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Japie het Apie 
 
C                   G       F           G 
Zijn naam is Japie, Japie de aap  
C                  G                           F              G 
Doet hij iets geks doet staat hij nooit voor aap  
C                  G        F                    G 
Zijn naam is Japie, wie kent hem niet  
C               G                  F      G 
Zing maar mee met zijn apenlied 
                  C 
Zing maar mee  
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
 

 
 
Welkom in de Jungle 
 
C/C/Am/Am/F/F/G/G/ 
Gesproken tekst  
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 

 
Wakker worden 
 
Am 
Am              C                  G                     D 
Japie ligt te slapen en is lekker aan het dromen  
      Am                C                           G                     D 
De dieren zijn al wakker en zoeken eten tussen de bomen  
       Am                                   C                   
Het zonnetje schijnt al op zijn apenkop  
     G                                              D 
Hij draait zich nog eens om maar staat niet op  
     Am                   C             G                              D 
Hij droomt over bananen en zwieren tussen de lianen  
C                                            D 
Je kunt toch niet de hele dag slapen, 
             C                           D 
jij moet nootjes zoeken en rapen  
C           D        F        G           C 
Japie jij rakker wordt nu eens wakker  wakker worden 
 
Am                                              C                      G                 D 
Wakker worden wakker worden wakker worden sta nu eens op  
Am                                              C                      G                 D 
Wakker worden wakker worden wakker worden hop hop hop hop hop 
Am                                              C                                G                  D 
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Wakker worden wakker worden wakker worden het is tijd om op te staan  
Am                                              C                            G                      D 
Wakker worden wakker worden wakker worden en aan het werk te gaan  
 
Am - Refrein 2X 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
 

 
Tina de Tijger  
 
A 
A/Em/ (herhalen)  
Tina de tijger heeft kiespijn, dat vindt ze niet zo fijn 
Zij loopt heen en weer, maar haar kies doet heel erg zeer  
G                                     A            C      D          A  
Ze zegt niet alleen maar whrauw, maar nu ook auw 
A/Em/ (herhalen)  
Mrwauw Auw  
 
A/Em/ (herhalen)  
Toen kwam er een papegaai, die zei met veel lawaai 
Poets je wel eens je tanden, want ik zie allemaal zwarte randen 
                G                        A                      C          D                               A 
Ik ben de tandarts van het bos en met m’n snavel poets ik het vuil weer los 
A/Em/ (herhalen)  
Poetsen poetsen poetsen Mrhauw Auw 
 
A/Em/ (herhalen)  
De papegaai die heet Peter en de tijger is nu weer beter 
Zij loopt weer heen en weer en haar kies doet niet meer zeer 
      G                   A                    C              D          A  
De tijger zegt nu whrauw en de papegaai Koppie Krauw 
 
A/Em/ (herhalen)  
Whrauw Koppie krauw, Whrauw Koppie Krauw 
G                                                                                          A  
Ja we gaan Poetsen Poetsen Poetsen Poetsen Poetsen 
C                                                                             D           A 
Poetsen Poetsen Poetsen Poetsen Poetsen 
Ja we gaan tandenpoetsen met een tandenborstel in onze mond hahaha 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Vlo Go Go Go   

A 
Er zit een vlo in japie z’n nek en daarom doet hij steeds heel gek  
             G                                                                                     A 
hij gaat springen dansen rennen op zijn kop slaan kriebelen en krabbelen  
A 
Maar die vlo springt heen en weer van links naar rechts en op en neer  
                 G                                                                                       A 
Japie gaat springen dansen rennen op zijn kop slaan kriebelen en krabbelen  
C                  D                      C                           D 
Japie jij hebt pech, want die vlo gaat niet meer weg 
                 C                             D 
Als jij gaat springen springt hij met je mee  
     C                                    D         A 
en zingt dan een liedje van hé Vlo GO 
 
A 
Er zit een vlo op japie z’n kop en daarom slaat Japie erop   
                     G                                                                                     A 
hij blijft maar springen dansen rennen op zijn kop slaan kriebelen en krabbelen  
A 
Maar die vlo springt aan de kant zorgt dat hij op zijn pootjes landt                                                                                                         
                  G                                                                                     A 
Japie gaat springen dansen rennen op zijn kop slaan kriebelen en krabbelen  
C                  D                      C                           D 
Japie jij hebt pech, want die vlo gaat niet meer weg 
                 C                             D 
Als jij gaat springen springt hij met je mee  
     C                                    D         A 
en zingt dan een liedje van hé Vlo GO 
SOLO 
 
A 
De vlo die zegt bedankt voor de gein. Ik zoek wel een andere aap groot of klein 
                      G                                                                                        A 
Die kan gaan springen, dansen, rennen op zijn kop slaan kriebelen en krabbelen  
 
C                    D                 C                           D 
Japie zegt vlo no no no. Ik ga met je mee vlo go go go  
      C                                      D                     C                                 D                  A 
Als jij gaat springen spring ik met je mee en samen zingen wij een liedje hé Vlo GO  
(Loopje cdefgabc cbagfedc) 
Vlo re mi fa so la si vlo  Vlo si la so fa mi re vlo 
A 
Vloooooooooh    
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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De Apen Stopdans 
 
C RIFF (Je kunt ipv van de gitaarriff ook gewoon het C akkoord spelen). 
C 
Grijp je kans Dit is de apendans. De apen staan op hun kop 
en ze dansen tot ik zeg STOP Doe je mee ? 
 
C                                         G                               C 
Dans met mij de apendans spring in de lucht en grijp je kans  
C                                         G        C 
Dans met mij de apendans en….. spring  
F                            G      Em         Am     F        G   C 
Spring je mee met japie japie het aapie Spring en STOP 
 
C RIFF 
C                                G                 C 
Stamp als een gorilla met je dikke billa 
C                               G        C 
Stamp als een gorilla en…. Stamp 
F                  G                    Em             Am  F      G  C 
Klim als een orang oetang en maak je lang Klim en Stop 
 
C RIFF 
C                                            G                    C 
Trommel als een baviaan we gaan op onze borst slaan  
C                                       G                 C 
Trommel als een baviaan Boem Boem Boem 
F                         G          Em                 Am       F    G   C 
Brul mee met de brulaap lekker brullen whraa  Brul en Stop 
 
C RIFF 
C                                         G                              C      
Dans met mij de apendans spring in de lucht en grijp je kans  
C                                         G        C 
Dans met mij de apendans en….. spring  
F                  G                  Em          Am                   F                     G              C 
Ren als een chimpansee éen twee doe maar mee Rennenrennenrennen en Stop 
 
C                                   G                           C 
Sta stil als een banaan, al kan hij niet rechtop staan. 
C                                   G             C 
Sta stil als een banaan Sta stil en Val om 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Jonge aapjes  
 
C/F/C/FG/ 
Am                  C                    Em                          G 
Aapje aapje je bent zo klein. Je ligt bij mama en vindt dat fijn  
Am                              C                       Em                          G 
Je drinkt je melk op in mama’s schoot en knabbelt op een apennoot  
F                                      G            F                   G                      Am 
je eet ook een lekkere banaan en daarna kun je heerlijk slapen gaan. bij mama 
 
C/F/C/FG/ 
Am                                  C               Em                   G 
Je hebt ook broertjes en zusjes, die knuffelen je en geven je kusjes 
Am                        C             Em                    G 
Ze plukken aan je haren en zitten naar je te staren  
     F                             G              F                          G                 Am 
Ze willen graag met je spelen, je hoort de geluiden uit hun apenkelen 
 
C/F/C/FG/ 2X 
Am                                  C                  Em                            G 
Ze zeggen aapje kom je klimmen, we gaan  van de takken springen  
Am                             C                         Em                                   G 
Kom je bij ons op de apenschool, daar leer je heel veel en geen apenkool 
       F                                   G           F                                G                        Am 
We willen graag je vriendje zijn dan maken we veel lol en gein in ons apendomein  
 
En dan zeg je: 
Am                                                              F                G           Am 
Pak me dan als je kan, ren achter me aan wie kan het snelste gaan  
Am                                                                        F                         G               Am 
Pak me dan als je kan klim met mij omhoog dan spring ik van een tak in een boog 
Am                                                                           F                G             Am 
Pak me dan als je kan ik zwaai aan een liaan daarmee kun je heel snel gaan 
Am 
Pak me dan als je kan                                                 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Ieder dier   
 
D 
D/G/A/D/ 2X 
D                                            Em 
We lopen als een olifant, we stampen door het hele land  
Bm                            A                                
Boem Boem Boem   Tuteduduuu 
D                                          Em 
We lopen als een tijger We sluipen als een krijger  
Bm                        A                                
Sluip Sluip Sluip  Whraah 
D                                  G 
Ieder dier loopt op zijn eigen manier  
                  A                       D 
Maar geen enkel dier heeft schoenen aan 
          D                                 G 
In het bos, de woestijn of de oceaan 
                  A                                  D 
Zelfs in de regen hebben ze geen laarzen aan. 
 
D                                                    Em 
We vliegen als een papegaai, We vliegen rond met veel lawaai     
Bm                                 A                                
Vlieg Vlieg Vlieg KoppieKrauw 
D                                                 Em 
We lopen als een giraf, met een rechte rug als een wandelstaf  
Bm                      A                                
Pok Pok Pok tptptptptp 
 
D                                  G 
Ieder dier loopt op zijn eigen manier  
                  A                       D 
Maar geen enkel dier heeft schoenen aan 
          D                                 G 
In het bos, de woestijn of de oceaan 
                  A                                  D 
Zelfs in de regen hebben ze geen laarzen aan. 
 
D                                                 Em 
We kruipen als een slang, op de grond en zijn heel lang  
Bm                       A                                
Sluip Sluip Sluip Tsssss 
D                                    Em 
We lopen als een beer, rechtop als een echte heer 
Bm                    A                                
Pom Pom Pom Whraah  
 
D                                  G 
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Ieder dier loopt op zijn eigen manier  
                  A                       D 
Maar geen enkel dier heeft schoenen aan 
          D                                 G 
In het bos, de woestijn of de oceaan 
                  A                                  D 
Zelfs in de regen hebben ze geen laarzen aan. 
 
          Bm                  D 
En de apen staan te springen 
           Bm                         D 
En de vogels zijn aan het zingen 
            Bm                         D 
En het nijlpaard opent z’n grote bek  
           A 
En de giraffe wiebelt met z’n nek wiebel wiebel 
 
D                                  G 
Ieder dier loopt op zijn eigen manier  
                  A                       D 
Maar geen enkel dier heeft schoenen aan 
          D                                 G 
In het bos, de woestijn of de oceaan 
                  A                                  D 
Zelfs in de regen hebben ze geen laarzen aan. 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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In de Junglespeeltuin  
 
Dm/Dm/G/Dm/ 
Dm                            Am                         Dm 
Hé zie je die giraffe, Japie glijdt van zijn rug af  
Dm                                              Am                         Dm 
Zijn rug is net een glijbaan, Kijk Japie eens naar beneden gaan  
G                       Dm                G                       Dm 
Hoeoeoeoeooe nog een keer Hoeoeoeoeooe nog een keer 
G                       Dm                 
Hoeoeoeoeooe nog een keer  
Am                                  Dm 
Hij valt op z’n gat en z’n billen doen zeer. auw 
 
Dm/Dm/D#maj7/Dm/ 
Dm                                     Am                           Dm 
He wat is er aan de hand Japie hangt aan een grote tand 
Dm                                        Am          Dm 
Hé kijk Japie eens gaan die olifant die lijkt een achtbaan  
G                               Dm                 
Met z’n slurf gooit hij Japie in de lucht  
 
 
G                     Dm                 G                       Dm 
Hoehoeoeoeo en weer terug Hoeoeoeoeooe nog een keer 
     Am                             Dm 
Hij valt op z’n gat en z’n billen doen zeer. auw 
 
Dm/Dm/D#maj7/Dm/ 
Dm                                       Am                         Dm 
Schommelen aan een liaan He kijk Japie eens gaan  
Dm                              Am                           Dm 
Japie wipt op een tak Japie pas op anders hoor je krak 
G                     Dm                                 G                      Dm 
Oehoehoehoe Hij zwaait heen en weer Oehoehoehoe nog een keer 
G                       Dm              Am                             Dm 
Oooooh de tak zegt krak Hij valt op z’n gat en z’n billen doen zeer. auw 
 
Dm/Dm/D#maj7/Dm/ 
Dm                                 Am                 Dm 
Japie klimt in een boom Hij is heel erg goed op stoom 
Dm                                                      Am                           Dm 
De boom is voor hem een klimrek Hij hangt op z’n kop en doet lekker gek 
G                     Dm                     G                      Dm 
Oehoehoehoe Hij gaat omhoog Oehoehoehoe Hij gaat omlaag 
G                     Dm                  
Oehoehoehoe nog een keer 
     Am                                       Dm 
Hij valt niet op z’n gat. Dus z’n billen doen geen zeer 
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F                             C 
Speel je mee in de junglespeeltuin 
        Bb                                         F                 C 
Met Japie en z’n vriendjes in hun eigen dierentuin 
F                             C 
Speel je mee in de junglespeeltuin 
        Bb                                         Dm     C       F       
Met Japie en z’n vriendjes in hun eigen dierentuin 
2X 
3e keer refrein 1 toon hoger. (F wordt G enz)  
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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Bananenpannenkoeken 
 
EA/F#mB/ 
1 banaan  2 bananen  3 bananen  4 bananen 
A                                                            B  
Bananen zijn heel erg krom en kunnen helemaal niet staan 
A                                                 A#     B 
Ze wonen met z’n allen in de bananenlaan. 
 
EA/F#mB/ 
5 bananen  6 bananen  7 bananen  8 bananen 
A                                                            B  
Bananen zijn heel erg krom en lijken op een halve maan 
A                                                 A#     B 
Ze wonen met z’n allen in de bananenlaan. 
 
EA/F#mB/ 
9 bananen 10 bananen  11 bananen 12 bananen 
A                                                            B  
Hou je m voor je mond dan heb je een smiley als banaan. 
A                                                 A#     B 
Ze wonen met z’n allen in de bananenlaan. 
 
EA/F#mB/ 
Japie houdt heel erg van bananen en met bananen kun je hele lekkere dingen en 
gerechten maken. Wat denken jullie dat Japie het allerlekkerste vindt?  
Bananenthee nee Bananenvla  ja Bananenkoek hmmm Bananenpannenkoek yeah  
A                                                  B  
Wij gaan pannenkoeken bakken met banaan 
A                                        A#     B 
In de grote babababababananenlaan. 
 
EA/F#mB/ 
                 E  
De eerste pannenkoek Japie gooit hem op 
           F# 
De 2e pannenkoek de giraffe vangt hem op  
           A 
De 3e pannenkoek de papegaai vangt hem op  
          E 
De 4e pannenkoek de slang rolt hem op 
          E 
De 5e pannenkoek de tijger schrokt hem op 
           F# 
De 6e pannenkoek De olifant zegt TOP   
           A 
De 7e pannenkoek de beer wil honing erop  
          B                                                              - 
De 8e pannenkoek  Japie gooit hem op ooooh Boem Hij valt op Japie z’n kop.  
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EA/F#mB/ 
Heeft iedereen een pannenkoek? Oo de olifant heeft nog trek en die wil er 100  
Okay daar gaan we weer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ………………100 Nog meer? 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 

 
 

 
Simone de Slang  
 
E 
Riff 4X: efg#cb efg#cb f (laagste 3 snaren) 
Maak je heel erg lang en beweeg als een slang en dan doe je tssss tssss 
 
A               C#m       D               E        A            C#m         D          E 
In de woestijn daar woont een slang. Zij is niet kort maar heel erg lang 
A             C#m          D      E            A             C#m           D       E 
Maar het is geen gewone slang Je kent haar wel T is de Rrrrrrratelslang 
 
E 
Riff 4X: efg#cb efg#cb f (laagste 3 snaren) 
A               C#m       D               E        A            C#m         D           E 
In de woestijn daar woont een slang. Zij is niet kort maar heel erg lang 
A             C#m          D      E            A             C#m           D                  E 
Maar het is geen gewone slang Je kent haar wel T is de slibberslibbersluipslang  
 
Riff 4X: efg#cb efg#cb f (laagste 3 snaren) 
E 
A               C#m       D               E        A            C#m         D           E 
In de woestijn daar woont een slang. Zij is niet kort maar heel erg lang 
A             C#m          D      E            A             C#m  D      E 
Maar het is geen gewone slang Je kent haar wel T is de tuinslang  
 
E                              C#m                A                      B 
Ik zag 2 slangen de was ophangen o dat was een wonder 
A                          E                     F#m                  E 
Was een wonder boven wonder dat die slangen hangen konden  
E       A              E           B                       E                 B 
hihihi hahaha ik stond erbij en ik keek ernaar.    
 
      A            C#m    B               E 
De was was nat De was werd droog 
      A                             C#m      B                             E 
De tuinslang kwam omhoog en spoot de was weer nat.psssss 
 
Riff 4X: efg#cb efg#cb f (laagste 3 snaren) 
 
Ssss Ik ben de rrrratelssslang Ss Hoe heet jij? 
Ik ben SSSSimone de SSSlibbersssluipssslang SSZullen we samenweggaan? 
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Ja leuk Ssss Maar wat doen we dan met die tuinslang 
SSss  Laat maar liggen dat vindt ie niet erg, die hoort in de tuin, ga je mee? Ssss 
 
Eindloopje (diminished toonladder) fg# bd fa# bd fg# bde 
 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 

 
 
Stop hou ermee op  
 
CG/AmF/ 
Er ligt afval in het woud, dat is niet goed maar heel erg fout. 
Maar wat de mensen vergeten, de dieren gaan het opeten. 
G 
Want overal ligt afval en troep en de dieren zien het als snoep.  
 
CG/AmF/ 
De vogel zag een plastic zakje en dacht dat is een lekker prakje 
Want het rook naar vis dus dacht ze dat is niet mis 
G 
Bijna at ze het op, Pas op zei Japie en raapte het  op 
 
C               Am                                Em 
Japie is de vuilnisman in het grote bos la la la lalalala 
C             Am                   Em 
En als hij vuilnis ziet dan gaat hij helemaal los lalalalalala 
G 
En stopt het in een grote  zak of in de prullenbak 
 
CG/AmF/ 
De vogel zag een paar flesjes, Ze waren leeg en roken naar besjes  
Er lag glas o o wat een strop want er was een flesje kapot  
Oooeeeh                                  ooooeeeh  
en bijna stapte de vogel erop, Pas op zei Japie en raapte het op  
 
SOLO 
 
C               Am                                Em 
Japie is de vuilnisman in het grote bos la la la lalalala 
C             Am                   Em 
En als hij vuilnis ziet dan gaat hij helemaal los lalalalalala 
G 
En stopt het in een grote  zak of In de prullenbak 
G 
En gooi je vuilnis op de grond dan zegt Japie heel hard met z’n mond ‘n  
C                        G       Am                        F 
Stop hou ermee op en raap dat vuil weer op 
C                         G               Am                  F 
Stop hou er mee op anders krijg je van mij op je kop   
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C                        G       Am                        F 
Stop hou ermee op en raap dat vuil weer op 
C                         G               Am                  F 
Stop hou er mee op anders krijg je van mij op je kop   
 
G 
Help je Japie hij kan het niet alleen 
Em                              F                     G 
Met z’n allen brengen wij het ergens heen, want 
C               Am                  Em 
Wij zijn de vuilnismensen in het grote bos la la la lalalla 
C               Am                   Em 
En als we vuilnis zien dan mogen we helemaal los llalallalalla 
G                                                                 C 
En stoppen het in een zak of in een prullenbak 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
 

In de Jungle  
 
E 
In de Jungle daar woont een aap 
In de Jungle zijn naam is Jaap 
In de Jungle hij zwaait aan een liaan 
In de Jungle en hij eet hij een banaan  
En de aap zingt   
EA/C#mB/EC#m/F#mB/E  
Doeliedbappendoe  Doeliedbappendoe Doeliedbappendoelibappendoedoe  
 
E 
In de Jungle daar woont een slang 
In de Jungle hij is niet kort maar lang 
In de Jungle hij sluipt in het rond 
In de Jungle kijk maar goed naar de grond  
En de aap en de slang zingen 
EA/C#mB/EC#m/F#mB/E  
Doeliedbappendoe  tsssss  
 
E 
In de Jungle daar woont een papegaai 
In de Jungle het is geen mamagaai 
In de Jungle hij zegt wat je zegt 
In de Jungle en dat doet ie echt  
En de aap en de papegaai  zingen  
EA/C#mB/EC#m/F#mB/E  
Doeliedbappendoe  Koppie Krauw  
 
E 
In de Jungle daar woont een tijger  
In de Jungle het is een echte krijger  
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In de Jungle hij woont in het bos 
In de Jungle en daar loopt hij los  
En de aap en de tijger zingen  
EA/C#mB/EC#m/F#mB/E  
Doeliedbappendoe  Mwraah  
 
A 
In de Jungle daar woont een toekan 
Hij heeft bonte kleuren zijn snavel is heel erg lang  
B 
Er woont ook een gorilla en een orang oetang 
 
In de Jungle Hoohoohoohoo, In de Jungle Sss In de Jungle In de Jungle,  
In de Jungle Wrrraah, In de Jungle huhuhuhuhuhu ...............In de Jungle 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
 

 
Een ijsbeer houdt van ijs 
 
F# 
In de jungle woont sinds kort een ijsbeer. 
                                          E 
Hij ijsbeert heen en weer. Hij loopt rechtop als een heer.  
      F# 
En brult als een echte bruine beer whroah 
 
F# 
Hij woonde op het ijs en maakte een lange reis  
E                                                 F# 
Helemaal naar de jungle toe en daarom is hij nu een beetje moe.  
                 A                         E        A                         E 
Maar een ijsbeer houdt van ijs  De noordpool is zijn ijspaleis  
      A                                     E                          D                       E 
Hij houdt van sneeuwballen gooien, maar het ijs is nu aan het dooien  
 
F# 
Wat is er met je aan de hand, vraagt de olifant 
      E                                       F# 
De noordpool is toch je thuis, is het daar soms niet meer pluis? En de ijsbeer zegt 
F# 
Het ijs is aan het smelten en het breken, dat duurt nu al heel veel weken  
E                                                                    F# 
Het wordt daar steeds warmer en heter met scheuren in het ijs van een meter  
                 A                         E        A                         E 
Maar een ijsbeer houdt van ijs  De noordpool is zijn ijspaleis  
      A                                     E                          D                       E 
Hij houdt van sneeuwballen gooien, maar het ijs is nu aan het dooien  
 
INSTRUMENTAAL 
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Am/Am/Amg/Amg/Amf/Amf/E/E/ herhalen 
E chromatisch oplopen van E tot E 
 
Ik ben bang dat ik daar door het ijs zak of stap in een wak  
Ik kan daar niet meer wonen, daarom ben ik hierheen gekomen  
Maar ik heb iets lekkers meegenomen om te smullen tussen de bomen 
Hmmm een specialiteit van de noordpool, een heleboel lekkere ijsjes. 
Kom allemaal, laten we genieten hmmm whraaah hahaha 
 
                 A                         E        A                         E 
Maar een ijsbeer houdt van ijs  De noordpool is zijn ijspaleis  
      A                                     E                          D                       E         F# 
Hij houdt van sneeuwballen gooien, maar het ijs is nu aan het dooien  
        B                         F#       B                         F# 
Een ijsbeer houdt van ijs  De noordpool is zijn ijspaleis  
B                                           F#                        E                           
Hij houdt van sneeuwballen gooien, maar het ijs is nu aan het  
F#         B 
dooien  
 
IJsjes ijsjes lekkere ijsjes, kom snel, kom snel voordat ze smelten want ze zijn 
heerlijk hmmhmmmm lekker 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele  

 
De Jungle Rap  
 
IntroRiff 4X (Op de laagste 3 snaren) eabddbddde eabddbage 
E7+9 
De jungle rap dat is niet nep. De jungle rap, die geeft je pep  
      G                                  A 
En alle dieren rappen hun eigen stem  
G                                        G#                A 
Doe maar met ze mee met haar en met hem  
 
IntroRiff 4X (Op de laagste 3 snaren) eabddbddde eabddbage  
E7+9 
Oké wie gaat er als eerste Ok hier is ie dan japie i 
Ik ben de koning van het bos en als ik rap ga ik helemaal los 
Scatten Ik ben een scataap. Ik ben een scataap  
 
Am                                                           F               G                                    Em  
Dans met dans met dans met dans met mij , ik heb nooit iemand gezien als jij  
Am                                                          F          G                        B 
Dans met dans met dans met dans met mij dan wordt je vanzelf blij  
 
E7+9 
de jungle rap  dat  is niet nep. De jungle rap, die geeft je pep  
      G                                         A 
En alle dieren zingen met  hun eigen stem  
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G                                         G#                A 
Doe maar met ze mee met haar en met hem  
 
IntroRiff 4X (Op de laagste 3 snaren) eabddbddde eabddbage 
E7+9 
En hier is de tijger  
In de Jungle de grote Jungle, de tijger slaapt vannacht 
Ik ben een tijger in de Jungle 
Een T in de J T niet M to the B maar TTTT T to the J Boem  
En nu de Papegaai De Papegaai 
 
E           A                           B                               E 
Flip flap flupperdupperdob,flupperdupperblib og flop 
 
flip flop flupperdiberbob, fliperbieberblab og fløp 
 
E7+9 
de jungle rap  dat  is niet nep. De jungle rap, die geeft je pep  
      G                                         A 
En alle dieren zingen met  hun eigen stem  
G                                         G#                A 
Doe maar met ze mee met haar en met hem  
IntroRiff (Op de laagste 3 snaren) eabddbddde eabddbage 
E7+9 
 
Ok de Orang Oetang op de gitaar Kom op de apenband drumsolo En hier is ie dan 
de Gorilla Guitarilla 
E7+9 
De jungle rap die is niet nep, de jungle rap die geeft je pep  
De jungle rap die  is niet nep, de jungle rap. Blij dat ik hem heb 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 

 
Baby Aap 
 
Intro GD/Em7D/  herhalen 
(Hoogste 3 snaren  gdgd gdf#d gded gbf#g) 
Het is  al avond en de maan staat al aan 
Het is tijd om te gaan slapen, maar eerst nog een liedje 
 
GD/AmC/ herhalen 
Baby baby baby aap Ga maar lekker slapen  
Mama mama mama aap  Ga maar lekker slapen  
Papa papa papa aap Ga maar lekker slapen  
Waar is Japie Japie de aap, die ligt nog niet slapen 
C          G         D                C              G         D 
Japie is weggegaan, maar waar is hij heengegaan  
     C                G                       D           C                     G              D 
Hij zit te kijken naar die mooie maan en zit verstopt achter een banaan                                              
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Intro GD/Em7D/  2X 
 
GD/AmC/ herhalen 
Baby baby baby aap Ga maar lekker slapen  
Oma opa aap Ga maar lekker slapen  
Zusje, broertje aap Ga maar lekker slapen  
Daar is Japie Japie de aap, die wil nu nu ook gaan slapen 
C             G    D                      C           G            D 
Japie telt alle schapen (123), Japie begint al te gapen,  
      C                   G          D                C                 G            D 
Misschien kun je Japie naapen, want nu gaan we allemaal slapen. 
 
Intro GD/Em7D/  herhalen 
Welterusten ga maar lekker slapen Welterusten slaap maar lekker 
Lalalalalalalalalala 
Welterusten ,Slaap lekker Japie en Tina de Tijger Slaap lekker olifant Welterusten 
Slang en welterusten ijsbeer 
Oh de Pappegaai ligt gelukkig al te slapen en welterusten apenband 
Ik ga ook lekker slapen welterusten grrrr   
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
 
 
Meer informatie via www.dirkscheele.nl 
De liedjes zijn te beluisteren op o.a. Spotify en de filmpjes op YouTube 
 
Veel  plezier met het zingen en spelen van de liedjes 
 
Groetjes Dirk  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


