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Een straatmuzikant  
 
G               D          C                        D 
Ik ben een straatmuzikant, ik zing voor jullie een liedje 
       G              D          C                         D 
Een straatmuzikant, ik hoop dat jullie genieten 
Em                  Cmaj7                 D 
Ik speel hier op  straat en als je goed kijkt zie je dat m'n koffer openstaat 
Em                   Cmaj7                     D 
Grote mensen doen er een centje in en kinderen een mooie tekening 
 
G               D          C                        D 
Ik ben een straatmuzikant, ik zing voor jullie een liedje 
       G              D          C                         D 
Een straatmuzikant, ik hoop dat jullie genieten 
Em                  Cmaj7 
Ik speel hier op straat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat 
    D                             Em 
Ik speel hier voor m’n lol, maar ook een beetje voor de poen 
              Cmaj7                                        D 
Zodat ik straks weer boodschappen kan doen. 
G               D          C                        D 
Ik ben een straatmuzikant, ik zing voor jullie een liedje 
       G             D          C                         D           G 
Een straatmuzikant, ik hoop dat jullie genieten van dit liedje 
Em                 Cmaj7 
Ik speel hier op straat, zodat iedereen iedereen iedereen              
   D                      G 
me kan horen mmmmmmmm            © tekst en muziek Dirk Scheele 
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De Liedjesband   
 
4,3,2,1 

      E7(+9)                                        G                   A               E7(+9) 
We zijn de liedjesband, de liedjesband De band die alle liedjes van Dirk kent 
     E7(+9)                                       G                   A               E7(+9 
De liedjesband, de liedjesband De band die alle liedjes van Dirk kent 
E7(+9)                                                                              G A              E7(+9) 
We zingen en we swingen en we doen heel leuke dingen. Doe maar mee 
E7(+9)                                G      A       E7(+9) 
En wil je zingen, wil je swingen, wil je leuke dingen Zing hé hé hé  
G   A   E7(+9)     G    A  E7(+9)               G    A  E7(+9) 
Hé hé hé        Hé hé hé   Hé hé hé     
  
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Rijdend in een treintje      
 
Treintje gaat vertrekken, allemaal instappen, snel, snel, snel 
E       B  
Rijdend in een treintje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A        B 
Op twee ijzeren lijntjes, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E                B 
Rijdend in 't zonnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                B 
Daar komt een stationnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E               B 
Treintje gaat weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                           B 
Treintje gaat  weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
      A         E         B             AE          B 
Meneer de conducteur Doe o-pen die deur Uitstappen, instappen, snel, snel,  
 
E         B  
Dan gaat ie weer rijden, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                               B 
Langs koetjes en door weiden, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E                    B  
Daar komt weer een overgang tingtingtingtingting 
A                                            B 
Dat duurt helemaal niet lang  tingtingtingtingting 
E                           B  
De rails ligt recht, de rails ligt krom, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                                   B 
Dus treintje gaat een bochtje om, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E      B  
Rijdend in 't zonnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                          B 
Daar komt een stationnetje, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
E               B  
Treintje gaat weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
A                                           B 
Treintje gaat weer stoppen, tsjoeke tsjoeke tsjoek 
    A         E         B              A E         B 
Ik ben de conducteur en ik o-pen de deur Uitstappen en instappen, snel, snel,  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Jammen op een pan en een emmer  
  
                    Am       D                         F                  E 
Ja we gaan jammen, jammen op een pan en een emmer 
                    Am      D                     F                      E 
Ja we gaan jammen, jammen met elkaar en de gitaar 
Am        D                          F                E 
Jammen, jammen op een pan en een emmer 
                   Am        D                       F                   E 
Ja we gaan jammen, jammen met elkaar en de gitaar 
 
Am                     D          F                                       E 
Maar wat is nou jammen. Nou ik speel gewoon een liedje op de gitaar 
     Am                                                                      D                     
En jullie gaan er bij trommelen op een pan of een emmer of op een kartonnen  
F                                            E 
doos of misschien kun je met je handen op je benen trommelen. 
Am                D     F              E 
En dat is nou jammen, dat is nou jammen   
      Am          D    F             E             Am           D           F             E 
Wajojojo  Wajojojo Wajojojo Wajojojo Wajojojo  Wajojojo Wajojojo Wajojojo  
                   Am                                D    
Wajo go go go go go go  Wajogogogogogogo 
                 F                               E 
Wajogogogogogogo Wajogogogogogogo 
                Am                                  D 
Skriedelieboezoezoezoei Skriedelieboezoezoezoei 
F 
Skabediebediebebdiebebediebeghekkedieghek  
E 
Skabediebediebebdiebebediebeghekkedieghek 
                    Am       D                         F                  E 
Ja we gaan jammen, jammen op een pan en een emmer 
                    Am      D                     F                      E 
Ja we gaan jammen, jammen met elkaar en de gitaar 
Am        D                          F                E 
Jammen, jammen op een pan en een emmer 
                   Am        D                       F                   E 
Ja we gaan jammen, jammen met elkaar en de gitaar 
Am                                               D                                   F 
En zo kunnen we natuurlijk nog wel uren doorgaan, maar op een gegeven  
                                                     E 
moment moet je gewoon………..stoppen. 
 
© Bob Marley Music Ltd  - Sub-tekst ©  2003 Dirk Scheele 
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Op de Kinderboerderij    
 
      A                D 
De maan die gaat weer onder, de zon komt op 
A                                                         D 
't eerste dier wordt wakker, steekt z'n kop op. 
       A                                    D                              G Gf#      A         G G/f#      A 
Als hij begint te zingen, iedereen kent z’n naam, 't is de …..haan,  't is de….. 
haan 
      A          D 
De dieren weten nu dat ze op moeten staan 
      A             G        G/f#    A 
De dag die gaat beginnen op de kinderboerderij. 
A 
Op de kinderboerderij leggen kippen een ei 
          G              D                 A 
Op de kinderboerderij…lopen alle dieren samen in de wei 
          D                           E                           D                         E   
En de varkens die doen goh goh goh en de kippen die doen tok tok tok,  
D                                 E                              A 
En de haan die zegt altijd kukeleku kukeleku 
 
A 
Op de kinderboerderij leggen kippen een ei 
          G              D                 A 
Op de kinderboerderij…lopen alle dieren samen in de wei 
          D                           E                           D                         E   
En de varkens die doen goh goh goh, en de kippen die doen tok tok tok,  
          D                      E                     D                              E 
En de cavia die doet ptt ptt ptt en de lammetjes die doen beeeeeh 
          D                       E                              A 
En de haan die zegt altijd kukeleku kukeleku 
 
D/D/A/A/D/D/E/G/A/A/A/A/ gitaarsolo  
A 
Op de kinderboerderij leggen kippen een ei 
          G              D                 A 
Op de kinderboerderij…lopen alle dieren samen in de wei 
          D                          E                              D                       E   
En de varkens die doen goh goh goh, en de kippen die doen tok tok tok,  
          D                     E                      D                              E 
En de cavia die doet ptt ptt ptt en de lammetjes die doen beeeeeh 
          D                         E                 D                           E 
En de koetjes die doen boeh En de paardjes die doen hiiii  
          D                       E                              A 
En de haan die zegt altijd kukeleku kukeleku 
A 
En de eendjes doen  kwek kwek kwek kwek, kwek kwek kwek kwek     
                                                                                     G       G/f#     A 
kwek kwek kwek kwek, kwek kwek kwek kwek  op de kinderboerderij 
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© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Het verhaaltje van de gitaar 

 

Am – Em (herhalen) 
Ik zal jullie een verhaaltje vertellen over m'n gitaar 
Je kunt er een liedje bij zingen en er gekke geluiden mee goochelen echt 
waar. 
En als je heel goed luistert ja dan is het net of hij tegen je praat  
            Dm                    Em     F     G     Am   Am –Em (herhalen) 
Luister maar naar ‘t verhaaltje van de gitaar   (huilhuilhuilhuil)  
O ben je een beetje verdrietig. (hahahahahahaha) hohoho Je zit me gewoon 
voor de gek te houden je zit te lachen(hahahahahahaha 
Oh nou vertel eens wat, waar ben je allemaal geweest (tetetetetedede) 
Wat zeg je nou (tetetetetedede) 
              Dm 
ik versta er niks van nog één keertje (tetetetetedede) 
                                         Em                                                                F       G 
Oh op de kinderboerderij en wat heb je daar voor dieren gezien dan. (boeboe)  
Am – Em (herhalen) 
Oh en wat voor dieren nog meer (toktoktoktoktoktok)  Ja die zijn leuk die 
leggen een ei hè 
en wat voor dieren heb je nog meer gezien dan (hiiiiiiiiiiii)   oh en wat nog 
meer dan  
                             Dm 
(gohgohgohgoh)  Ja die zijn heel grappig hè 
                                                                                                    Em           F    
G 
En hoe ben je dan naar de kinderboerderij toegegaan eigenlijk (toet toet, toet 
toet) 
     Am – Em (herhalen) 
Oh Met de auto natuurlijk en en heb je onderweg nog iets spannends 
meegemaakt  (tadietadietadie)  Ja dat is wel heel spannend allemaal. 
Maar vertel nog eens wat leuks.(xxxxxxx)  Hoho Ah doe niet zo raar joh 
Kun je niet gewoon een liedje zingen of zo dat ik mee kan zingen. 
Oh dat is mooi. 
Am – Em           Dm              Em  F G  Am 
lalalalalala lalalalalala Lalalalala-la-la-la 
        
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Ik heb een drumstel.  

A 

Ik heb een drumstel, een glimmend drumstel 
                E                                D 
Ik ben de coolste jongen uit de klas 
            E                                        D                              A 
Omdat iedereen zou willen dat ie zelf ….een drummer was 
           A 
Hij heeft een drumstel, een glimmend drumstel                
              E         D 
Hij is de coolste  jongen uit de klas 
            E                                       D                           A 
Omdat iedereen zou willen dat ie zelf een drummer was. 
                  A 
Ik heb een lage trom, hij heeft een lage trom 
                  D                                    A 
Ik heb een hoge trom, hij heeft een hoge trom 
                   E                             D 
Ik heb twee bekkens auw, twee bekkens  auw 
                        E                            D 
Hij heeft twee bekkens auw, twee bekkens  auw 
                A 
Ik ben de drummer van de band, een echte vent 
Hij is de drummer van de band, een echte vent 

Drumsolo  

       A 
Ik heb een drumstel, hij heeft een drumstel  
Een glimmend drumstel, een glimmend drumstel 
                E         D 
Ik ben de coolste jongen uit de klas 
            E                                        D                          A 
Omdat iedereen zou willen dat ie zelf een drummer was 
dat ie een drummer was, dat ie een drummer was 
                                          A7 
Dat ie een drummer was   yeah  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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De schoonmaaksonate    
 
Am            C 
Ik maak vandaag dit huisje schoon en zing daarbij een hele mooie toon 
    G               D                                                              Am    
Ik boen ik boen ik boen ik schrob, waarom ruimt nou niemand zijn rommel op 
Am                      C 
Ze noemen me de schoonmaakmevrouw, In ieder kleed maak ik een mooie 
vouw 
    G                                                     D                                       Am 
Ik was, ik was en strijk de kleren van rijke mevrouwen en meneren 
G                                  D 
Oh wat een rommel, ik stop de kleedjes in de wastrommel. 
C                               D                                                         Am 
Oh wat een keet nou ik veeg al dat stof gewoon onder het kleed. 
 
Am              C 
Ik maak vandaag een huisje schoon en zing daarbij een hele mooie toon 
    G                                                    D                                                         Am 
Ik boen ik boen ik boen ikschrob en geef die rommelmakers straks op hun kop 
      Am                                                       C 
Ze noemen me de schoonmaakmevrouw en ik stop nu maar weer eens.gauw 
G                                              D                                                 Am 
Want 't werk is alweer gedaan dus ik mag nu fijn naar huis toe gaan. 
Am          C                                    G 
Hohohohohohohohohoo, Hohohohohohohohohiii Hohohohohohohohohoo  
D                  Am 
Hohohohohohohohoho  
 

© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Flits   
 
FLITS 
 
Em – D – G – A (herhalen)  
Pappa en mamma hebben een fototoestel, daarmee maken ze altijd foto's 
Ik moet steeds zwaaien, ik moet lachen en kijken naar de camera 
          C      D                           Em – D -  G -  A  (herhalen) 
Dan ineens FLITS alweer een foto               FLITS alweer een foto 
 
Em – D – G – A (herhalen)  
En als ik zomaar aan het spelen ben, een boekie lees of televisie kijk 
          C      D                           Em – D -  G -  A  (herhalen) 
Dan ineens FLITS alweer een foto              FLITS alweer een foto 
 
D                                   Bm              F#m                                    A 
En al die mooie, gekke leuke foto's die zitten in een heel groot fotoboek 
D                                 Bm                       G                   A 
En als er iemand op visite is, dan gaat ie kijken in dat fotoboek 
                  C  D               Em – D -  G -  A  (herhalen)       
En dan zeg ik Hé dat ben ik,                         Dat ben ik 
 
Gitaarsolo  (tèw dèw tèw tèw tèw tèw tèw tèw dèw dèw)  
 
Em – D – G – A (herhalen)  
Pappa en Mamma hebben een videocamera, daarmee maken ze altijd 
filmpies 
Ik moet steeds zwaaien, ik moet lachen en kijken naar de camera 
          C      D                            Em – D -  G -  A  (herhalen) 
Dan ineens ZOEM alweer een filmpie         ZOEM alweer een filmpie 
 
D                                           Bm F#m                          A 
Dan gaan we kijken naar de TV, naar onze eigen video jo jo jo  
D                                  Bm         G                      A 
Zie ik de hond, de cavia, de kat, oma en opa en wie is dat ? 
              C  D               Em – D -  G -  A  (herhalen)       
Dan zeg ik Hé dat ben ik…..Dat ben ik…. Dat ben jij…Dat zijn wij 
          C      D                    C      D                    C      D 
Dan ineens FLITS, Dan ineens FLITS, Dan ineens FLITS. 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Mooie kleren  
 
F#7 (add4) 
Mooie kleren, leuke kleren, rare kleren, hippe kleren, we gaan ze uitproberen 
Kom erbij op de grote verkleedpartij 
 
G              A7       G                                A7 
Hé een politiepet, die vind ik je van het (tadietadie) 
G                        A7         G                            A7 
Of een oude indianentooi, vind ik best wel mooi (woehwoehwoeh) 
G                           A7         G                                A7 
Een pet van een piraat, een ridderhelm en een zwaard  
G                                         A7                     G               A7 
Ik ben een prinses met een glinsterende jurk en een kroontje  
G                              A7                  G                                    A7 
Zeg niet dat ik 't verzin, misschien word ik wel ooit koningin 
 
F#7 (add4) 
Mooie kleren, leuke kleren, rare kleren, hippe kleren, we gaan ze uitproberen 
Kom erbij op de grote verkleedpartij 
 
G                    A7             G                             A7             G                A7                                       
Met een vette pruik màn, ben ik een coole rastaman met dreadlocks,  
G                          A7                        G                A7   G                A7 
Ik ben de grote tovenaar, ik maak geluiden o zo raar hahoehahoehahahe 
G                    A7               G                              A7 
Met een oude bezemsteel, lijk ik wel een oude heks 
G       A7                        G                        A7          G                     A7 
Ik verander jou met m'n toverstaf in iets geks hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi 
Bm             Em            D                       A     Bm                      Em 
In een astronautenpak ga ik naar de maan 't is nu tijd om te gaan daaaag 
D                   A                 Bm         Em           D               A 
Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één, nul 
© tekst en muziek Dirk Scheele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

Ik durf niet   
 
    Gm             C                Gm                   Bb              F                      C 
Ik durf niet, ik durf niet, Ik ben zo bang ik durf niet, ik dacht dat ik 't kon  
              Bb                     C 
maar nu weet ik het niet meer   
 
         Gm   
Kom op kom op kom op kom op je kunt het wel 
         Bb  
Kom op kom op kom op kom op je weet het wel 
F                                          C                       Gm 
Doe het nou maar want het is toch heel erg leuk 
 
    Gm             C                Gm                   Bb              F                      C 
Ik durf niet, ik durf niet, Ik ben zo bang ik durf niet, ik dacht dat ik 't kon  
              Bb                     C 
maar nu weet ik het niet meer   
 
         Gm   
Kom op kom op kom op kom op je kunt het wel 
         Bb  
Kom op kom op kom op kom op je weet het wel 
F                                          C                       Gm 
Doe het nou maar want het is toch heel erg leuk 
Gm 
Okay ik doe het  Yeeeeeaaaaaah 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Bij de kapper   
 

G/D/Am/C/G/D/C/D/ 
 
          G                       D                       Am          C 
Bij de kapper wordt je altijd een beetje knapper 
             G              D                             C       D  
Ze doet knip knip knip en je bent weer knap 
           Em                                     Bm            Em                                                   
Bij de wasbak wast ze snel m’n haren. In de kapperstoel zit ik naar mezelf te  
A 
staren. 
C              D                                 Em          D 
Kapper ik giechel, want ik zie mezelf in de spiegel  hihihi 
          G                       D                       Am          C 
Bij de kapper wordt je altijd een beetje knapper 
             G             D                               C       D  
Ze doet knip knip knip en je bent weer knap 
Em                                             Bm  
Kapper knipt m'n haar met een grote schaar.  
Em                                                                   A 
Ik krijg een heel mooi schort en ze knipt m'n haren kort 
             C            D                     Em                                               D 
En m’n haren die vallen op de grond en die liggen overal in het rond  hihihi 
 
          G                          D                    Am          C 
Bij de kapper wordt je altijd een beetje knapper 
             G             D                               C       D  
Ze doet knip knip knip en je bent weer knap 
Em  
Wassen, kammen, knippen en m'n haren drogen 
Bm 
Wassen, kammen, knippen en m'n haren drogen 
A 
Wassen, kammen, knippen en m'n haren drogen 
C                                                     D 
Wassen, kammen, knippen en m'n haren drogen   
Em            Bm 
Sommigen hebben krullen,  Ja en anderen hebben steil haar 
A                                                  C                                 D  
Of  dreadlocks of vlechtjes en er zijn er die hebben een hele mooie kuif  
 
           G                         D                    Am          C 
Bij de kapper wordt je altijd een beetje knapper 
             G             D                               C       D  
Ze doet knip knip knip en je bent weer           knap 
 
Zo bijna klaar zal ik er nog een kleurtje in doen ? Nee nee nee nee nee geen 
kleurtje hoor Uh een beetje glittergel dan  ja  dat vind ik wel cool en vet ja 
vooral vet  ja 
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Es Even kijken  Is het kort genoeg zo. Ja niet korter hoor niet korter Nee niet 
te lang 
wachten met terugkomen hoor Nee dat is goed Okay  Dan ben je nu klaar 
Nou bedankt en tot de volgende keer  Tot ziens  Dag 
 
© Tekst en muziek Dirk Scheele 
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De Politie      
 
A 
(tadiedadiedadiedadiedadie) 
Hoor ik een ziekenauto, hoor ik een brandweer of is het de politie ?  
 
          A                     G                  D                                  A 
De Politie, de politie, boeven kijk uit want hier komt de politie 
De Politie, de politie, boeven kijk uit want hier komt de politie 
A     
Ik ben een politieman een sterke man die alles kan  
       G                               D 
Een stok in m’n hand een pet op m’n hoofd 
A 
Zeg wordt hier nog een bank beroofd, staat hier nog een auto verkeerd 
geparkeerd. Rij je door rood, heb je de weg geblokkeerd 
        G                            D                               A 
Dan krijg je van mij een bonnetje (nee een bekeuring) een bon (een 
bekeuring) 
 
          A                     G                  D                                  A 
De Politie, de politie, boeven kijk uit want hier komt de politie 
De Politie, de politie, boeven kijk uit want hier komt de politie 
A 
Wij zijn allemaal van de politie, we rijden in een auto of een motorfietsie 
G                                    D                     A 
Soms op een paard met hoeven en we zijn op zoek naar boeven 
A 
Zijn hier nog boeven, boeven, boeven. Zijn hier nog boeven, boeven, boeven 
G                                   D                    A 
Boeven zijn koeien, we slaan ze in de handboeien 
     Em                                       G 
En horen ze dan de sirene dan nemen ze snel de benen  
      A                                                  C                              D       E             (F#) 
En gaan we ze gevangen nemen en stoppen we ze in de….. gevangenis 
 
          B                      A                  E                                  B 
De Politie, de politie, boeven kijk uit want hier komt de politie 
De Politie, de politie, boeven kijk uit want hier komt de politie 
B 
Breakie, breakie, contact Zijn hier nog boeven, wordt hier nog een bank 
beroofd. Staat hier nog een auto verkeerd Hé daar gaan de boeven. Pak ze 
pak ze pak ze er achter aan Pak ze Houdt de boef. Rennen rennen rennen.  
Ja Ik heb je in je kraag en nu ga je mee naar de gevangenis. 
 
© Tekst en muziek Dirk Scheele 
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Een spaanse danseres   
 
Olé  Guitarra Bonita Hombre si si Olé 
 
    E                                    F               G        F                    E 
Ik ben een spaanse danseres bij m'n eerste les was ik pas zes 
      E                          F              G                   F            E  
En hoor ik spaanse gitaren dan ben ik niet meer te bedaren 
                    Am                     G                        F                            E   
Want Ik wil dansen, dansen, dansen, dansen, dansen op het podium 
                    Am                    G                                    F                    E  
Want Ik wil dansen, dansen, dansen, op het ritme van de spaanse drum   
           F                  G       F   E 
op het ritme van de spaanse drum     Senorita 
 
    E                                    F              G                      F                         E 
Ik ben een spaanse danseres vraagt iemand mij ten dans dan zeg ik YES 
              E                                  F                      G              F         E  
Met m'n voeten stamp ik op de grond, met m'n jurk draai ik in 't rond 
                    Am                    G                         F                            E   
Want Ik wil dansen, dansen, dansen, dansen, dansen op het podium 
                    Am                    G                                    F                    E  
Want Ik wil dansen, dansen, dansen, op het ritme van de spaanse drum   
           F                  G       F   E 
op het ritme van de spaanse drum      
 
    E                                    F         G                  F      E 
Ik ben een spaanse danseres vandaag geef ik jullie dansles 
           E                               F            G  
Met je handen klap je in de lucht. Je zingt,  je zucht 
                    Am                     G                        F                            E   
Want Ik wil dansen, dansen, dansen, dansen, dansen op het podium 
                    Am                     G                     F                                  E  
Want Ik wil dansen, dansen, dansen, op het ritme van de spaanse drum 
Am               G                      F                     E   
La la la lé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé  (3X) 
                    Am                    G                                    F                    E  
Want Ik wil dansen, dansen, dansen, op het ritme van de spaanse drum   
           F                  G       F   E 
op het ritme van de spaanse drum      
 
© Tekst en muziek Dirk Scheele 
 
 
 

 

 

 

 

 



 18 

Losse veters       
 
Am 
't is echt, 't is vet, wat ik heb ontdekt. 't is echt, 't is cool, wat een goed gevoel 
't is gek, te gek, ik heb 't je gezegd. 't is keet, 't is wreed, ik wil dat je 't weet 
     C           D          C    D                        Am 
Ik draag m'n veters los, Ze zeggen kijk uit straks ben jij de klos. 
 
Am 
't is echt, 't is vet, wat ik heb ontdekt. 't is echt, 't is cool, wat een goed gevoel 
't is tof, 't is grof, ik loop en ik slof, 't is gaaf, niet braaf, onwijs gaaf 
     C          D       C                G            A 
Ze zeggen dat ik het niet moet doen, maar 't zijn toch m'n eigen schoenen 
    D             A                  G            A                D               A 
Ik blijf 't vertikken om m'n veters te strikken Ik hou niet van vast, geef mij maar 
los 
          G      A 
Want dat vind ik kicken 
 
Am 
Hé fool dat is toch niet cool, ik weet iets veel beters, maar dan zonder  veters  
Am        C       G                    D 
Hé fool dat is toch niet cool, ik weet iets veel beters, maar dan zonder  veters  
Am        C       G                    D 
Hé fool dat is toch niet cool, ik weet iets veel beters, maar dan zonder  veters 
           Am       G        Am   G                 C       D 
Dat is klitteband       Kkk klitteband       Ja dat is cool       je weet wel wat ik 
bedoel 
 
Am 
Sommigen hebben gekleurde veters of kraaltjes erom, rood groen en geel 
M'n pa en ma die strikken hun veters, maar da's niets voor mij dat wordt me te 
veel. 
     C            D         C    G                   A 
Ik draag m'n veters los, Ze zeggen kijk uit straks ben jij de klos. 
D               A           G            A              D                A 
Ik blijf 't vertikken om m'n veters te strikken Ik hou niet van vast, geef mij maar 
los 
          G      A 
Want dat vind ik kicken 
D               A           G            A              D                A 
Ik blijf 't vertikken om m'n veters te strikken Ik hou niet van vast, geef mij maar 
los 
          G   A         D     F/C     G/B     Bb   D 
Want dat vind ik kicken           kicken        kicken 
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Het allerlaatste liedje     
 
               G                                                   D  
Dit is het allerallerallerallerallerallerlaatste liedje 
      C                          D 
We gaan weer weg is dat even pech 
               G                                                   D  
Dit is het allerallerallerallerallerallerlaatste liedje 
         C                                                 D 
Maar raak niet van je stuk, misschien heb je wel geluk  
     C                                      D            G 
En zien we je vast weer een volgende keer 
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