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Dirk Scheele & de Liedjesband – Vroem vroem 
 
EA/GD/ herhalen 
 
Stap maar in want we gaan. 
Vroem vroem op weg naar leuke dingen, 
Vroem vroem we gaan lachen gieren zingen 
Vroem Vroem blijf niet staan 
Vroem Vroem stap maar in en we gaan 
G                     A       G                    A  
Het stuur naar links, het stuur naar rechts 
                       G                A                 G               A                 B 
We gaan naar links, naar rechts, naar links, naar rechts, rechtdoor 
 
EA/GD/  
Vroem vroem Op weg naar leuke dingen 
Vroem vroem we gaan lachen gieren zingen 
Vroem Vroem blijf niet staan 
Vroem Vroem stap maar in en we gaan 
 
G                A            G                    A                           G                A                  
Dan gaat ’t regenen, ruitenwissers aan..Ze gaan naar links, naar rechts,  
        G               A         B 
naar links, naar rechts stoppen maar, want ’t regent niet meer. 
 
EA/GD/   
Vroem vroem Vroem vroem Vroem vroem Vroem vroem  
G                      A             G           A         G                          A     -             
Daar staat een stoplicht, ’t is heel groot.  Pas op ’t staat op rood iiiieeeeeh, even 
wachten,  heng heng heng  nog even wachten heng heng ‘t is  groen (’t is een 
kikker) 
 
EA/GD/  
Vroem vroem We gaan we de snelweg op, Geef ’s even gas  
Vroem vroem  sneller, Ja je moet wel schakelen  
Vroem vroem  hé een vrachtwagen, kom dan gaan we hem inhalen  
Vroem vroem  sneller toet toet toet toet , we zijn bijna thuis 
Vroem vroem iiiieeeee 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband - Doe de hond na 
Am 
Doe de hond na en spits nu je oren, Doe de hond na en snuffel met je neus 
Doe de hond na en doe woef woef, Doe de hond na en kwispel met je staart 
 
Woef woef woef 
Am       C                G                     D 
Thuis heb ik een hondje, dat hondje is van mij. 
Am                      C             G                   D 
Kom ik dan weer thuis dan is ie heel erg blij 
Em7          G            C                     D 
Gaan we naar het bos, dan loopt ie lekker los 
G                       Cmaj7    C                          D 
Gooi ik dan een stok dan gaat ie heel hard rennen. 
 
Am 
Doe de hond na en spits nu je oren, Doe de hond na en snuffel met je neus 
Doe de hond na en doe woef woef, Doe de hond na en kwispel met je staart 
 
Am       C              G                       D 
Thuis heb ik een hondje, ik vind hem heel erg leuk. 
Am                        C                 G                 D 
Begint  ie te springen en te blaffen, dan lig ik in een deuk. 
Em7             G                 C                        D 
Eet ie uit z’n bakkie, dan smult ie snel z’n prakkie 
G                           Cmaj7     C                         D 
Soms krijgt ie een koekje of drinkt stiekem de kat z’n melk (miauw). 
Am 
Doe de hond na en spits nu je oren, Doe de hond na en snuffel met je neus 
Doe de hond na en doe woef woef, Doe de hond na en kwispel met je staart 
Woef woef woef 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband - Gek Taaltje 
 
Bm (met open hoge e snaar )/Bm (met A in de bas en een f# op de hoge e 
snaar) 
 
Bm (met open e)                     Bm (met A in de bas) 
Zullen we gaan zingen in een heel gek taaltje 
Bm (met open e)  Bm (met A in de bas) 
Een liedje zonder een verhaaltje 
Em            G 
Zodat niemand ons kan verstaan 
Em              Gm 
Alleen de mannetjes op de maan 
 
Dm/Am/Dm/Am/Dm/Am/C/GA/A Improvisatie  
 
Zullen we gaan zingen in een heel gek taaltje,een liedje zonder een verhaaltje 
Zodat niemand ons kan verstaan, alleen de mannetjes op de maan 
 
Improvisatie  
 
Bm (met open e)/Bm (met A in de bas)/  4X 
Wat zing jij (Improvisatie)  
Wat zing jij (Improvisatie) 
A         G    G 
Wat zingen wij, Riesjnakoekwéyou-goemoleogoemojejo 
A                                                                        G                         A 
Youkoeloekeogama-likkokoekkwé sjoekoekoe-kwayouroemoelikké) 
(of gewoon improvisatie)  
 
Zullen we gaan zingen in een heel gek taaltje,een liedje zonder een verhaaltje 
Zodat niemand ons kan verstaan, alleen de mannetjes op de maan 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband - De Marionettendans 
Em/EmD/Em/EmBm/  instr 2X 
 
Em                  D                    A 
Dans de marionettendans en dans aan een touwtje 
Bm                                          G                    A 
Dans de marionettendans en dans aan een houtje 
Em                  D                   A 
Dans de marionettendans en dans als een pop 
Bm                                          G               A     - 
Dans de marionettendans en dans tot ik stop 
Em/EmD/Em/EmBm/  instr  
 
Em                        D                  A 
Dans als een poppenkastpop en zwaai met je handjes 
Bm                                               G                A 
Dans als een poppenkastpop en lach met je tandjes 
Em                       D                    A 
Dans als een poppenkastpop en wiebel met je nek 
Bm                                               G                 A   -  
Dans als een poppenkastpop en dans lekker gek 
Em                D                    A 
Dans met de liedjesband en speel op de gitaar 
Bm                                        G                 A 
Dans met de liedjesband en speel op de basgitaar 
Em                D                  A 
Dans met de liedjesband en speel op de drums 
Bm                                        G                       A   - 
Dans met de liedjesband en zing want dat is fun 
 
Em/D/Bm/G/A/A/ 
Gitaar/basgitaar/drums/lalalalala 
Em/EmD/Em/EmBm/ 2X  Em 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband - Stuiterbal 

 
D/G/A/D/D/G/A/D/   
Hé kijk ‘s  
 
    D                     G                  A           D 
Ik heb een ronde strandbal en rol die bal naar jou 
     Bm                        Em                F#                     Bm 
Jij hebt nu een ronde strandbal en rolt die bal naar mij 
D                                          Bm                      G                          A 
We rollen hem steeds weer heen en weer en doen dat keer op keer 
           Bm                        Em               F#m           Bm 
Hé de wind blaast nu die strandbal en blaast hem snel naar jou  
 
Hé Dirk ik heb een voetbal  
 
    D                    G               A            D 
Ik heb een grote voetbal en schop die bal naar jou  
        
Bm                       Em            F#                           Bm 
Jij  hebt nu een grote voetbal en schopt die bal naar mij 
       D                                          Bm                      G                          A 
We schoppen hem steeds weer heen en weer en doen dat keer op keer 
    Bm                      Em             F#m                Bm 
Ik heb nu een grote voetbal en schop ‘m heel hard naar jou  
 
Bm               D                 Bm               D 
GOAL 1 – 0 GOAL 1 – 1 GOAL 2 – 1 NAAST  
 
D                 Em 
De bal rolt van de helling en gaat in de versnelling 
     F#m               G             A      A7 
Hij rolt steeds sneller en sneller erachteraan en pak ‘m snel.   Ik heb ‘m 
       D                         G                  A                                        D  
Het leukste vind ik de skippybal Ik stuiterstuiterstuiter op m’n stuiterbal  (4X) 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband - In de speeltuin 

 
4/4 D/D/C/C/G/G/D/D/ 
 
         D                       C                     G 
In de speeltuin, In de speeltuin daar ga ik lekker spelen, ik zal me niet vervelen,  
         D 
In de speeltuin 
 
6/8 /D/C/ herhalen 
Wippen op de wip, wip wip wipperdewip, Wippen op de wip, wip wip wipperdewip 
 
6/8 /Am/G/F/G/ herhalen 
Schommelen op de schommel door de lucht, Kijk mij eens vliegen door de lucht 
Geef me nog een duwtje, dan vlieg ik vlug,  
Geef me nog een duwtje, dan vlieg ik vlug 
 
4/4    D                       C                     G 
In de speeltuin, In de speeltuin daar ga ik lekker spelen, ik zal me niet vervelen,  
         D 
In de speeltuin 
 
6/8 /D/C/ herhalen 
Draaien in de draaimolen draai draai draai draai (4X) 

En nu naar het klimrek 

6/8 /Am/G/F/G/ herhalen 
Trap voor trap en tree voor tree klim ik naar boven 
Trap voor trap en tree voor tree klim ik naar beneden (2X) 
 
4/4    D                       C                     G 
In de speeltuin, In de speeltuin daar ga ik lekker spelen, ik zal me niet vervelen,  
         D 
In de speeltuin (2X) 
 
*( /D/C/ is ook te vervangen door /D -  D+c in de bas/) 
* (/Am/G/F/G/ is ook te vervangen door Am/ Am + g in de bas/Am + F in de bas/Am + g in de bas) 

 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband – Pretpark Vetpark 

 
A         G  
Pretpark Vetpark daar gaan we naartoe  
A        G  
Pretpark Vetpark vroem vroem toet toet toet 
A        G  
Pretpark Vetpark wij zijn nog niet moe 
F         E     - 
Pretpark Vetpark hoe doet de koe BOE 
 
A/E/E/A/A/E/E/A/F#/B/D/E-/ 
 
A         G                            A            G  
Pretpark Vetpark dit is heel erg leuk, Pretpark Vetpark krekel in een kreuk 
A        G                             F              E       - 
Pretpark Vetpark dit is heel erg cool, Pretpark Vetpark luister hoe ik joel 
 
A/E/E/A/A/E/E/A/F#/B/D/E-/ 
 
A        G                             A              G  
Pretpark Vetpark dit is heel erg gaaf, Pretpark Vetpark hé kijk ’s hoe ik draaf 
A        G                           F                              E                    - 
Pretpark Vetpark dit is heel erg vet, Pretpark Vetpark ik wil een patatje met 
A 
Pretpark een vet park 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband – Het sprookjesbos  

 
Cmaj/Fmaj7/Cmaj7/Fmaj7/ 
Cmaj7                                              Fmaj7  
In het sprookjesbos daar staat een huisje  
                      Cmaj7                                              Fmaj7  
Gemaakt van koekjes, snoep, drop en gekleurde muisjes 
          Gmaj7 
Als er iemand van het huisje gaat snoepen  

 Fmaj7 
Begint een heel oud vrouwtje te roepen, ze zegt  
Cmaj7                                   Fmaj7                       Gmaj7 
Knibbel knabbel knuisje wie knabbelt er aan mijn huisje 
 
       Am          F             Am                                  F     G      
In ’t sprookjesbos daar dansen alle elfjes op het mos en de grote tovenaar  
      Dm                                 F                                   G 
die tovert een tovertaart en roert met z’n lepel in de ketel. 
 
Cmaj7                                                 Fmaj7  
In het sprookjesbos daar woont Roodkapje 
                 Cmaj7                                                           Fmaj7  
Ze ging bij oma op bezoek met een flesje wijn en een hele lekkere koek                    
      Gmaj7            Fmaj7 
De boze wolf had zich verkleed als oma, dat wist Roodkapje niet 
           Cmaj7                               Fmaj7  
Ze zei oma wat heb je een grote oren, dan kan ik je beter horen 
Cmaj7                                Fmaj7  
Oma wat heb je een grote ogen, dan kan ik je beter zien 
Cmaj7                                Fmaj7                      Gmaj7 
Oma wat heb je een grote mond, dan kan ik je beter opeten 
 
       Am          F             Am                                  F     G      
In ’t sprookjesbos daar dansen alle elfjes op het mos en de grote tovenaar  
      Dm                                F                                    G 
die tovert een tovertaart en roert met z’n lepel in de ketel. 
 
Gitaarloopje * 
Zeg ken jij de kabouters, Ze zijn echt heel erg klein. 
Je ziet ze niet, ze zien jou wel, je weet niet waar ze zijn. 
Een paddestoel dat is hun huis, Ze koken op een klein fornuis 
Ze bakken een kaboutertaart en hebben een kabouterbaard.. 
Zeg ken jij de kabouters, Ze zijn echt heel erg klein,  Je ziet ze niet, ze zien jou 
wel, je weet niet waar ze zijn, je weet niet waar ze zijn,  je weet niet waar ze zijn 
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       Am          F             Am                                     F   G      
In ’t sprookjesbos daar dansen de kabouters erop los en de bak-kabouter 
      Dm                                 F                                      G     Cmaj7 
die bakt een kaboutertaart, kaboutercake en kabouterkoekjes.    
 
Willen jullie een kopje kabouterthee? 
 
* Gitaarloopje (gespeeld op de lage E en A snaar in 3e en 5 e positie) 
Gacbgaa gacbga, gacbgaa gacbga gacb gacb gacbga,  
Abbeeaae abbeeaae abbeeaae eggggbbb 
gacbgaa gacbga gacb gacb gacbga gacbga gacbga 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband – Vakantie 

 
A/Bmin7/C#min7/Bmin7 * je speelt de akkoorden met een open A en hoge E snaar 

Vakaaaaaaaantie,  ik zie wat jij niet ziet, ik hoor wat jij niet hoort, ik eet wat jij niet 
eet op vakaaaantie. 
 
Fm#                         E             Bm                                      F#m     
Neem ik m’n  koffer mee JA,  Neem ik m’n tandenborstel mee  JA  
Fm#                               E            Bm                         F#m 
Neem ik wat speelgoed mee JA, M’n goudvis en de TV  NEE 
 
Vakantie, ik zie wat jij niet ziet, ik hoor wat jij niet hoort, ik eet wat jij niet eet  
op vakantie 
 
Fm#                              E           Bm                            F#m     
Neem ik m’n slaapzak mee JA, Neem ik  m’n pyama mee  JA 
Fm#                              E            Bm                      F#m     
Neem ik wat spelletjes mee JA, De planten en de WC  NEE 
 
A                                         Bmin7 C#min7                         Bmin7 
Neem ik de vuilnisbak mee  NEE, Neem ik de ijskast mee NEE 
A                                         Bmin7 C#min7                                       Bmin7 
Neem ik m’n zwempak mee   JA, En nemen we broodjes mee   JA 
 
Bm                                                F#m  
Gaan we met de bus de trein het vliegtuig of de auto 
Bm                                               F#m         
Onderweg  en als we er zijn dan maken we veel foto’s   FLITS 
A                                D                                                 E 
Lekkere dingen eten, zonnebaden en veel zweten en zwemmen    
 
Vakantie, ik zie wat jij niet ziet, ik hoor wat jij niet hoort, ik eet wat jij niet eet  
op vakantie. 
 
Is de deur wel op slot Ja, Heb jij ’t koffiezetapparaat uitgedaan Ja, Heb je de 
badmintonrackets wel meegenomen Ja. OO maar ik ben m’n opmaakkoffertje 
vergeten en ik kan echt niet zonder we moeten terug. Okay dat kan wel even we 
zijn toch nog niet zo ver, omkeren !!!  
 
© 2005 tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband – Kamperen 

 
F#m               B         F#m                          B            F#m                  
Wij gaan kamperen, pak de spullen uit de auto, de bordjes, de vorken, de  
B                                       F#m                               B   
messen en  de lepels, de tafels, de stoelen en de tent. 
Bm                E             Bm                                         E 
Waar zijn de broodjes, want ik heb zo’n ontzettende trek 
F#m             B                            Gmaj7                                Dmaj7Ddmaj7Cmaj7Bmaj7 

Waar is m’n zwembadje en m’n badpak, want ik heb zo’n zin om te zwemmen 
 
F#m          B                             F#m                          B             
Hier is m’n badmingtonracket, Ik wil slaan tegen de shuttles 
 
F#m                            B             F#m                    B            
Wie speelt er met me mee, wie speelt er met me mee 
Bm                   E                             Bm                          E 
En waar is m’n voetbal, want ik wil lekker lekker lekker voetballen 
F#m                                 B                                                                    Gmaj7 

Waar zijn de chips en de koekjes hé trouwens we moeten nog wel de tent  
                          Dmaj7Ddmaj7Cmaj7Bmaj7 
opzetten hoor 
 
Em9-Em9/B (herhalen) 
Zet ‘m op op de tent moet staan, Zet ‘m op op de tent moet staan 
 
Waar moet deze tentstok nou. ?  In ieder geval niet daar  
Ik snap er helemaal niets van. O Wat doe je nou ? Het gaat fout  
De tent de tent de tent valt om. Moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband – Trommelen kun je overal 

 
4,3,2,1 
B (met open b snaar)                                                              D            E  
Trommelen kun je overal, pak een stok, geef een knal (2X) 
 
Em                                             D G                                                A  
Tikketikketik op het koekjesblik,    takketakketak op de vuilnisbak 
Em                                                     D  G                                                 A 
Toeketoektoek op het voorleesboek,     rom bom bom op de grote trom 
 
Trommelen kun je overal, pak een stok, geef een knal (2X) 
 
 
Em                                                     D G                                                 A  
Dekkedekkedek op een houten hek,     tippertippertipper op een slipper 
Em                                                 D  G                                                        A  
Tokketokketok op een grote stok,      rom bom bom bom op de grote trom 
 
Trommelen kun je overal, pak een stok, geef een knal (2X) 
 
Hé kan het wat zachter 
Okay dan gaan we nu met onze vingers trommelen, doe maar mee.  
 
Trommelen kun je overal, trommel met je vingers en geef een knal (2X) 
 
Em                                  D   G                                    A  
Trommelen op je benen,      trommelen op je tenen,         
Em                                D  G                                                            A  
trommelen op je hoofd,     Trommelen op je schoenen, je bed, de deur, de bel, de 
bank, de tafel en de grond.  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband - Ik ga naar een feestje 

 
Ik ga naar een feestje, ik maak me heel erg mooi 
Met opmaakspulletjes van mamma, m’n broertje noemt het zooi 
Ik smeer wat op m’n gezicht en ik kam heel mooi m’n haar 
Ik kijk in de spiegel, m’n broertje vindt dat raar 
Maar ik wil zijn als mamma, zijn als mamma 
 
Lipgloss op m’n lippen, speldjes in m’n haar 
Glittertjes bij m’n ogen, nee ik ben nog lang niet klaar 
M’n nagels lakken in een hele mooie kleur 
Een echt parfummetje met een hele lekkere geur    
Want ik wil zijn als mamma, zijn als mamma 

 
Hmmmmm  zo en met een beetje rouge maak ik blosjes op m’n wangen  
Doedoedoedoedoedoe  zal ik staartjes indoen of zal ik het los laten hangen 
Lalalalalalala en een kraaltjes ketting  
Hmmmmm  en ik heb nog een hele mooie  ring  
Ik wil zijn als mamma, zijn als mamma, zijn als mamma 
 
Even in de spiegel kijken hoor, O wat ben ik mooi 
 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband - DJ Dirk 

 
Em                                                                                                       C                        
Ik ben de deejay, ik draai graag een plaatje en dat plaatje dat haal ik heen en  
D                        Em                                                                      C           D      

weer  Ja dat is scratchen, scratchen, scratchen, maar wel cool vet gaaf. 
Em                                                                                                 C  
Ik ben de deejay, ik maak graag een praatje en dat praatje gaat niet over het  
D                     Em                                               C            D  
weer Ja dat is kletsen, cool kletsen, vet kletsen, cool vet gaaf. 
                   Em                                                        C                    D  
En gaan ze dansen, lekker dansen, dansen op het plaatje wat ik draai 
                   Em                                                  C           D  
En gaan ze dansen, dansen, dansen maar wel cool vet gaaf 
 
G                A                                  G                             A   
Deejay kun je een plaatje draaien, Deejay een plaatje dat ik heel goed ken (2X) 
 
                      Em                                          C                    D    
Dan gaan we dansen, dansen, dansen op het plaatje wat je draait 
                      Em                                              C            D  
Dan gaan we dansen, dansen, dansen maar wel cool vet gaaf 
              Em                                                         C                    D  
En ga ik scratchen, scratchen, scratchen met dat plaatje wat ik draai 
 

G                A                                    G                             A   
Deejay kun je een plaatje scratchen,Deejay een plaatje dat ik heel goed ken (2X) 
yeah 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband – Hop hop hop   

Em                 G          D      Em                                      G   D        Em 

Hop Hop Hop paardje in galop, Hop Hop Hop met een cowboy erop 
Am                      C 
Op z’n hoofd een cowboyhoed, cowboylaarzen aan z’n voeten.  
Em                 G          D      Em                                       
Hop Hop Hop cowboy in galop 

Em                 G          D      Em                                      G   D        Em 

Hop Hop Hop paardje in galop, Hop Hop Hop met een cowboy erop 
Am       C                           Em                 G       D      Em                                       
Hij drijft de koeien die rennen en loeien, Hop Hop Hop koetje in galop 
     C                         D               G         Bm 
Hij schiet met z’n pistolen in de lucht 
       C                       D                           G          Bm     Bm 
Alle slangen en bandieten slaan op de vlucht 
 
Em/Em/Em/Em/     wowowowow 

Em                 G          D      Em                                      G   D       Em 

Hop Hop Hop paardje in galop, Hop Hop Hop met een indiaan erop 
Am     C 
Met z’n indianentooi, moccasins en tomahawk 
Em                       G      D     Em 
Hop Hop Hop indianen in galop 
      C                    D                         G         Bm 
Hij schiet met z’n boog, pijlen in de lucht 
       C                 D                                G          Bm     Bm 
Alle buffels, alle cowboys slaan op de vlucht 
Em                      Bm                        A                                    Em 
’s avonds als het donker wordt dan zit ie voor z’n tipi bij het vuur 
Em                                        Bm            A              Em 
Hij rookt dan z’n vredespijp, zingt z’n indianenlied tot in het late uur.  
 
Em/Bm/A/Em/Em/Bm/A/Em/ 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband – Hoge bergen, verre landen 

 
C                                             Am   
Sommige kinderen komen uit België of Nederland. 
F                                                 G 
Andere kinderen komen uit een heel ver weg land. 
      C                                              Am   
Het eten smaakt er anders en het is er heel erg warm of koud. 
          F                                                   G 
En de liedjes klinken ook anders en het bos is net een wonderwoud.. 
 
 
C                     Am                F                   G 
Hoge bergen, verre landen, diepe zeeën, wijdse stranden (2X) 
 
En nu een liedje uit Marokko  C/C/F/F/G/G/C/C/ 
C                      F                              G                                                           C 
Boebie Kelbie, Rafie kiefie la ie bie,Jejz lie soe bie koer bie, Jef ha moe kè lè mie 
C                           F                         G                                        C 
Je da zja a lisson, hoep hoep hoep, Boebie Kelbie, hoep hoep hoep  
C                                    F                                G                     C 
Boebie m’n hondje, m’n lieve lieve hondje, hij zit naast mij en begrijpt mij 
C                               F                         G                                             C          A 
Als er een dief komt, woef woef woef, Boebie m’n hondje, woef woef woef  
 
D                     Bm                G                   A 
Hoge bergen, verre landen, diepe zeeën, wijdse stranden (2X) 
 
En nu een liedje uit Suriname   D/A/A/D/ 
D                                             A                                                                      
Me go bai wan soe kroe sa ni jemba jemba,  

               D 
Me go bai wan soe kroe sa ni jemba jemba  (2X) 
D                                            A                                                                      
En ik ga een snoepje kopen, lollies, spek en drop 

              D 
En ik ga een snoepje kopen, lollies, spek en drop 
Jammie  DG/D/DA/D/  
D                  G           D                                            A           D 
Bigi kaiman, kaiman, kaiman, Bigi kaiman djomp'a liba bari tjoewe-tjoewe. (2X) 
D                            G          D 
a bari tjoewe-tjoewe, a bari tjoewe-tjoewe,  
                                 A           D 
bigi kaiman djomp'a liba bari tjoewe-tjoewe.  
 
D                                G        D                                 A              D                             
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Grote krokodil sprong in het water, hij maakte een hele grote plons PLONS (2X) 
D                                                                                                        A                                         
Hele grote plons PLONS, hele grote plons PLONS  hij maakte een hele grote  
D      B 
plons PLONS  en nu een liedje uit Turkije  
 
E 
Tembel co cuk Tembel co cuk  hay di kalk  hay di kalk, Hay di sa bah ol du. Hay 
di sa bah ol du U yan bak U yan bak Hé die ken ik 
Vader Jacob, vader Jacob slaapt gij nog, slaapt gij nog,  
alle klokken luiden,  alle klokken luiden bim, bam bom, bim, bam bom 
 
E                    C#m               A                   B 
Hoge bergen, verre landen, diepe zeeën, wijdse stranden (2X) 
E 

 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dirk Scheele & de Liedjesband – Vroem vroem en tot ziens 
 
Zie Vroem Vroem - eerste gedeelte. 
 
Meer informatie via www.dirkscheele.nl 
Veel  plezier met het zingen en spelen van de liedjes 
Groetjes Dirk Scheele 
 
 


