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Nog een paar nachtjes slapen – Dirk Scheele 
 
Gmaj7(Gbbf#)/Gmaj7/F#m(F#f#ac#f#)/F#m/ 2X 
Gmaj7                                       F#m7 
Nog een paar nachtjes slapen, dan komt Sinterklaas 
    Gmaj7                                            F#m7 
Ik maak een mooie tekening van het paard van Sinterklaas 
    G                          A                        Bm 
Ik heb m’n lijstje gestuurd naar het adres van Sinterklaas 
G                              A                            Bm 
Ik ben al een beetje zenuwachtig, want straks komt Sinterklaas 
G                A                      Bm       G                A                      Bm 
Lalalalalalalalalalala lalalalalalalala Lalalalalalalalalalala lalalalalalalala 
G           A                   Bm           G    A           Bm 
Mmmmmmmmmmmmmmmlala Lalalalalalalala 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele  

 

Olé olé olé – Dirk Scheele 
 

D/CG/D/CG/D/CG/D/CG 
D                                          Bm              
Onderweg van Spanje naar Nederland,  
G                                  A 
was er weer  heel veel aan de hand 
     D                             Bm               
Er gebeurde  van alles op de boot,  
Em                               A-                        D 
Ineens gleed de Sint uit  over een pepernoot 
 
D/CG/D/CG/ 
D                                   Bm                 G                                     A  
Kookpiet had niet goed opgelet en de rijst zonder water op het vuur gezet 
D                           Bm                   Em            A-                              D 
De rijst die is toen aangebrand en Sint die riep; wat is hier aan de hand 
D/CG/D/CG/ wat ruik ik toch voor vieze lucht 
Bm        F#mBm                      F#m  
Olé olé olé,  wat maak ik nu allemaal mee 
Bm                          F#m        G                                       A 
Wat is hier aan de hand, zo komen we toch nooit in Nederland 
 
D/CG/D/CG/ 
D                                             Bm                                  
Waspiet had de kleren veel te heet gewassen,  
           G                             A 
dus de pietenpakken wilde niet meer passen 
D                                    Bm                     G                  A-                                                                 
Ze waren te klein o hoe moet dat nou en Sint die riep;  
                                             D 
Straks staan de Pieten in de kou 
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D/CG/D/CG/ 
D                                Bm                            
Stookpiet had veel te lang ontbeten  
          G                                     A 
en is ‘t vullen van de kachel vergeten 
D                         Bm                      G                   
Piet Piet Piet dat is toch fout en de Sint die zei;  
A                                   D 
Brrr Nu heb ik het heel  koud 
D/CG/D/CG/ Ik neem een extra dikke jas hoor  
Bm        F#mBm                      F#m  
Olé olé olé,  wat maak ik nu allemaal mee 
Bm                          F#m        G                                       A 
Wat is hier aan de hand, zo komen we toch nooit in Nederland 
 
solo Bm/F#m/Bm/F#m/Bm/F#m/G/A/A/ 
D                                            Bm  G                           A  
Er kwam een grote storm op zee, golven gingen van boven naar benee 
     D                              Bm                 G                A-                    D  
De boot ging heel hard op en neer en Sint die zei; m’n buik doet zeer 
D/CG/D/CG/ Ik ben zeeziek heeft iemand een pilletje  
Bm        F#mBm                      F#m  
Olé olé olé,  wat maak ik nu allemaal mee 
Bm                          F#m        G                                       A 
Wat is hier aan de hand, zo komen we toch nooit in Nederland 
Bm                                        F#m                        
Sint kreeg een medicijn van Pepernotenpap,  
Bm                                          F#m 
De Pieten hadden nog een reservepak  
 
Bm                                        F#m                         
Stookpiet heeft de boot heel heet gestookt  
         G                                        A 
en de kookpiet heeft de rijst met water gekookt 
          G                A-                                D            
En de Sint die zei Olé ik ben nu weer tevree,  
          G                A-                                D 
En de Sint die zei Olé ik ben nu weer tevree 
     G                A-                                D 
De Sint die zei Olé ik ben nu weer tevree 
 
©  tekst en muziek Dirk Scheele  
 

Zie ginds komt de stoomboot  
 
G/G/G/G/G/G/G/G/G/G/ 
Hé daar komt de stoomboot, Zullen we met z’n allen het geluid van de boot na gaan 
doen. Okay daar gaat ie doe maar mee pwwwwwww  nog een keer pwwwwwwww 
G                          D                                         G 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.  
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G                           D                                   G 
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan.  
       D                 G                C          b   Am 
Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer,  
        G              Em             Am   D      G 
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer. 
 
G/G/G/G/  
Pwww pwwwwwwww 
G                            D                                        G 
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe: 
G                        D                                  G 
Wie zoet is krijgt lekkers wie stout is de roe 
     D             G                    C             b   Am 
Oh lieve Sint Nicolaas kom ook eens bij mij 
     G                 Em               Am D        G 
En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij 
 
G/G/D/G/G/G/D/G/D/G/CB/Am/ Pietenbandsolo  
 
     G                 Em               Am D        G 
En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij 
En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij 
En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij 
G/G/G/G 
Sinterklaas hier wonen we hierheen hierheen cadeautjes pepernoten 
 
© traditional bewerking en arrangement Dirk Scheele 
 

 
Sinterklaas kapoentje/Sinterklaasje bonne bonne bonne  
 
6/8  DG/DG/DG/DG/ 
Hoi ik heb net m’n schoen gezet en daar zing ik altijd dit liedje bij 
D      G           D           D           G          D 
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje  
G                       Em        G         Em    A      D 
Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje.  
4,3,2,1, 
4/4  
D       G         D                                D           G         D 
Sinterklaasje bonne bonne bonne, gooi wat in mijn lege lege tonne,  
G                     Em                                              A   D 
Gooi wat in de huizen, we zullen grabbelen als muizen 
DG/D/DG/D/G/Em/Em/AD/ instrumentaal 
3X HERHALEN 
 
© traditional bewerking en arrangement Dirk Scheele 
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Daar wordt aan de deur geklopt/Sinterklaasje, kom maar binnen. 
 
E 
He daar wordt op de deur geklopt wie is daar? hallo 
E            B            E 
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. 
E              B                 E 
Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn?  
B                     E                     B               E 
Wees maar gerust mijn kind. Ik ben een goede vrind. 
                               C#m                 F#m         B    E 
Kijk maar naar m’n leuke snoet , 'k meen het wel goed.  
E 
Sinterklaas buenos dias kom maar binnen 
B                                     E 
Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht,  
               B                     E 
want we zitten allemaal even recht.  
B                                 E                    B                       E 
Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt.  
E                                                                   B                               E 
Kom dan maar even bij ons aan, en laat uw paardje maar buiten staan.  
           B7                                           E         C#m 
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,  
             F#m        B7      E              
want er zijn geen stoute kinderen bij.  
           B7                                           E         C#m 
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,  
             F#m        B7      E              
want er zijn geen stoute kinderen bij.  
 
E 
Maar Sinterklaas ik ben wel een beetje stout geweest, Geeft niet Dirk. ik ook  
 
B                                     E 
Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht,  
               B                     E 
want we zitten allemaal even recht.  
B                                 E                    B                       E 
Misschien heeft u wel even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt.  
E                                                                   B                               E 
Kom dan maar even bij ons aan, en laat uw paardje maar buiten staan.  
           B7                                           E         C#m 
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,  
             F#m        B7      E              
want er zijn geen stoute kinderen bij.  
           B7                                           E         C#m 
En we zingen en we springen en we zijn zo blij,  
             F#m        B7      E              
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want er zijn geen stoute kinderen bij.  
E 
Piet ik kan heel goed pepernoten vangen. O ja 
     A                     E               B                    E 
en strooi dan wat lekkers, in één of andere hoek hoek hoek 
     A                     E               B                    E 
en strooi dan wat lekkers, in één of andere hoek. Koekoek 
 
© traditional bewerking en arrangement Dirk Scheele 

 
Het allerliefst eet Sinterklaas een broodje kaas – Dirk Scheele 
 
Am/FE7/Am/FE7/Am/FE7/Am/FE7/ 
Am           F    E7      Am                F E7 
Sint eet graag een omelet, in Spanje heet dat tortilla 
     Am       F E7  Am               F E7 
Of gele rijst met vis, in Spanje heet dat paëlla 
             Dm                         G             Dm          G 
Maar in Nederland is hij verzot op de hollandse pot 
            Am                                         Dm                G      C  
En het allerliefst eet Sinterklaas een broodje kaas  lalalala 
            Am                              Dm            G       C  
Of een broodje kroket en een patatje met lalalala 
                F    G          C 
met mayonaise hollandaise 
 
Am                         F         E7     Am            F           E7 
Sint lust ook graag boerenkool, hutspot, rode kool of zuurkool 
        Am                 F      E7         Am             F    E7 
Een rookworst of een hahahaharing of een bakje kibbeling 
             Dm                         G              Dm          G 
Want in Nederland is hij verzot op de hollandse pot 
            Am                                         Dm                G      C  
En het allerliefst eet Sinterklaas een broodje kaas  lalalala 
 
            Am                              Dm            G       C  
Of een broodje kroket en een patatje met lalalala 
                 F    G         C 
Met mayonaise hollandaise 
 
Solo  Am/FE7/Am/FE7/Am/FE7/Am/FE7/ 
Dm                    G               Dm                     G 
Sint wil ook een toetje toe, maar geen bakje vla na 
                   Am                          Dm                  
Want hij wil pepernotentaart en pepernotensap  
G                             C                        Am                          Dm                  
Pepernotensaus en pepernotenpap, pepernotencake en pepernotensoes   
G                             C                                         F          G                           C 
pepernotensoep en pepernotenmousse en een lekkere chocoladelettertompouce 
            F          G                            C                    F          G                            C 
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en een lekkere chocoladelettertompouce en een lekkere chocoladelettertompouce 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele  
 

Amerigo go go go – Dirk Scheele 
 
C/Dm/Em/FG/C/Dm/Em/FG/ 
C                         Dm     Em                   F  G 
Amerigo eet een wortel en een blaadje sla  
C                      Dm        Em                  F  G 
Sint die zegt Amerigo ik denk dat ik nu ga 
F                      G                       C                 B          Am 
Sint gaat zitten op z’n paard en vraagt hem om wat vaart 
F            G             C 
Amerigo go go go go 
C/C/ 
C                    Dm                 G      C                           Dm                  G 
Hop hop hop paardje in gallop, Hop hop hop met Sinterklaas erop 
C                 Dm                      G     C                       G          C      - 
Hol hol hol paardje slaat op hol, Hop hop hop Amerigo stop  
 
C/Dm/Em/FG/ 
C                            Dm    Em      F    G 
Amerigo drinkt wat water uit zijn bak 
C                       Dm          Em                       F    G 
Sint die zegt Amerigo we gaan nu naar het dak 
F                      G                       C                 B           Am 
Sint gaat zitten op z’n paard en vraagt hem om wat vaart 
F            G             C 
Amerigo go go go go 
C/C/ 
 
C                    Dm                 G      C                           Dm                  G 
Hop hop hop paardje in gallop, Hop hop hop met Sinterklaas erop 
C                 Dm                      G     C                       G          C      - 
Hol hol hol paardje slaat op hol, Hop hop hop Amerigo stop  
C/C/ 
C                    Dm                 G      C                           Dm                  G 
Hop hop hop paardje in gallop, Hop hop hop met Sinterklaas erop 
C                 Dm                      G     C                       G          C      - 
Hol hol hol paardje slaat op hol, Hop hop hop Amerigo stop  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele  
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Het zijn de leuke pieten – Dirk Scheele  
 
F#m/F#m/F#m/F#m/  
       F#m       E             A              E        
Een kadootje hier, een cadeautje daar,  
F#m              E                   A                         B 
Nog een heleboel want ze zijn nog lang niet klaar 
     F#m                E      A      E       F#m     E       A            B  
Ze moeten pepernoten bakken en cadeautjes inpakken 
        A                         B                  C#m                          Dmaj7 
Met pakpapier en met plakband Ze brengen ze door het hele land 
E                             B                     C#m                       A           B 
Het zijn de leuke pieten van de sint moeten ze opschieten 
     E                         B                   C#m                           A              B 
De daken op en de daken af, ze klimmen erop en ze glijden eraf  
 
F#m/F#m/F#m/F#m/  
F#m           E              A     E         F#m  E          A             B  
Ze kunnen heel goed strooien en pepernootjes gooien 
F#m            E       A                E        F#m      E              A            B  
Zien ze een grote schoorsteen dan  gaan ze daar heel snel doorheen 
     A                                      B                C#m                     Dmaj7 
En anders door een raam of deur en ze hebben nooit een slecht humeur 
E                             B                     C#m                       A           B 
Het zijn de leuke pieten van de sint moeten ze opschieten 
     E                         B                   C#m                           A              B 
De daken op en de daken af, ze klimmen erop en ze glijden eraf  
 
F#m/F#m/F#m/F#m/  
B                            A         E                                  D 
Sint zegt In iedere schoen moet je een cadeautje doen 
               B                         A     E                      D 
Van Den Helder tot Maastricht, dansend in het maanlicht. 
     A                   B                 C#m                     Dmaj7 
En op de daken springen en Sinterklaasliedjes zingen 
E                             B                     C#m                       A           B 
Het zijn de leuke pieten van de Sint moeten ze opschieten 
 
     E                         B                   C#m                           A              B 
De daken op en de daken af, ze klimmen erop en ze glijden eraf  
E                             B                     C#m                       A           B 
Het zijn de leuke pieten van de Sint moeten ze opschieten 
 
     E                         B                   C#m                           A              B 
De daken op en de daken af, ze klimmen erop en ze glijden eraf  
F#m/F#m/F#m/F#m/ F#m/F#m/F#m/F#m/  naar boven naar benee  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele  
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Sinterklaas geeft cadeautjes – Dirk Scheele 
 
C/G/Dm/G/C/Em/F/G/ 
C           G       Dm              G 
Sinterklaas is heel oud en heeft een lange witte schitterende baard 
           C           Em         F                G 
En z’n paard is ook oud en heeft een lange witte wapperende staart 
             Am           F                  Am         G 
Sint z’n staf die is groot en z’n jas die is rood, 
C               G                 F                  G 
Sinterklaas geeft cadeautjes en peperpepepepepepernootjes 
          C                 G  F            G 
Chocola en marsepein en voor papa een en mama een flesje wijn. 
 
C/C/  
C           G                  Dm               G 
Maar heb je ’t al gehoord, Sinterklaas is uitgegleden 
C          Em        F          G 
Hij liep op ’t dak, maar ineens  viel ie naar beneden. 
            Am          F            Am                       F 
Piet klom in de schoorsteen, maar hij had veel te veel gegeten  
 
         Am          F           G 
En opeens zat ie vast en iedereen heeft ‘t geweten 
En hij riep haal me d’r uit, haal me d’r uit 
C               G                 F                   G 
Sinterklaas geeft cadeautjes en peperpepepepepepernootjes 
          C                 G  F           G 
Chocola en marsepein en voor papa een en mama een flesje wijn. 
 
C/C/  
       C              G          Dm             G 
‘t is allemaal weer goed gekomen, Piet is weer vrij.  
C                     Em             F                       G 
De maan schijnt door de bomen, dus de Sint die is weer blij 
A 
En op Sinterklaasavond komen ze langs en brengen ze cadeautjes 
en…..pepernootjes 
D            A                     G                   A 
Sinterklaas geeft cadeautjes en peperpepepepepepernootjes 
          D                   A  G            A 
Chocola en marsepein en voor papa een en mama een flesje wijn. 
D            A                     G                   A 
Sinterklaas geeft cadeautjes en peperpepepepepepernootjes 
 
          D                   A  G            A 
Chocola en marsepein en voor papa een en mama een flesje wijn. 
D/A/G/A/ D/A/G/A/ D/A/G/A/ D/A/G/A/D/ 
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Kom op gitaarpiet spelen, Hé Piet kun je ook een paard nadoen op je gitaar, O dat is 
Amerigo Hé Piet speel nog eens wat sneller. Wauw.  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele  

 

O kom er eens kijken   
 

6/8 C 

C                                  Am     G         C             G 
O, kom er eens kijken  wat ik in mijn schoentje vind,   
C                      Am       G       C              
Alles gekregen van die beste Sint.  
       G                          C                       G                    C  
Een pop met vlechtjes in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar,  
          F                  C                                             Am G 
Twee kaatseballen in een net, een letter van banket  
C                                  Am     G         C             G 
O, kom er eens kijken  wat ik in mijn schoentje vind,   
C                      Am       G       C              
Alles gekregen van die beste Sint.  
C/C/AmG/C/C/C/AmG/C/ 
C                                  Am     G         C             G 
O, kom er eens kijken  wat ik in mijn schoentje vind,   
C                      Am       G       C              
Alles gekregen van die beste Sint.  
       G                        C                          G                          C  
Een bromtol met een zweep er bij, een doos met blokken ook voor mij!  
          F                          C                                             Am G  
Twee schaatsen en een coole pet, Een letter van banket  
C                                  Am     G         C             G 
O, kom er eens kijken  wat ik in mijn schoentje vind,   
C                      Am       G       C              
Alles gekregen van die beste Sint.  
C/C/AmG/C/C/C/AmG/C/ 
Wat hebben we veel cadeautjes gehad hè. Ja, Wat heb jij allemaal gehad. Een 
tamboerijn luister maar  O leuk Ik heb een klein gitaartje gehad, moet je horen 
Kunnen we samen spelen. Ja super En nu ga ik m’n chocoladeletter opeten. Ik ook 
hmmm lekker 
 
©  traditional bewerking en arrangement Dirk Scheele 
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Piet ging uit fietsen  
 
G/DC/G/DC/G/DC/G/DC/ 
G                  Am               D               G 
Piet ging uit fietsen, toen knapte zijn band.  
G                      Am                D                  G 
Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand.  
     D                    G             C             b  Am 
Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smit:  
       G                          Em                     Am          D  G 
Ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. 
 
DC/G/DC/G/DC/G/DC/ 
     G                         Am           D              G 
De smid moest toen lachen en plakte zijn band. 
         G                    Am              D               G 
Toen kon Piet weer fietsen door heel Nederland. 
     D                 G               C          b      Am 
Oh jongens en meisjes let nu toch eens op 
       G                              Em                    Am       D G 
Misschien zie je Piet wel fietsen  met de Sint achterop. 
 
DC/G/DC/G/DC/G/DC/ 
G/Am/D/G/G/Am/D/G/ 
Hé Piet fiets eens even door, we hebben nog heel veel te doen, allemaal pakjes 
bezorgen. O Piet kijk uit een auto, voorzichtig O Nee Piet niet de berg af niet zo hard  
     D                   G                 C             b       Am/-/ 
Hij kwam bij een stoplicht en reed toen door rood 
     G                   Em              Am     D  G 
Hij kreeg een bekeuring van één pepernoot 
DC/G/DC/G/DC/G/ 
He Piet mag ik ook even met de fietsbel, Oh Ik kan het ook leuk 
 

© traditional bewerking en arrangement Dirk Scheele 
 

Het verhaal van domme Piet - Dirk Scheele 
 
Am/Am/ 
Am                             Dm                     G                        C 
Dit is het verhaal van domme Piet, die is altijd heel erg stout 
           Am                          Dm                         G                      C 
Als de Sint iets vraagt dan doet ie t niet en hij doet altijd alles fout 
Am                            F                     
Hij zei tegen de Sint, weet u wat ik vind 
      C                                                        G 
We hebben al een hoofdpiet, maar geen armen, voeten of benenpiet 
En Amerigo zei toen huuuuuuuuuuuuuuuh 
Am                                    C                G      Dm                                         G 
Domme domme Piet dat klopt toch niet. Domme domme Piet dat je dat niet ziet  
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Am                                      C              G        Dm                                 G 
Domme domme Piet Hou nou eens op, je krijgt van de Sint weer op je kop. 
 
Am/Am/Dm/Dm/ 
         Am                                        F               C                       G 
In de schoenenwinkel zag hij veel schoenen, bruine, rode en groene, 
Am               F          C                                 G 
Daar in elke schoen ging hij een cadeautje doen  
En Amerigo zei toen huuuuuuuuuuuuuuuh 
Am                                    C                G      Dm                                         G 
Domme domme Piet dat klopt toch niet. Domme domme Piet dat je dat niet ziet  
Am                                      C              G        Dm                                 G 
Domme domme Piet Hou nou eens op, je krijgt van de Sint weer op je kop. 
 
Am/Am/Dm/Dm/ 
Am         F     C                             G 
Piet piet piet, zing eens een sinterklaaslied  
Uh okay uh maar hoe ging dat ook alweer uh o ja zo ja ja  
G                              D                                           G 
Zie ginds komt een  pepernoot uit Frankrijk weer aan 
G                          D                                  G 
Hij brengt ons de kerstman ik zie hem al staan 
        D                G             C              D 
Hoe huppelt zijn geitje het dek op en neer 
G                                              D               G 
Hoe waaien  de tekeningen al heen en al weer 
En Amerigo zei toen huuuuuuuuuuuuuuuh 
Am                                    C                G      Dm                                         G 
Domme domme Piet dat klopt toch niet. Domme domme Piet dat je dat niet ziet  
Am                                      C              G        Dm                                 G 
Domme domme Piet Hou nou eens op, je krijgt van de Sint weer op je kop. 
 
Am/Am/Dm/Dm/ 
Am         Dm        G               C      Am        Dm                            G                        C 
Piet Piet Piet wat kun je dan  wel, Piet Piet Piet Laat maar eens zien en heel erg snel 
         Am                                     F       
Toen pakte Piet een trompet en speelde erop van retteketet  
        C                                                                 G  
Toen heette hij niet meer domme Piet, maar de enige echte Trompetpiet 
Kom op Piet spelen 
G/D/D/G/G/D/D/G/D/G/C/D/G/G/D/G/D/G/D/D/D/D/G   
 
© tekst en muziek Dirk Scheele  
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Sinterklaas is verkouden – Dirk Scheele 
 
D/D/D/D/D/D/D/D/ 
D                                                A 
Sint is niet meer de oude, want hij is heel verkouden 
 
     G              D       G            D 
Hij snift en hij snuft ffffff  ffffff ffffff 
     G                 D        G               D 
Hij hoest en hij proest ughe ughe ughe 
A                               A          G        F#m       E             D    D 
o wat een gedoe, de Sint die zegt alleen nog maar hatsjoe haaaaaaaatsjoe 
 
D                                                A 
Piet dacht ik moet wat doen, Ik gooi iets in Sint z’n schoen 
              G              D       G            D 
Want hij snift en hij snuft ffffff  ffffff ffffff 
     G                 D        G               D 
Hij hoest en hij proest ughe ughe ughe 
A                                          A             G     F#m  E     D            D 
Nee geen chocola of koek, maar een hele grote rode zakdoek haaaaaaaatsjoe 
G                   D 
ffffff ffffff ffffff ughe ughe ughe 
G                   A                                                             D 
ffffff ffffff ffffff ughe ughe haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatsjoe 
 
D/D/A/A/GD/GD/GD/GD/A/A/GF#m/ED/D/D/ 
D                                                A 
Sint is niet meer de oude, want hij is heel verkouden 
     G              D       G            D 
Hij snift en hij snuft ffffff  ffffff ffffff 
     G                 D        G               D 
Hij hoest en hij proest ughe ughe ughe 
A                               A          G        F#m        E             D    D 
o wat een gedoe, de Sint die zegt alleen nog maar hatsjoe haaaaaaaatsjoe 
haaaaaaaatsjoe haaaaaaaatsjoe 
 
Sinterklaas wordt maar gauw weer beter 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele  
 

Pepernotenpret – Dirk Scheele 
 
Em/Em/Em/Em/ 
Em                                                                        A 
Straks komen Sinterklaas en leuke piet en dan zingen we een sinterklaaslied  
D                                                                    G 
Piet strooit de pepernoten in het rond en die pakken we van de grond 
C                                                                                      B7 
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Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht 
Em     D              C                                        Bm 
Pepernotenpret Sinterklaas kapoentje Ik heb m’n schoen gezet 
Em     D              C                                           
Pepernotenpret We zingen en we springen en we zijn zo blij, 
               Bm 
want we hoeven nog niet naar bed 
 
Em/Em/D/D/C/C/Bm/BmCD/ 
 
Em                                                                  A 
Eerst gaan we op spaanse les, dan gaan we leren tellen 1 tot 6                   
D                                               G 
uno dos tres quatro cinqo seis, uno dos tres quatro cinqo seis 
C                                             B7 
Buenos dias is goede dag en adios is daaaaag    
Em     D              C                                        Bm 
Pepernotenpret Sinterklaas kapoentje Ik heb m’n schoen gezet 
Em     D              C                                           
Pepernotenpret We zingen en we springen en we zijn zo blij, 
               Bm 
want we hoeven nog niet naar bed 
Em/Em/D/D/C/C/Bm/BmCD/ 
 
Em  
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. 
Daar wordt aan de deur geklopt. wie zou dat zijn? 
Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt  
Daar wordt aan de deur geklopt. wie zou dat zijn? 
Em     D              C                                        Bm 
Pepernotenpret Sinterklaas kapoentje Ik heb m’n schoen gezet 
Em     D              C                                           
Pepernotenpret We zingen en we springen en we zijn zo blij, 
               Bm 
want we hoeven nog niet naar bed 
Em     D              C                                        Bm 
Pepernotenpret Sinterklaas kapoentje Ik heb m’n schoen gezet 
Em     D              C                                           
Pepernotenpret We zingen en we springen en we zijn zo blij, 
               Bm 
want we hoeven nog niet naar bed 
Em/Em/D/D/C/C/Bm/BmCD/ 
Em/Em/D/D/C/C/Bm-/Bm-/Bm-/Em 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele  
 
 
 
 



 15 

17 Sinterklaas kapoentje medley  
 
D/DC/ 4X 
D  
Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje  
G                                                          A      D 
Gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje.  
D/D/  (2X) 
 
        
D 
Sinterklaasje bonne bonne bonne, gooi wat in mijn lege lege tonne,  
G                                                                         A   D 
Gooi wat in de huizen, we zullen grabbelen als muizen 
D/D/ (2X) 
 
D/D/D/D/ 
D                      A                   D 
Hop, hop, hop! Paardje in galop 
A                      D 
Sinterklaas die komt uit Spanje,  
A                          D 
hij brengt appels van oranje.  
D                      A                                D 
Altijd in galop! Hop, hop, hop, hop, hop! 
 
D                             A                   D 
Hop, hop, hop! We zitten nu rechtop  
A                   D 
En die beste Sinterklaas,  
A                              D 
die brengt heel veel speculaas.  
D                      A                                D 
Altijd in galop!  Hop, hop, hop, hop, hop! 
 
D/D/D/D/ 
D                                  G                D 
Hij komt, hij komt, Die lieve goede Sint 
A                                   D 
Mijn beste vrind, Jouw beste vrind 
A                            D 
De vrind van ieder kind 
 
D                                  G                   D 
Mijn hartje klopt, Mijn hartje klopt zo blij 
A                                   D 
Wat brengt hij mij, Wat brengt hij jou 
        A                       D 
Wat brengt hij jou en mij? 
G                A             G                        A 
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Wie zoet is koek Wie stout is krijgt de roe 
D                                  G                D 
Hij komt, hij komt, Die lieve goede Sint 
A                                   D 
Mijn beste vrind, Jouw beste vrind 
A                            D 
De vrind van ieder kind 

 
D9/ 8 maten 
Leuke Piet ging uit fietsen, toen knapte zijn band.  
Toen moest hij gaan lopen met de fiets aan zijn hand.  
Hij kwam bij een dorpje en zei tegen de smit:  
Ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. 
Een pepernootje zit een pepernootje zit 
Een pepernootje zit een pepernootje zit 
Tring tring (fietsbellen) 
D 
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way 
G                     D                   A 
Oh, what fun it is to ride In a one horse open sleigh  (2X) 
 

Zie de maan schijnt door de bomen/Dag Sinterklaasje 

 
Sinterklaas: Zeg Dirk ik moet er weer vandoor. Ik ga weer terug naar Spanje. Maar ik 
heb het heel erg fijn gehad hier. En  zou je daarom voor mij nog één keer het liedje 
“Zie de maan schijnt door de bomen” willen zingen. Ja natuurlijk Sinterklaas. Dat 
liedje neurie ik namelijk zelf altijd op de daken. 
E                                           C#m       F#m                       B         E                   
Zie de maan schijnt door de bomen,  makkers staakt uw wild geraas. 
E                                  C#m       F#m             B       E                   
't Heerlijk avondje is gekomen 't avondje van Sinterklaas.                                
 
      A                                 E                 B                            C#m  
Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gard 
A                        Am          E                 B                            E  
Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt, wie de gard                              
E riff 
E                                  C#m    F#m                B     E                   
O wat pret zal 't zijn te spelen  met die bonte harlekijn 
E                                 C#m   F#m                B       E                   
Eerlijk zullen we alles delen, suikergoed en marsepein                                   
          A                          E                   B                           C#m  
Maar, o wee, wat bitt're smart kregen wij voor koek een gard. 
A           Am                    E                   B                          E  
Maar, o wee, wat bitt're smart kregen wij voor koek een gard 
E riff 
E 
Sinterklaas : Prachtig prachtig prachtig. Van die swingende muziek krijg ik weer 
jonge elastieke benen, maar nu ga ik er echt vandoor Pieten Amerigo kom op we 
gaan. Tot ziens  en  tot  volgend jaar. 
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E                             A       E       A       E         B 
Dag, Sinterklaasje, daag, daag, daag, daag, Leuke Piet. 
E                             A       E        A        E            B             E 
Dag, Sinterklaasje, daag, daag, luister naar ons afscheidslied   (2X)                                                                          
Dag trompetpiet, Dag gitaarpiet, Dag Amerigo, Dag Pietenband 
E                             A       E       A       E         B 
Dag, Sinterklaasje, daag, daag, daag, daag, Leuke Piet.  
E                             A       E        A        E            B             E 
Dag, Sinterklaasje, daag, daag, luister naar ons afscheidslied   (2X)                                                                          
 
Dag Sinterklaas adios tot volgend jaar Dag Pietenband Doei  
 
© traditional bewerking en arrangement Dirk Scheele 
 

Zachtjes gaan de paardenvoetjes   
 
¾ A/A/A/A/A/A/A/A/ 
A                                       E                                               A 
Zachtjes gaan de paardenvoetjes trippel, trappel, trippel, trap  
                             E                                                        A 
't Is het paard van Sinterklaasje stippe, stappe, stippe, stap  
             D                           C#m          Bm                  A 
Paardje draagt met veel gemak Sinterklaasje over 't dak  
             D                           C#m          Bm       E7       A 
Paardje draagt met veel gemak Sinterklaasje over 't dak  
 
A/A/A/A/A/A/A/A/ 
A                                     E                                               A 
Paardje kan de weg wel vinden trippel, trappel, trippel, trap  
                              E                                                 A 
In het held're maneschijntje stippe, stappe, stippe, stap  
             D                       C#m              Bm                      A 
Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet naar bedje toe  
             D                       C#m              Bm            E7     A 
Paardje is nog lang niet moe, maar ik moet naar bedje toe 
 
A/A/A/A/A/A/A/A/ 
A                                     E                                               A 
Ik hoor de vlugge paardevoetjes trippel, trappel, trippel, trap 
                                  E                                            A 
In mijn lekker warme bedje stippe, stappe, stippe, stap 
         D                         C#m             Bm                A 
En ik droom van Sinterklaas en zijn leuke Pieterbaas 
         D                        C#m              Bm       E7     A 
En ik droom van Sinterklaas en zijn leuke Pieterbaas 
 
A/A/A/A/A/A/A/A/ 
Dag paardje tot de volgende keer. Ik ga nu lekker slapen welterusten 
 
© traditional bewerking en arrangement Dirk Scheele 
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Voor meer informatie www.dirkscheele.nl 
 
Spotify Album: 
https://open.spotify.com/album/4rCyjAEcOrGqr8fQdqM8TA?si=9JffElXsRHaAi12cGC
DP2g 
 
Veel plezier met de liedjes  
 
Dirk 
 
 
 
 
 
 

 
 


