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Op Stap met Dirk Scheele – Gaan jullie mee? 
 

1. Gaan jullie mee? 
2. Op Stap 
3. We zijn van de brandweer  
4. Wie krabt er op de krab zijn rug? 
5. Zomer op het grote strand 
6. Fruithapje 
7. Hondje Woef 
8. Ik ben een echte kunstenaar (met Karin Bloemen) 
9. Ik ben een vliegtuig 
10. Hoge bergen, verre landen 
11. Gek taaltje 
12. Vroem Vroem op weg naar leuke dingen 
13. Bij de kapper (met Hakim) 
14. Vooruit 
15. Ik speel in een rockband  
16. Ik heb de allercoolste opa 
17. Ik ben een ridder (met Joes)  
18. Het orkest doet zijn best (met het Kennemer Jeugdorkest) 
19. Lieveheersbeestje (met het Kennemer Jeugdorkest) 
20. Reis om de wereld in een dag 
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Op stap 
 
DG/CG/DG/CG/ 
D   G      C                   G 
Op stap, ga je met me mee 
D   G                       C                     G 
Op stap want het is leuker met z’n twee 
D                         G              C              G 
Pak je jas, pak je tas trek je schoenen aan 
              A              
Want er komen heel veel leuke dingen aan 
D   G      C             G      D   G      A                D 
Op stap, stap voor stap, op stap, wij gaan op stap 
 
© tekst en muziek - Dirk Scheele 
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We zijn van de brandweer 
 
Sirene eaeaeaeaea 
Gitaarloopje eegabbdeEE 
E 
We zijn van de brandweer, tadietadie We rijden heen en weer tadietadie 
A                                              E 
Met de sirene aan, tadietadie Komen we eraan tadietadie 
B                         A                                     E 
Allemaal aan de kant Er staat een huis in brand 
E 
We zijn van de brandweer tadietadie.Bij mooi en slecht weer tadietadie 
                A                               E 
Met onze waterspuit tadietadie Spuiten wij het vuur uit tadietadie 
B                  A                                                                        E 
In ieder dorp of elke stad Aan de kant anders spuiten we je nat 
A                                  E 
Pssssjjj blussen maar, Pssssjjj blussen maar,  
A                                  F#m          B 
Pssssjjj blussen maar, Pssssjjj  
E                                                                          A                            E 
We zijn van de brandweer, Wat is er nou weer, Miauw miauw Wat is dat nou  
B                                          A                                                         E 
Een kat in de boom miauwt luid Pak de ladder en ........ haal m eruit  
A                                  E 
Pssssjjj blussen maar, Pssssjjj blussen maar,  
A                                  F#m          B 
Pssssjjj blussen maar, Pssssjjj  
E 
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Wie krabt er op de krab zijn rug?  
 
D/D/D/D-/ 2X 
D                          G                          Em                                     A 
Stap stap daar loopt een krab, hij is op zoek naar een lekkere hap 
D                                                 G                              Em                              A 
Hij zit op het zand van het strand, maar wat is er met die krab aan de hand 
Bm                                 A                 D                                     G 
Hij heeft jeuk op z’n rug, roept krab me dan en een beetje vlug 
Bm                           A                    D                   G 
Want ik ben niet blij, want ik kan er helemaal niet bij 
Bm                     G         A                               Bm          G             A 
Wie krabt er op de krab z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
Bm                     G         A                               Bm          G             A 
Wie krabt er op de krab z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
D/D/D/D-/ 
D                                             G                          Em                             A 
Daar komt een vis aangezwommen, die houdt zich van de domme 
D                                               G                                         Em                                  A 
De krab zegt krab me dan hup hup hup, maar de vis doet alleen maar blub blub blub                            
         Bm                         A                           D                          G 
Een inktvis met veel armen wil hem krabben en omarmen 
Bm                        A                         D                                            G 
De krab zit dan onder de inkt. Waardoor hij snel in het water springt  plons 
Bm                     G         A                               Bm          G             A 
Wie krabt er op de krab z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
Bm                     G         A                               Bm          G             A 
Wie krabt er op de krab z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
D                                 G                 Em                       A 
Ineens is daar een kreeft, die vraagt de krab heel beleefd 
D                              G                                  Em                             A 
Zal ik je krabben met m’n schaar en maakt daarna een krabgebaar 
A 
O heerlijk een beetje links en een beetje rechts 
       Bm                                A                                        D                                    G 
De kreeft die heeft ook jeuk op z’n rug,  Roept krab me dan en een beetje vlug 
Bm                           A                    D                  G 
Want ik ben niet blij, want ik kan er helemaal niet bij 
Bm                     G         A                                Bm          G             A 
Wie krabt er op de kreeft z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
Bm                     G         A                                Bm          G             A                            
D 
Wie krabt er op de kreeft z’n rug en doe dat dan een beetje vlug  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Zomer op het grote strand 
 
GC/DC/ herhalen 
T is hier lekker warm, ‘k heb zweet onder m’n arm  
t is te warm om te rennen, maar niet om te zwemmen plons 
Met m’n voeten in het water wordt t snel een uurtje later 
Schelpen zoeken in het zand. Het lijkt wel een heel groot zandland 
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
GC/DC/ herhalen 
O nee wat is er aan de hand. M’n boterham valt in het zand 
Ik probeer hem te eten met m’n handen. Knisper knesper knasper tussen m’n tanden 
Van zand is er heel erg veel. Dus bouw ik m’n eigen zandkasteel  
Met m’n schepje, emmertje, harkje en vormpjes maak ik vissen en zandwormpjes 
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
GC/DC/ herhalen 
Onder het zand onder het zand onder het zand , zand zand zand zand zand zand  
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Het Fruithapje 
 
CAm/FG/ 4X 
C                 Am       C                    Am 
Appeltje en peertje, liepen als een heertje 
C                            Am                  F                                   G            
Zagen een druif en een banaan en vroegen wil je met ons meegaan 
 
Dm               G      Dm                   G  
Is er dan een fuif? Ja dat vroeg de druif 
          C                     Am         F                                           G 
Zoals plonsen in een papje en zwemmen in een lekker fruithapje. 
 
CAm/FG/ 
Tttttt hmmmmmmmm 4X 
 
C                  Am                  C                              Am 
Plons zei de appel PLONS, Nog een keer zei de peer PLONS 
C                  Am        F                 G 
Ik ga van de glijbaan dat zei de banaan Ieeuw  PLONS 
Dm                  G    Dm          G  
Wat een leuke fuif dat zei de druif  
C                            Am                 F          G    C 
Neem nu maar een hapje van het lekkere fruithapje 
 
CAm/FG/4X 
Hmmmm Hap. Hmmmm Hap . Hmmmm Hap  
C/Am/F/G/2X snel 
En nog één hapje. Hmmmmmmmmmmmm Hap 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Hondje woef  
 
D/A/A/D/D/G/A/D/D/D/D/ 
D                              A 
Het hondje dat zegt woef woef woef 
                         D 
De kat die zegt miauw 
D                             G               A                     D 
De kip die roept vanuit z’n hok tok tok tok tok tok 
 
D                              A 
Het varken dat zegt goh goh goh 
                              D 
Het paard dat zegt ieeeeh 
D                          G                          A                                D  
De koe die is nog lang niet moe en die roept steeds maar BOE 
 
D                              A 
Het eendje dat zegt kwek kwek kwek 
                             D 
De vogel fuut fuut fuut 
D                                G       A             D 
Het dikke schaap dat blaat meh meh meh 
 
D                            A 
Woef woef woef miauw miauw 
                             D 
Goh goh goh goh ieeeeeh 
D            G                         A                   D 
Boe boe kwek kwek kwek fuut fuut fuut meh   
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Ik ben een echte kunstenaar 
 
C - Dm - C  
C/C/C/C/ 
C                              Am                    Em                           G 
We hebben een schilderij gemaakt, we hebben met verf het doek geraakt 
C                              Am         Em                      G  
Het duurde uren en uren, we maakten mooie figuren 
      C                             Am                   Em                              G  
We schilderden op het witte doek. Met prachtige kleuren van hoek tot hoek 
     C                                       Am           Em                                      G 
Je maakt een landschap met koeien of verft met je vingers en gaat knoeien. 
C             G                                      F                          G  
He kijk ’s wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf het doek geraakt 
    C                      G                          F                                 G                  C 
Ik ben een echte kunstenaar nog even wat verf en m’n schilderij is klaar  
 
    C                         Am                    Em                        G 
Ik maak iets moois van karton en ik wist niet dat ik dat zo goed kon 
             C                           Am      Em                      G 
Want ik schilder alles met kleuren om het wat op te fleuren 
C/Am/Em/G/C/Am/Em/G/G/ Solo 
C             G                                      F                          G  
He kijk ’s wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf het doek geraakt 
    C                      G                          F                                 G                  C 
Ik ben een echte kunstenaar nog even wat verf en m’n schilderij is klaar  
 
      C 
We noemen het kunst, want het is een hele kunst.   
      Dm 
We noemen het kunst, want het is een hele kunst 
      Em 
We noemen het kunst, want het is een hele kunst 
       F                                          G 
We noemen het kunst, want het is een hele kunst 
C             G                                      F                          G  
He kijk ’s wat ik heb gemaakt. Ik heb met verf het doek geraakt 
    C                      G                          F                                 G                  C 
Ik ben een echte kunstenaar nog even wat verf en m’n schilderij is klaar  
C/Eb/F/AbBb/C  
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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De vliegtuigsong 
 
Dm Dm  
Dm                                    Am                    / 
Ik ben een vliegtuig vlieg hoog in de lucht 
Dm                                      Am                     / 
Ik ben een vliegtuig ergens heen en terug 
Gm /                                 A/ 
Vlieg maar met me mee over de grote zee. 
Dm Dm 
Dm Dm Dm Dm  
We gaan opstijgen huuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
Gm  /                                                  Dm/ 
Hoger en hoger en hoger we stijgen op 
Gm /                                   Dm/ 
Hoger en hoger over elke bergtop 
Gm    /                                                Dm/ 
Hoger en hoger we gaan een beetje scheef 
Gm  /                                          Dm      Dm 
Hoger en hoger t lijkt wel of ik zweef 
 
Dm                                    Am/ 
Ik ben een vliegtuig vlieg hoog in de lucht 
Dm                                      Am/ 
Ik ben een vliegtuig ergens heen en terug 
Gm /                                 A/ 
Vlieg maar met me mee over de grote zee. 
Dm Dm  
Gm          /                                          Dm/ 
Hoger en hoger en hoger naar verre landen 
Gm   /                                                   Dm/ 
Hoger en hoger en hoger naar wijdse stranden 
Gm   /                                                 Dm/ 
Hoger en hoger en hoger tussen de wolken 
Gm /                                        Dm/    Dm 
Het lijkt wel of ze bolken en kolken 
 
Dm/ Em/ F/ G /Am/  C/ Dm/ Dm / - / - / 
Tussen de wolken, tussen de wolken……….. 
Dm                                    Am/ 
Ik ben een vliegtuig vlieg hoog in de lucht 
Dm                                      Am/ 
Ik ben een vliegtuig ergens heen en terug 
Gm   /                               A/  
Vlieg maar met me mee over de grote zee. 
Dm                                    Am/ 
Ik ben een vliegtuig vlieg hoog in de lucht 
Dm                                      Am/ 
Ik ben een vliegtuig ergens heen en terug 
Gm  /                                A/A A Dm 
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Vlieg maar met me mee over de grote zee. 
 
©  tekst en muziek Dirk Scheele 
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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                             
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  
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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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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 (2X hele stuk)) 
 
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)  
 
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 
 
©  tekst en muziek Dirk Scheele 
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Vroem vroem 
 
Stap maar in want we gaan autorijden 
We doen de gordel vast en gaan even lekker zitten en dan gaan we de auto starten 
Hmm nog een keer Wat is dat nou Hij wil niet starten. 
Helpen jullie me duwen? Ja met z’n allen ja duwen duwen sneller duwen daar gaat ie  
Vroem Vroem 
 
EA/GD/ herhalen 
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 en dan springt ie op groen  
 
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 
 
We gaan de snelweg op, Sneller schakelen  
hé we gaan een vrachtwagen inhalen  
en dan gaan we door de bocht naar links en weer naar rechts en weer naar links en  
weer naar rechts rechtdoor oh oh daar komt een politieauto Zouden we te hard rijden  
Nou we gaan weer verder naar links en naar rechts en rechtdoor en nog een  
vrachtwagen inhalen en we zijn thuis Vroem Vroem 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Bij de kapper   
 
          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                                                  A  
Bij de wasbak wast ze snel m’n haren. In de kapperstoel zit ik naar mezelf te 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 
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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Vooruit!! 
 
(F# met een open b en e) f#gagf#f#gf# 
 
F# 
We gaan vooruit en weer achteruit 
                                         G           a  g    f# 
Naar links naar rechts we draaien in het rond. 
F# 
We springen omhoog we zakken door de knieën 
F# G     G#     A   B             - 
En dan staan we helemaal stil  
             F# 
als een boom in de wind  
A                                    B 
lopen op onze voeten stap stap stap 
A                                       B 
Hinkelen op onze tenen hink hink hink 
G#                                            C# 
Schaatsen op onze schaatsen kgg kgg 
      A                       B 
En rrrrrennen op je plaats 
 
F# 
We gaan vooruit en weer achteruit 
                                         G           a  g    f# 
Naar links naar rechts we draaien in het rond. 
F# 
We springen omhoog we zakken door de knieën 
F# G     G#     A   B             - 
En dan staan we helemaal stil  
             F# 
als een boom in de wind  
A                                    B            A                                   B 
Rijdend op een paard huuuuu Steppen op de step  
 
G#                           C#                 A                    B 
Fietsen op een fiets tring tring En sturen in een auto toet toet 
 
F# 
We gaan vooruit en weer achteruit 
                                         G           a  g    f# 
Naar links naar rechts we draaien in het rond. 
F# 
We springen omhoog we zakken door de knieën 
F# G     G#     A   B             - 
En dan staan we helemaal stil  
             F# 
als een boom in de wind  
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A                                      B   A                                   B 
Roeien in een roeiboot      Rijden in een trein tsjoeketsjoeketsjoek 
G#                                C#                   A                         B 
vliegen in een vliegtuig        Of in een helicopter of een raket 
 
F# 
We gaan vooruit en weer achteruit 
                                         G           a  g    f# 
Naar links naar rechts we draaien in het rond. 
F# 
We springen omhoog we zakken door de knieën 
F# G     G#     A   B             - 
En dan staan we helemaal stil  
 
© Tekst en muziek Dirk Scheele 
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Ik speel in een Rockband  
 
(alleen ritme op een kartonnen doos) 
Ik speel in een band op een kartonnen doos  
Ik sla met de stokken midden in de roos  
 
E                             A           E               A 
Ik speel in een band op een basgitaar  
    E                              A              E                        A  egaega#aegage  
Ik heb een grote bezem met een hele lange snaar  
 
E                             A           E                           A 
Ik speel in een band op m’n speelgoedgitaar  
E                             A       E                           A 
Ik ram op de snaren en ik oefen al een jaar  
E                                    A            
Ik speel heel hard en ik speel heel snel  
E                                             A 
Doe maar met me mee ja dat kun je wel  
DEEDE 4X B4B B4B    
 
Em                     A       Em       A 
Ik zing door een koker van karton  
Em              A                    Em      A 
Ik wist niet, dat ik zo goed zingen kon 
    Bm                         G 
Ik treed nu op, zet de boel op z’n kop  
Bm                                          G                 A 
Iedereen staat te springen, terwijl ik sta te zingen. 
Egeaege Egeaege Egeaege  Egeaege 
Drums,   bas,        gitaar,     hé hé hé hé 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
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Ik heb de allercoolste opa 
 
D 
Ik heb de allercoolste opa van Nederland en heel Europa 
    G                A             D                    G A        D 
Er is geen muziekinstrument, wat m’n opa niet kent 
Em                       A      -               Em                     A      - 
Hij speelt op de gitaar……………Hij speelt op de drums 
Em                       A        -                  G                               A  -           DCDC/DCD- /2X                                
Hij speelt op de piano……………en blaast met z’n mond op de mondharmonica 
D 
Ik heb de allerhipste oma, zij gaat winkelen in Roma 
G          A        D                   G                           A               D 
Amsterdam of Londen, daar heeft ze weer iets nieuws gevonden 
     Em                               A                       Em                     A 
Ze was op zoek naar een nieuwe look en kocht een coole bloemetjesbroek 
Em                           A        G                  A   -                DCDC/DCD- /2X                                
Ze kocht veel gave kleren en een vette hoed met veel veren 
 
D 
Ik heb de allerliefste opa, Ik heb de allerliefste oma 
     G         A            D             G                  A        D 
Bij hen ga ik graag spelen, Ik zal me daar niet vervelen 
    Em                          A         G                       A    -                    DCDC/DCD- /4X                                
Ik heb daar heel veel pret Vooral als m’n opa speelt op de trompet 
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Ik ben een ridder 
 
Em 
Ik ben een ridder met een zwaard. Ik rijd in t rond op mijn eigen paard 
                                                       D 
Ik ben een ridder met een lans en geef m’n vijand geen enkele kans 
Em 
Met een helm op versla ik de draak. Niet een keer maar heel erg vaak 
                                                                              D 
Ik ben op zoek naar een mooie jonkvrouw, maar waar zit ze nou 
Em              Bm                      G          D 
Kling Klang doet m’n zwaard. Huuuh doet m’n paard  
Em                   Bm          D                           A                    Em 
Piew doet m’n boog, die schiet heel ver en hooooog 
Em 
Ik ben de jonkvouw in de toren, maar ik kan je liedje niet goed horen 
                                                     D 
Kun je niet wat harder zingen en dansen als een speelman en springen 
Em              Bm                    G          D 
Kling Klang doet je zwaard. Huuuh doet je paard  
Em               Bm           D                           A                    Em 
Piew doet je boog, die schiet heel ver en hooooog 
 
Okay dan ga ik wat harder zingen rock@roll 4321 
 
Em                                                Bm 
Jij bent knap en heel erg mooi. Ik neem je mee naar  het riddertournooi 
Em                                                      D                                             Em 
Jonkvrouw kun je me goed horen en kom je voor mij uit die toren 
Em                                      Bm 
Ja ik kan je goed horen en kom voor jou uit de toren 
Em                                        D                                          Em 
Ik kom nu naar beneden en loop over 1000 traptreden 
Em              Bm                    G          D 
Kling Klang doet het zwaard. Huuuh doet het paard  
Em               Bm           D                           A                    Em 
Piew doet de boog, die schiet heel ver en hooooog 
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Het orkest doet z’n best  
 
Am/Am/Am/Am/ 
Am                                     Em 
Heb je wel eens een orkest gehoord 
        C                                                Dm 
Met tonen en klanken van het mooiste soort 
Am                                     Em 
Heb je wel eens een orkest gezien 
F                                               G 
Zoveel instrumenten, het zijn er meer dan tien 
            F                       G              Em                           F 
Het orkest doet z’n best om mooie muziek te spelen 
F                           G         Em                            Dm  Em F G  
Korte en lange noten kwarten halve en hele 
 
Am                                            Em     
de viool speelt een triool   de cello klinkt picobello 
Am                                                                      Em  
De contrabas doet pom pom pom en de pauken die doen bom bom bom   
Am                                                 Em 
De dwarsfluit knalt er uit, de klarinet klinkt lekker vet 
C                                        Dm                  Em                                     F G 
De hoorn  kun je goed horen en de trompet die heeft veel pret  
F                                   G               Em                          F 
Het orkest doet z’n best om mooie muziek te spelen 
F                           G         Em                            Dm  Em F G  
Korte en lange noten kwarten halve en hele 
 
Am                        Em                                       G                             Dm 
De dirigent dirigeert het orkest Nu zijn jullie het orkest Doe je best  
Am                        Em                                       G                                  Dm 
De viool              de altviool                         de cello                      de contrabas  
de dwarsfluit    de hobo                              de klarinet                de fagot 
de hoorn            de trompet                        de trombone            de pauken 
F                     C                     Dm                              E    
De harp de marimba, de buisklokken en de dirigent 
F                                   G              Em                           F 
Het orkest doet z’n best om mooie muziek te spelen 
F                           G         Em                            Dm  Em F G  
Korte en lange noten kwarten halve en hele 
 
Instrumentaal   
F/G/Em/F/F/G/Em/DmEm/FG/Am  
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Lieveheersbeestje 
 
D                                     A                          D    
Lieve lieveheersbeestje kom je op mijn verjaarsfeestje  
D                                    A                     D 
Lieve lieveheersbeestje kom je ook zo langs  
A                         D         A                    D  
Al mijn vriendjes zijn er, zij zijn al heel groot 
A                      D                A                     D 
Jij bent nog zo klein, maar dat vind ik wel fijn 
 
D                                     A                          D    
Lieve lieveheersbeestje kom je op mijn verjaarsfeestje  
D                                    A                     D 
Lieve lieveheersbeestje kom je ook zo langs  
 
             A                     D                  A                         D  
Jij hebt zwarte stippen op je rug en als je vliegt ga je heel erg vlug 
 A                          D                       A                        D  
Jij bent zo teer en fijn, dus moet ik heel voorzichtig zijn 
 
D                                     A                          D    
Lieve lieveheersbeestje kom je op mijn verjaarsfeestje  
D                                    A                     D 
Lieve lieveheersbeestje kom je ook zo langs  
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Een reis om de wereld in een dag  
 
G (flageoletten) 
Hoge bergen en verre landen, diepe zeeën en wijdse stranden 
Daar lees ik over in een heel mooi boek  
en daardoor ga ik er steeds weer op bezoek 
 
       C                    G               Am 
Van India tot in Amerika, Turkije tot Hongarije 
 C                      G       Am 
Italië tot in Australië, Finland tot in Rusland 
                     Am           C          F       G               Am            C        F       G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee 
 
     C         G        Am                C                G                Am 
En overal wonen kinderen, die praten heel anders dan jij 
C                               G                Am  C                  G                   Am 
Sandeep praat in een hele mooie taal. Luister maar naar haar verhaal 
                     Am           C          F       G               Am            C        F       G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee 
 
     C         G        Am                C                G                Am 
En overal wonen kinderen, die wonen heel anders dan jij 
C                               G                          Am   
Aysun woont in een huis gemaakt van lava,  
         C                     G                          Am 
Haar naam betekent maan en ze eet baklava 
                     Am           C          F       G               Am            C        F       G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee 
 
C         G         Am                C                    G               Am 
Overal wonen kinderen, die doen dezelfde dingen als jij 
C                            G             Am                 
Lin Lin gaat op de fiets naar school 
C                        G                              Am 
Ibrahim voetbalt graag en maakt een goal 
Dm                 Am                        Em 
Anniko speelt cello en doet haar best 
     Dm                              Am                  Em 
Ze droomt van het spelen in een groot orkest 
                     Am           C          F       G               Am            C        F       G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee 
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                     Am           C          F       G               Am            C        F       G 
Ik maak een reis om de wereld in een dag. Ik ga overal naar toe en alles mag 
                      F                     G              F                     G 
Naar de woestijn, de bergen en de zee. Ga je met me mee Ga je mee? 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
 


