D 
En een schillepaard en een schillepaard en een schillepaard gaat zo hiiii 
            E 
En een damespaard en een damespaard en een damespaard gaat zo 
            G 
En een herenpaard en een herenpaard en een herenpaard gaat zo 
Oh oh gat in de weg…….Boem 
             A 
En een circuspaard en een circuspaard en een circuspaard gaat zo 
                        C 
4,3,2,1..en een wedstrijdpaard en een wedstrijdpaard en een wedstrijdpaard gaat zo 
 
D                            A      D         
Voetje, voetje, wat ga je doen?  
A 
Voetje, voetje, voetje in je mooie schoen.  
          D 
Ik kan lopen, lopen, lopen, lopen op mijn voeten 
A 
Stampen, stampen, stampen, stampen op mijn voeten  
D 
Springen, springen, springen, springen op mijn voeten en…. 
D 
Rennen, rennen, rennen, rennen op mijn voeten;  
Rennen, rennen, rennen,rennen op mijn voeten. 
Rennen, rennen, rennen op mijn voeten rennen  
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Huggyduggybuggy 
 
E9 
E                                        C#m  
We rijden in het rond, vier wielen op de grond 
       F#m                       A               B 
Met papa en mama, ik ben zo blij dat ik rij 
E                                       AB       E                            AB        E                            AB 
In m’n huggyduggybuggy,     m’n huggyduggybuggy       m’n huggyduggybuggy 
C#m                   B                    E           (Loopje eg#aa#bc#d#e) 
Allemaal aan de kant, ik kom eraan 
 
E                                        C#m  
We rijden in het rond, vier wielen op de grond 
       F#m                  A               B 
Met opa en oma, ik ben zo blij dat ik rij 
E                                       AB       E                            AB        E                            AB 
In m’n huggyduggybuggy,     m’n huggyduggybuggy       m’n huggyduggybuggy 
C#m                   B                     E 
Allemaal aan de kant, ik kom eraan 
 
E                                                              A                              E 
Huggyduggybuggy, Huggyduggybuggy, Huggyduggybuggy, Huggyduggybuggy, 
C#m                   B                     E        
Allemaal aan de kant, ik kom eraan 
 
 Solo E/E/E/E/A/E/BA/C#mB/E/E/   
 
E                                                 C#m  
Het 1e wiel doet draai draai, het 2e wiel doet draai draai 
E                                                 A                 B 
Het 3e wiel doet draai draai, het 4e wiel doet draai draai 
E                                       AB       E                            AB        E                            AB 
In m’n huggyduggybuggy,     m’n huggyduggybuggy       m’n huggyduggybuggy 
C#m                   B                     E 
Allemaal aan de kant, ik kom eraan 
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Slaapliedje 
 
AmEm/GD/ herhalen 
 
Voor het slapen gaan lees ik een verhaaltje 
Voor het slapen gaan in een heel mooi taaltje 
Over alle sterren de zon en de maan  
En alle dieren die lekker slapen gaan D/D/ 
 
AmEm/GD/ herhalen 
Ga maar lekker slapen, slaap maar zacht 
Ga maar lekker slapen, droom maar  zacht 
Lieve lieve jij lalalalala, lieve lieve jij oehoehoe  
 
D 
En nu een verhaaltje uit Indonesie, 
D                    G         A                                 D 
Nina bobo oh nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk 
D                    G         A                                 D 
Nina bobo oh nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk 
D                                          G        A                                 D 
Slaap kindje slaap ga maar lekker slapen,  
A                                  D 
Want als jij niet slaapt komt er een bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz mug  
 
GBm/CD/ 2X 
En nu een verhaaltje uit Turkije 
 
Oemie Oemie a(g)h oea oemie, oemie Oemie a(g)h oea oemie   
Oemie da oemi te tiefoe biesmie, oemie Oemie A(g)h oea oemie   
Mama oh mama ik vind jou lief, ik wordt altijd graag door jou gewiegd 
Papa oh papa ik vind jou lief, ik wordt altijd graag door jou gewiegd 
 
AmEm/GD/ herhalen 
Ga maar lekker slapen, slaap maar zacht 
Ga maar lekker slapen, droom maar  zacht 
Lieve lieve jij lalalalala, lieve lieve jij oehoehoe  
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