
 1 

Dirk Scheele zingt Dikkie Dik Limonade met prik 
 
Titel     Pagina 
 
1)  Daarom heet hij Dikkie Dik  1 
2)  Limonade met prik    2 
3)  Dikkie Dik heeft de hik  3 
4)  Als de kat van huis is   4 
5)  Piano spelen    5 
6)  Bolletje wol    6 
7)  Rommeldebommeldebom  8 
8)  De kattenbak    9 
9)  Verstoppertje spelen   10 
10) Dikkie Dik gaat wandelen  11 
11) De poezendans    13 
12) Au hatsjoe    14 
13) Dikkie Dik is jarig    15 
14) De Dikkie Dik rap    16 
15) Slaap maar lekker    18  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Daarom heet hij Dikkie Dik   
 
G 
He pssst hallo hallo 
Ik ben Dirk en ga liedjes zingen met m’n gitaar over Dikkie Dik 
Jullie kennen Dikkie Dik wel he. Dat is die rooie kat, die altijd zo ondeugend is en 
kattenkwaad uithaalt. En hij is een beetje dik, Daarom heet ie….. Dikkie Dik. 
 
Dmin7/Dmin7/Emin7/Emin7/ Dmin7/Dmin7/Emin7/Emin7/ 
 
Dmin7                             Emin7  
Dikkie Dik ligt te slapen, zullen we hem wakker maken 
Dmin7               Emin7                     Dmin7                                Emin7                                                                 
Wakker maken met een liedje over limonade drinken met een rietje 
             Bb                 C                                             G 
En van limonade met prik krijgt ie misschien wel de hik  hik hik 
 
*De akkoorden van Daarom heet hij Dikkie Dik  zoals hierboven beschreven zijn 
te spelen in een gewone stemming. Ik heb het liedje slaap maar lekker zelf  in 
een z.g.n. G stemming gespeeld. De E snaar wordt naar een D gestemd, de A 
snaar naar een G en de hoge E snaar ook naar een D. De flageoletten speel je 
afwisselend in positie XII en VII. Een flageolet speel je door licht je vingertop 
tegen de snaar aan te houden en tegelijkertijd los te laten terwijl je de snaar 
aanslaat. 
 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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Limonade met prik 

 
D/D/D/D/ * (met gitaarloopje def#edf#af#) 
 
D                                                              C  
Dikkie Dik zag een glas limonade staan. Hij liep erheen en rook eraan. 
D                                                             C 
Hmmm lekker dacht Dikkie Dik, stak z’n pootje erin en nam een grote lik. 
F                                              G                                                            A 
Maar ’t was limonade met prik en van de schrik gooide Dikkie Dik het glas om.  
Rinkeldekinkeldekinkeldekinkelderommeldebom.   
 
D                                                  C  
Dikkie Dik rende snel weer weg. Hij wilde drinken, maar had een beetje pech. 
D                                                       C  
Voor Dikkie Dik geen priklimonade. Wat drinkt ie dan, zullen we eens raden. 
F                                           G           A 
Hij drinkt een schoteltje met water of melk, Alsjeblieft Dikkie Dik, Miauw lekker. 
 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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Dikkie Dik heeft de hik 
 
E               D                  A                       G 
Dikkie Dik heeft de hik, wat moet ie nou doen?  
E               D                  A                       G 
Dikkie Dik heeft de hik, wat moet ie nou doen?  
A                      G          
Na iedere stap hoor je een hik.  
A                                                                                G   
Hik, stap, hik, stap, hik, stap, hik, stap Dikkie Dik zo gaat dat toch niet. 
A  
Maar wat moet ik nou doen, zei Dikkie Dik, ik heb de hik, ga weg hik. 
 
E                  D                    A                          G 
Dikkie Dik je kleur is rood, je bent een stoere kater. 
E                    D                   A                         G 
Dikkie Dik ga naar de sloot en drink daar wat water. 
A                  G                 A                        G          
Dan is je hik snel voorbij en wordt je weer blij.. 
A 
Bedankt zei Dikkie Dik en hij ging naar de sloot, hik, stap, hik, stap, hik, stap, hik.  
Dikkie Dik kwam bij de sloot, maar werd ineens helemaal rood. 
Dikkie Dik is wel een stoere kater, maar is een beetje bang voor water. 
De helling naar de sloot was heel erg steil. Hij klom voorzichtig naar beneden 
Hik, stap, hik, stap, hik en is toen uitgegleden,  miauw PLONS. 
E                      D                     A                           G 
Dikkie Dik nam van de schrik een grote slok met water. 
E               D                    A                     G 
Dikkie Dik miauwde luid, rende snel het water uit. 
A                                        G                                A -                     A 
Hij was wel nat, maar ook heel erg blij, want z’n hik, die was voorbij. 
 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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Als de kat van huis is 
 
E/EEsus4/E/E/ 
 
E                     C#m    A                          B    
Als de kat van huis is vieren de muizen feest.   
      E                     C#m                      A                          B 
Als Dikkie Dik niet thuis is, zie je een muis die door de kamer racet. 
E/EEsus4/E/E/ 
     Amaj7                   B7                    C#m7                   Dmaj7  
Ze snoepen met hun snuitjes van de appelmoes en de spruitjes. 
     Amaj7            B7            C#m7               Dmaj7  
Ze eten ook een holletje in elk wit of bruin bolletje. 
 Amaj7                  B7           C#m7                   E  
Ligt er een stukje kaas dan rennen ze erheen als een haas. 
      A            B-                      E 
En wordt die kaas een gatenkaas. 
 
E                     C#m    A                          B    
Als de kat van huis is vieren de muizen feest.   
      E                     C#m                      A                          B 
Als Dikkie Dik niet thuis is, zie je een muis die door de kamer racet. 
E/EEsus4/E/E/ 
     Amaj7                   B7            C#m7                      Dmaj7  
Ze klimmen in de gordijnen, de grote muisjes en de kleine. 
     Amaj7          B7                      C#m7        Dmaj7  
Ze lopen op de stoelen, waar ze piepen en joelen. 
     Amaj7             B7               C#m7                  E  
Ze zoeken in alle hoekjes en snoepen van alle koekjes. 
                A                        B-               E 
Maar het lekkerste vinden ze, het allerlekkerste.  
 E                       C#m                  A                               B 
Hagelslag en gekleurde muisjes is het  favoriete eten van ons muisjes 
E                       C#m                  A                               B 
Hagelslag en gekleurde muisjes is het  favoriete eten van ons muisjes 
 
 
E                     C#m    A                          B    
Als de kat van huis is vieren de muizen feest.   
      E                     C#m                      A                          B 
Als Dikkie Dik niet thuis is, zie je een muis die door de kamer racet. 
E/EEsus4/E/EEsus4/E/EEsus4/E 
 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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Piano spelen 
 
Pianogepingel 
D                      Am   C                          G      D                  Am  
Hé wat hoor ik daar. Het klinkt wel wat raar. Wie zit daar piano te spelen.  
C                     G                                          Fsus4 F     Fsus4 F 
Wie is daar de show aan het stelen. Het is Dikkie Dik, Dikkie Dik. 
 
D                               Am                   C             G       
Op de piano loopt ie stap voor stap. O o dat is heel erg knap. 
D                   Am       C                        G                      Fsus4 F     Fsus4 F     
Al die muzieknootjes speelt ie met z’n pootjes,  Het is Dikkie Dik, Dikkie Dik.  
 
D                 G        C                                D 
Pling Plang Plong. Wist jij dat Dikkie Dik pianospelen kon?  
D                 G        C                                D 
Pling Plang Plong. Wist jij dat Dikkie Dik pianospelen kon?  
 
D                                   Am               C                                          G                  
Hij stapt op de toetsen wit en zwart. Soms speelt ie zacht, soms speelt ie hard. 
D                        Am                 C                    G                  
Dikkie Dik loopt heen en weer en dat doet ie nog een keer. 
Fsus4                      F   Fsus4                     F 
Do re mi fa so la si do. Do si la so fa mi re do. 
D                 G        C                                D 
Pling Plang Plong. Wist jij dat Dikkie Dik pianospelen kon?  
D                 G        C                                D 
Pling Plang Plong. Wist jij dat Dikkie Dik pianospelen kon?  
 
D 
Hé Dikkie Dik kun je geen liedje spelen op de piano?  miauw 
D                                                          G          D              A 
Poesje mauw kom eens gauw. Ik heb lekkere melk voor jou. 
D                                          G          A           D        A       
En voor mij rijstebrij,  O wat heerlijk smullen wij. 
 
* (2x eerste keer alleen piano tweede keer met zang) 
 
D                 G        C                                D 
Pling Plang Plong. Wist jij dat Dikkie Dik pianospelen kon?  
D                 G        C                                D 
Pling Plang Plong. Wist jij dat Dikkie Dik pianospelen kon?   
 
Zeg Dikkie Dik ken je ook nog een ander liedje? 
D                                                            A                          D 
Roodborstje tikt tegen ’t  raam tik tik tik laat mij erin mij erin 
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* (alleen piano) 
 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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Bolletje wol 
 
C/C/C/C/C/C/ 
C 
Dikkie Dik zag een bolletje wol, Dikkie Dik dacht wat een mooie bol. 
     Dm 
Hij trok aan een draadje, het draadje werd lang.  
   G 
’t draadje werd langer, hij bleef aan de gang  oh oh. 
 
C/C/C/C/ 
C 
Een draadje wol kwam om z’n pootje. Een draadje wol kwam om z’n staart. 
       Dm                                            G 
Een draadje wol kwam om z’n lijfje. Dikkie Dik zat helemaal vol met wol oh oh. 
 
C/C/C/C/ 
Am                                                F        
Dikkie Dik werd een bolletje wol. Dikkie Dik ging aan de rol. 
     Am                                                            G                                         - 
Hij rolde maar door en door naar de trap. Hij rolde pardoes van die trap oh oh 
BOEM. 
 
C 
Dikkie Dik was uitgerold. Dikkie Dik was uit de bol getold. 
Dm                                               G 
Duizelig liep hij stap voor stap. ’t bolletje wol lag nu onder aan de trap. 
 
C/C/C/C/C/C/C/C/C 
 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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Rommeldebommeldebommel 
 
E/E/E/E/ 
E                                    
Dikkie Dik loopt door de straten. Dikkie Dik is aan ’t keten met z’n maten. 
G                     D              E 
Dikkie Dik, die heeft zo’n schik. 
A 
Ze lopen naar de vuilnisbakken toe, die staan daar op de hoek. 
                                                      B                                      D 
Ze willen muziek gaan maken en gaan de bakken met hun pootjes raken. 
E                                                       G               D    E 
Kling klang klong, Bim bam bom, de vuilnisbak valt om. 
Rommeldebommeldebommel. 
 
E                                    
Dikkie Dik loopt door de straten. Dikkie Dik is aan ’t keten met z’n maten. 
G                     D              E 
Dikkie Dik, die heeft zo’n schik. 
A 
Ze lopen tussen de vuilnisbakken, proberen wat te eten te pakken. 
Ze klimmen erin, ze klimmen eruit, een lekker visje is hun buit. 
Ze springen erop, ze springen eraf. Ze springen erop, ze springen eraf  
B                       D 
Dikkie Dik, doe niet zo maf. 
E                                                        G              D    E 
Kling klang klong, Bim bam bom, de vuilnisbak valt om. 
Rommeldebommeldebommel. 
 
E/E/E/E/G/D/E/E/ 
G                      D             E        E                  G                     D                  
Dikkie Dik, die heeft zo’n schik. Dikkie Dik je bent niet goed snik. 
G                       D                           G                               D 
Maar het maakt Dikkie Dik niet uit, want dit verhaaltje is bijna uit. 
G                     D              E 
Dikkie Dik, die heeft zo’n schik. 
 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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De kattenbak 
 
D/A/G/BmA/D/A/G/BmA/ * (mandolineloopje f#f#f#aaeef#eddbdf#gf#e) 
 
Blllh  wat stinkt het hier 
 
D                   A                    G                             Bm     A 
Bah bah wie stinkt daar zo. Zit er soms iemand op de po. 
D                   A        G                          Bm     A 
Bah bah wat ruik ik, is het soms weer Dikkie Dik. 
               Em             D             A                   G                             A 
Breng je hand maar naar je gezicht. Knijp je neus dicht, knijp je neus dicht 
               Em             D             A                   G                             A 
Breng je hand maar naar je gezicht. Knijp je neus dicht, knijp je neus dicht 
 
D/A/G/BmA/  
D                             A                      G                         Bm         A 
Dikkie Dik zit op de kattenbak. Een heel klein huisje met een dak. 
     D                    A                         G                         Bm         A 
Hij zit er met z’n billen in. Door de ingang steekt z’n neus en kin. 
               Em             D             A                   G                             A 
Breng je hand maar naar je gezicht. Knijp je neus dicht, knijp je neus dicht 
               Em             D             A                   G                             A 
Breng je hand maar naar je gezicht. Knijp je neus dicht, knijp je neus dicht 
 
D/A/G/BmA/ 
D                             A                  G                     Bm     A 
Dikkie Dik je moet graven met je pootjes in het kattengrit. 
     D                        A                   G                          Bm     A 
Je plas en poep begraven met je pootjes onder het kattengrit. 
Em        D           A                  G                            A 
Graven, graven, graven tot je niets meer ruikt en niets meer ziet.  
Em        D           A                  G                            A                D 
Graven, graven, graven tot je niets meer ruikt en niets meer ziet.  
Hé nu stinkt het niet meer 
 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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Verstoppertje spelen 
 
Am/Am/Am/Am/  
 
Am                                               C         
Dikkie Dik is een toppertje in het spelen van verstoppertje 
     D                                                          F                        G 
Hij speelt het met Poes Muis en Beer en doet dat keer op keer op keer. 
Am                                               C         
Dikkie Dik is een toppertje in het spelen van verstoppertje 
     D                                                          F                        G 
Hij speelt het met Poes Muis en Beer en doet dat keer op keer op keer. 
Am 
Tellen         1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 wie niet weg is is gezien 
Am                                                   F                      G  
Zoeken, zoeken, zoeken achter de bank en in alle hoeken 
Zoeken, zoeken, zoeken tussen de planten en de boeken 
Zoeken, zoeken, zoeken tussen de dozen en de koeken  
Zoeken, zoeken, zoeken tussen de washandjes en de handdoeken 
 
C                                           Dm 
Maar tot Poes Muis z’n spijt zag Dikkie Dik een bobbel onder het tapijt 
Em                                                              F        G 
Dikkie Dik riep Poes Muis je bent erbij en nu ben jij 
Am                                               C         
Dikkie Dik is een toppertje in het spelen van verstoppertje 
     D                                                          F                        G 
Hij speelt het met Poes Muis en Beer en doet dat keer op keer op keer. 
Am                                               C         
Dikkie Dik is een toppertje in het spelen van verstoppertje 
     D                                                          F                        G 
Hij speelt het met Poes Muis en Beer en doet dat keer op keer op keer. 
Am 
Tellen         1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 wie niet weg is is gezien 
Am 
Poes Muis  ziet iets bewegen achter het gordijn. Dat moet Dikkie Dik of Beer zijn. 
Hij kijkt Het is Beer. Je bent erbij. Nu gaan ze samen Dikkie Dik zoeken. 
Am                                                   F                      G  
Zoeken, zoeken, zoeken achter de bank en in alle hoeken 
Zoeken, zoeken, zoeken tussen de planten en de boeken 
Zoeken, zoeken, zoeken tussen de dozen en de koeken  
Zoeken, zoeken, zoeken tussen de washandjes en de handdoeken 
 
C                               Dm 
Hé wat hoort ie daar grrrr grrrrr   
Em                                       F                          G 
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Wat is er aan de hand. Het geluid komt uit de wasmand 
C                                                    Dm 
Poes Muis kijkt erin en en ja hoor Dikkie Dik ligt daar te slapen tussen de vuile  
        Em                                                                       F         G 
was. WAKKER WORDEN Dikkie Dik je bent erbij en nu ben jij 
Am                                               C         
Dikkie Dik is een toppertje in het spelen van verstoppertje 
     D                                                          F                        G 
Hij speelt het met Poes Muis en Beer en doet dat keer op keer op keer. 
Am                                               C         
Dikkie Dik is een toppertje in het spelen van verstoppertje 
     D                                                          F                G         C 
Hij speelt het met Poes Muis en Beer en dit is nu de laatste keer  
Morgen maar weer !! 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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Dikkie Dik gaat wandelen 
 
E/E/E/E/E/E/E/E/ * (gitaarloopje in het E akkoord is f#ef#eg#f#e bc#ef#eg#g#f#e 
op de e en b snaar) 
 
E 
Dikkie Dik gaat wandelen met z’n neus in de wind. 
Naar het park en naar de dieren toe. Ik ben benieuwd wie hij daar vindt. 
A 
Hij komt een hond daar tegen en vraagt een beetje verlegen. 
E 
Ik wil graag blaffen  zoals jij, kun je mij dat leren. 
B7                                                A                             -                  E 
Dikkie Dik blaffen kun je niet, Je miauwt je bent een kat en zo is dat.   
 
E 
Dikkie Dik gaat wandelen met z’n neus in de wind. 
Naar het park en naar de dieren toe. Ik ben benieuwd wie hij daar vindt. 
A 
Hij komt een vogel tegen en vraagt een beetje verlegen. 
E 
Ik wil graag fluiten  zoals jij, wil je mij  dat leren. 
B7                                                A                             -                 E 
Dikkie Dik fluiten kun je niet, Je miauwt je bent een kat en zo is dat. 
 
E/E/E/E/E/E/E/E/A/A/A/A/E/E/E/E/B7/B7/A/A-/E/E/E/ / 
Miauw  woef waf enz 
A 
Hij komt een eend daar tegen en vraagt een beetje verlegen. 
E 
Ik wil graag kwaken  zoals jij, wil je mij  dat leren. 
B7                                                  A                             -                 E 
Dikkie Dik kwaken kun je niet, Je miauwt je bent een kat en zo is dat. 
 
E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E/E7  
miauw kwaak miauw woef miauw woef enz 
 
© tekst en muziek  Dirk Scheele 
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De Poezendans 
 
A/A/A/A/  *(gitaarloopje aaggeeddccaaggeg) 
 
A 
Kijken met je poezenogen, horen met je poezenoren. 
              G 
Dans de poezendans miauw. Dans de poezendans miauw.  
A 
Ruiken met je poezenneus, eten met je poezenmond. 
              G 
Dans de poezendans miauw. Dans de poezendans miauw.  
D                G                      A  
Vier pootjes van de grond, dans als een poes in het rond. 
D                 G                           E                                                      E7 
Vier pootjes van de grond, zeg miauw met je poezenmond miauw miauw. 
 
A 
Krabben met je poezennagels, klimmen met je poezenpootjes. 
              G 
Dans de poezendans miauw. Dans de poezendans miauw.  
          A 
Maak snorrenharen met je vingers, wiebel met je staart, ga lekker springen. 
              G 
Dans de poezendans miauw. Dans de poezendans miauw.  
D                G                      A  
Vier pootjes van de grond, dans als een poes in het rond. 
D                 G                           E                                                      E7 
Vier pootjes van de grond, zeg miauw met je poezenmond miauw miauw. 
 
A/A/A/A/G/G/A/B/ gitaarsolo 
E                A                      B  
Vier pootjes van de grond, dans als een poes in het rond. 
E                 A                            F#/                                                   F#7 
Vier pootjes van de grond, zeg miauw met je poezenmond miauw miauw. 
baf#edbaa#b (gitaarloopje) B 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Au hatsjoe   
 
AG#m/F#mE herhalen  (* of gitaarloopje herhalen aec#e g#ec#e f#ec#e eec#e) 
Dikkie Dik ligt in z’n mand. Er is iets aan de hand. 
Hij wil niet spelen, is niet zo kwiek, want hij is een beetje ziek. 
D                             E    D                                E 
Z’n buik doet au au au. Hij ligt te bibberen brr van de kou. 
AG#m/F#mE herhalen  (* of gitaarloopje herhalen aec#e g#ec#e f#ec#e eec#e) 
Hij heeft geen zin om te eten, om met poes muis te gaan keten. 
Hij hoort niet eens muizengepiep, want Dikkie Dik heeft de griep. 
D                             E    D                                E 
Z’n buik doet au au au. Hij ligt te bibberen brr van de kou. 
D                                    E      D   E 
Dikkie Dik hoe moet dat nou, au hahahahatsjoe. 
 
AG#m/F#mE herhalen  (* of gitaarloopje herhalen aec#e g#ec#e f#ec#e eec#e) 
Dikkie Dik ga maar lekker slapen. Droom maar zacht over koetjes en schapen. 
Dan ben je morgen vast weer beter en kun je met Poes Muis gaan keten. 
Slaap maar lekker dan ben je morgen vast weer beter welterusten 
 
* aec#e g#ec#e f#ec#e eec#e (het gitaarloopje in positie IX (op de e en b snaar) 
is ook te vervangen door AG#m/F#mE) 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Dikkie Dik is jarig 
 
Dm 
Dm                                  C 
Nog één nachtje slapen, morgen ben je jarig 
        Bm                                   A 
Nog één nachtje dromen, wie zouden er allemaal komen 
        Dm                          C 
Nog één nachtje slapen, morgen is het feest 
Bm                                             A 
’t is ook zo spannend, maar ga eerst maar lekker slapen Dikkie Dik, Welterusten 
D 
De volgende ochtend staan alle vriendjes van Dikkie Dik voor het raam, Poes 
Muis, Vlekje, Siem, Rover, Siepje en Beer, Maar Dikkie Dik ligt nog te slapen. De 
katten en Beer roepen WAKKER WORDEN.  
D                           Bm 
Dikkie Dik is jarig, wij vinden je aardig,  
       Em                                 G                A     
dus komen al je vriendjes gezellig op bezoek 
      D                                                   Bm 
We nemen veel cadeautjes mee, we nemen speelgoedtoetertjes mee  
       Em                                       G                   A 
We willen graag een stukje taart of een kattenkoek. 
D                                                                                             A                D GD  G 
Lang zal ie leven, Lang zal ie leven, Lang zal ie leven in de gloria, in de gloria, in  
     D  AD                                 D 
de gloria, hiep piep piep piep hoera, hiep piep piep piep hoera  
 
En nu gaan we feestvieren  
D (* met gitaarloopje in het D akkoord is: ddfdcdfd dfecdfdd (op de d en a snaar) 
/D/D/D/ /G/ /D/C/G/G-/D/D/ 
D 
De katten willen taart gaan eten. ze hebben nog niet ontbeten 
         C                          G        -                                                    D 
Eerst gaan ze kaarsjes blazen. Ffffffffffffffffffffffffffffffffft Allemaal UIT 
             C                                                               G   -                     D                                                
En dan smikkel smikkel smikkel smikkel smekkel smok. De taart is OP 
 
D (* met gitaarloopje in het D akkoord is: ddfdcdfd dfecdfdd (op de d en a snaar) 
De katten hebben veel cadeautjes, die geven ze met hun pootjes 
C                                                 G                                   D 
Dikkie Dik krijgt een mooie strik, kattenbrokjes en kattensokjes 
      C                          Bm                    C              Bm 
Het laatste cadeau is van Poes Muis, dat is een opwindmuis 
     C                            Bm                                                          D 
Ze winden hem op en hij rent weg. De katten rennen er achteraan 
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               C-                         G-                    D 
Totdat ie stopt en dan zegt Beer: nog een keer 
Totdat ie stopt en dan zegt Beer: nog een keer 
Totdat ie stopt en dan zegt Beer: nog een keer 
 
©  tekst en muziek  Dirk Scheele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

De Dikkie Dik rap  
 
Em/GA/Em/GA/ 
We gaan niet praten, we gaan niet zingen, we gaan rappen, rappen met je 
rapklep 
 
Em/GA herhalen 
Hou je klep hou je klep. ‘t is weer tijd voor de Dikkie Dik rap. 
Hou je klep hou je klep. Er wordt alleen nog maar gerapt. 
Hou je klep hou je klep. Niet kletsen maar rappen. 
Gebruik je rapklep We gaan de boel oppeppen. 
Em/Em/Em/Em/ 
 
Em                                                 G 
Dikkie Dik vangt graag vogels, die vliegen in de lucht., 
D                                            A 
Vlieg nu als een vogel met je armen in de lucht. 
Em                   G                                        D                            G              A 
Wie sluipt daar achter die heg, ‘t is Dikkie Dik pas op! Vogels vlieg snel weg. 
 
Em/GA herhalen 
Hou je klep hou je klep. ‘t is weer tijd voor de Dikkie Dik rap. 
Hou je klep hou je klep. Er wordt alleen nog maar gerapt. 
Hou je klep hou je klep. Niet kletsen maar rappen. 
Gebruik je rapklep We gaan de boel oppeppen. 
Em/Em/Em/Em/ 
 
Em                                                  G 
Dikkie Dik vangt graag muizen, die lopen op de grond. 
D                                        A 
Loop nu als de muizen en ren in het rond. 
Em                   G                         D                                             G            A 
Wie sluipt daar bij het aanrecht, ‘t is Dikkie Dik pas op! Muizen ren snel weg. 
 
Em/GA herhalen 
Hou je klep hou je klep. ‘t is weer tijd voor de Dikkie Dik rap. 
Hou je klep hou je klep. Er wordt alleen nog maar gerapt. 
Hou je klep hou je klep. Niet kletsen maar rappen. 
Gebruik je rapklep We gaan de boel oppeppen. 
Em/Em/Em/Em/ 
 
Em                            G 
Wil je graag rappen, rap dan met me mee. 
       D                                      A 
Dan gaan we samen rappen, rappen met z’n twee. 
Bm/G/A/Em/Bm/G/A/Em/Bm/G/A/Em/ 
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Bm                                                                                 G 
Mauwmauwmauwmauwmauwmauwmauwmauwmauwmiauw.  
A                                                                                     Em 
Mauwmauwmauwmauwmauwmauwmauwmauwmauwmiauw. (2X) 
Bm                G                A                   Em 
Dikkie Dikkie Dikkie Dik. Dikkie Dikkie Dikkie Dik.  
Bm                G                A                   B7 
Dikkie Dikkie Dikkie Dik. Dikkie Dikkie Dikkie Dik.  
 
Em/GA herhalen 
Hou je klep hou je klep. ‘t is weer tijd voor de Dikkie Dik rap. 
Hou je klep hou je klep. Er wordt alleen nog maar gerapt. 
Hou je klep hou je klep. Niet kletsen maar rappen. 
Gebruik je rapklep We gaan de boel oppeppen. 
       B                                         E 
Met rappen rapraprapraprapraprap 
 
©  tekst en muziek  Dirk Scheele 
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Slaap maar lekker 
 
Amin7/G/Amin7/G/Amin7/G/Amin7/G/ 
 
Amin7/G herhalen 
Dikkie Dik ligt te slapen in z’n poezenmand. 
Dikkie Dik ligt te dromen. Ver weg in dromenland. 
     D                                       C 
Hij droomt van kattenbrokjes en van kattenmelk. 
     D                                       C 
Hij droomt van kattenkoekjes of een lekkere vis. 
     D                                               C                                     G 
Hij droomt van vogels vangen, die hij dan iedere keer weer mist. 
 
Amin7/G herhalen 
Dikkie Dik ligt te slapen in z’n poezenmand. 
Dikkie Dik ligt te dromen. Ver weg in dromenland. 
     D                                         C 
Hij droomt van al z’n vriendjes en van kattenkwaad. 
     D                                              C 
Hij droomt van z’n cadeautjes en een verjaardagstaart. 
     D                                                 C                                           G 
Hij droomt van een opwindmuis die rent en rent en rent door het huis. 
 
Slaap maar lekker. 
 
De akkoorden van Slaap maar lekker  zoals hierboven beschreven zijn te spelen 
in een gewone stemming. Ik heb het liedje slaap maar lekker zelf  in een z.g.n G 
stemming gespeeld. De E snaar wordt naar een D gestemd, de A snaar naar een 
G en de hoge E snaar ook naar een D.  
De flageoletten speel je op de hoge e en b snaar in de 12e positie. 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Voor meer informatie www.dirkscheele.nl 
 
Veel plezier met de liedjes 
groetjes Dirk 
 


