
Dirk Scheele – Huis, tuin en keukenliedjes 
 
1 Ik woon in een huis 
2 Dieren in de tuin 
3 Ik heb een hondje 
4 Draai draai 
5 M’n gereedschapskist 
6 De kraan 
7 De boterhammenboogie 
8 M’n allerliefste knuffel 
9 Ik trommel op alles wat ik zie 
10 Opruimen 
11 Spetter spetter spat 
12 De zingende fluitketel 
13 De balpenklik-kick 
14 Spelen op de mondharmonica 
15 ABCDEFG 
16 Tring tring 
17 Feestgedruis 
18 Ik speel in een band 
19 1.2..doe maar mee 
20 Geen zin om te gaan slapen 
 
Ik woon in een huis - Dirk Scheele  
 
C/C/ 
C 
Ik woon in een huis en dat huis staat in een tuin,  
      F                                          G                         C 
die tuin ligt aan een straat, waarin een hele grote boom staat  
       Am                                       Em 
Dat huis dat heeft een dak, een deur en een raam  
     Am                   F           G                C 
en in de tuin daar zie je de bloemetjes staan 
 
© 2009 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Dirk Scheele - Dieren in de tuin 
 
6/8  GD/GD/GD/GD/ 
G         D              G D G              D         G    D 
Hé wie komt daar aan, wie loopt daar zo langzaam 
G              D        G  D       G        D           G      D 
Het is een slome slak met op z’n rug een grote bak 
      C          D       G            C        D      G 
Die bak dat is z’n huis, die slak is altijd heel snel thuis 
                   G                                                          D          
We hebben dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
 



Em                                                       Bm 
Dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
     C                                             D 
Ze vliegen daar, ze kruipen hier. Hé daar loopt alweer een mier  
Trippel trappel trippel trappel trippel trappel trip 
 
G                    D            G      DG                 D       G         D 
Wie woont er onder de grond, wie kruipt er in het donker rond 
G        D       G       D        G                D       G      D 
Ja dat is een molletje, die woont daar in z’n holletje 
C                D                 G         C           D            G 
Vliegen die vliegen daarbuiten, waar de vogeltjes fluiten 
                   G                                                          D          
We hebben dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
Em                                                       Bm 
Dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
     C                                             D 
Ze vliegen daar, ze kruipen hier. Hé daar loopt alweer een mier  
Trippel trappel trippel trappel trippel trappel trip 
 
D                                                               G 
Zoem zoem hoor je de bijtjes zoemen, ze vliegen tussen de bloemen 
D                                               G 
Zoem zoem zoem zoem zoem, bijtjes geef de bloem een zoen 
C        D        G                    C                      D               G 
En het kleine spinnetje, die maakt voor z’n web een beginnetje 
                   G                                                          D          
We hebben dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
Em                                                       Bm 
Dieren in de tuin, ’t lijkt wel een kleine dierentuin  
     C                                             D 
Ze vliegen daar, ze kruipen hier. Hé daar loopt alweer een mier  
Trippel trappel trippel trappel trippel trappel trip, trippel trappel trippel trippel trappel 
trippel trippel trappel trippel… 
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Dirk Scheele - Ik heb een hondje  
 
Woef woef woef  
G                                                              Em 
Ik heb een hondje en die wiebelt met z’n kontje 
                                     Am              C                          D  
Als hij kwispelt met z’n staart en hij rent rent rent rent rent  
                      G 
met heel veel vaart 
Am                          F               Am                      F 
Hij flappert met z’n oren, waarmee hij goed kan horen 
Am                         F                G 
Hij snuffelt met z’n neus en hij smikkelt als een reus 



Am                        F                  Am                  F 
’s nachts ligt hij te maffen, overdag hoor je ‘m blaffen 
     Am                    F                G 
Hij is mijn grootste vriend, dat heeft hij wel verdiend 
 
G                                                              Em 
Ik heb een hondje en die wiebelt met z’n kontje 
                                     Am              C                          D  
Als hij kwispelt met z’n staart en hij rent rent rent rent rent  
                      G 
met heel veel vaart 
Am                            F           Am                      F 
Hij springt tegen me op en ik aai hem over z’n kop 
     Am           F          G 
En als ik zeg zit, dan gaat m’n hondje zitten 
Dm         G               Em                           Am 
M’n lieve hondje, hij rent heel graag een rondje 
Dm                        G                         F                      G                  A 
M’n hondje is heel trouw, kom eens hier ik heb iets lekkers voor jou 
 
A                                                               F#m 
Ik heb een hondje en die wiebelt met z’n kontje 
                                     Bm              D                          E  
Als hij kwispelt met z’n staart en hij rent rent rent rent rent  
                      A 
met heel veel vaart 
 
Woef woef woef woef woef (refreinschema) 
 
A                                                              F#m 
Ik heb een hondje en die wiebelt met z’n kontje 
                                     Bm              D                          E  
Als hij kwispelt met z’n staart en hij rent rent rent rent rent  
                      A 
met heel veel vaart 
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Draai draai - Dirk Scheele  
 
AG/D/ herhalen 
Draai draai doet de wasmachine, door het ruitje kun je dat zien 
F       Bb    G      C            D 
Draai draai draai draai en draaien maar  
AG/D/ herhalen 
Pruttel pruttel doet het koffieapparaat, ‘t lijkt wel of hij een windje laat 
F         Bb       G         C        D 
Pruttel pruttel  pruttel pruttel pruttel pruttel plop pruttel pruttel plop 
AG/D/ herhalen 
Brr Brr doet de ijskast. Hij heeft het koud hou hem vast  



F     Bb   G   C    D 
Brrr brrr brrr brrr brrr, wat is het koud 
AG/D/ herhalen 
Puf puf doet de oven. Hij is iets lekkers aan het stoven 
F    Bb G   C       D 
Puf puf puf puf…puf, wat is het warm  
C                                            D 
Daar komt de stofzuiger aan. Ga aan de kant maak ruim baan 
C                                              D 
Hij zuigt het vuil van de grond. Dat doet ie met z’n stofzuigermond 
AG/D/                                AG/                            D/- 
En is het vuil dan op, dan zet je hem uit met z’n stofzuigerknop 
AG/D/                         A-                 AG/D/          D- 
En weer aan en weer uit. En weer aan en weer uit  
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M’n gereedschapskist - Dirk Scheele  
* E7(#9) kan ook vervangen worden door E7 
 
E7(#9)/E7(#9)/A7/B7/ 
 
E7(#9)                      A7 
Met een grote zaag, zaag ik elke plank 
E7(#9)                                               A7 
Ik zaag omhoog, ik zaag omlaag en zaag ‘m op de werkbank  
                   B7      C  D     E7(#9)     B7 
Ja we gaan zagen,            zagen.  
E7(#9)                                             A7 
Is er iemand die nog wat mist, dan kom ik langs met m’n gereedschapskist 
G#                                                                  F#                            B7 
Moet er nog een klusje worden gedaan, dan pak ik m’n kist en ik kom eraan  
         E7(#9) 
yeah  yeah, yeah yeah 
 
E7(#9)                        A7 
Met een grote hamer sla ik er een spijker in.  
E7(#9)                                           A7 
Ik maak een kast voor de kamer, sla de spijker het hout in  
                   B7            C  D    E7(#9)         B7 
Ja we gaan timmeren,            timmeren.  
E7(#9)                                             A7 
Is er iemand die nog wat mist, dan kom ik langs met m’n gereedschapskist 
G#                                                                  F#                            B7 
Moet er nog een klusje worden gedaan, dan pak ik m’n kist en ik kom eraan  
          E7(#9) 
yeah  yeah, yeah yeah 
 
E7(#9)                                A7 
Met een schroevendraaier draai ik elke schroef  



E7(#9)                                         A7 
De ene die gaat makkelijk en de andere heel stroef  
                    B7            C  D    E7(#9)         B7 
Ja we gaan schroeven,          schroeven  
E7(#9)                                             A7 
Is er iemand die nog wat mist, dan kom ik langs met m’n gereedschapskist 
G#                                                                  F#                            B7 
Moet er nog een klusje worden gedaan, dan pak ik m’n kist en ik kom eraan  
          E7(#9) 
yeah  yeah, yeah yeah 
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De kraan - Dirk Scheele  
 
E/E/E/E/ 
E                                                            G                           A                 E 
De kraan, de kraan zet hem maar aan, draai maar aan de knop en het water komt 
eraan  
E                                                            G                           A                 E 
De kraan, de kraan zet hem maar aan, draai maar aan de knop en het water komt 
eraan  
E 
Pssssj pssssj pssssj 
 
E                                                                   B  
De kraan die druppelt en die druppelt, waarna het water huppelt 
E                                                    B  
Zet je de kraan heel erg hard dan krijg je veel gespetter en gespat 
C#m                                    F#m                         A                         B 
De kraan die loopt maar hij loopt niet weg,  het water spettert en stroomt snel weg 
C#m                      F#m                 A                    B 
Doe de stop in de gootsteen, dan kan het water nergens heen 
 
E                                                            G                           A                 E 
De kraan, de kraan zet hem maar aan, draai maar aan de knop en het water komt 
eraan  
E                                                            G                           A                 E 
De kraan, de kraan zet hem maar aan, draai maar aan de knop en het water komt 
eraan  
E 
Pssssj pssssj pssssj 
E                                                       B  
Het water stijgt en stijgt en stijgt, totdat je een volle spoelbak krijgt 
E                                            B  
Maar oh oh wat een strop. Ik lette eventjes niet op 
C#m                           F#m                   A                               B 
Het water stroomt nu over de rand en stroomt daarna naar elke kant 
C#m                    F#m                            A                           B 
Door de gang en naar de deurmat, het huis dat wordt een zwembad. NEE 



E 
Alle bordjes zwemmen in het water falderalderiere falderalderare. 
E 
Alle kopjes zwemmen in het water falderalderiere falderalderare. 
E                                                       A    B      E      B     E      B     E 
Alle pannen zwemmen in het water falderalderalderalderalderalderal. 
F#                                                             A                  B               F# 
De kraan, de kraan zet hem snel uit, dan komt er helemaal geen water meer uit 
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De boterhammenboogie - Dirk Scheele  
 
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
Smeer smeer hap hap smek smek smak 
 
A                     Em 
Wat doen we erop, wat smeren we er bovenop  
Bm                         G 
Boter, jam of kaas, hagelslag of pindakaas 
A                        Em 
Ham, banaan of appelstroop. het liefst een hele hoop.  
Bm                                G                         A 
Kokosbrood of vlokken of een paar oude sokken NEE 
 
              D                               C  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
     G 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
              D                               C 
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
G                   C            F                 G 
Smeer smeer hap hap smek smek smak 
A/A/ 
A                     Em 
Wat doen we erop, wat smeren we er bovenop  
Bm                                            G 
Komkommer, tomaat en worst, oo ik heb met m’n melk gemorst  
A                Em 
Een ei erbij is lekker op een beschuit of een cracker  
Bm                         G                      A 
Maar de meeste lol heb ik met een krentenbol 
  
              D                               C  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
     G 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
 



              D                               C 
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
G                    C           F                G 
Smeer smeer hap hap smek smek smak 
D/-/C/-/G/-/D/-/D/C/G/G/D/C/GC/FG/A/A/B/B/ 
              E                               D  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
     A 
De boterhammenboogie met iets lekkers als het kan 
              E                               D  
Dit is de boterhammenboogie smeer die boterham 
A                    D           G                 A 
Smeer smeer hap hap smek smek smak 
A                    D           G                 A 
Smeer smeer hap hap smek smek smak 
A                    D           G                 A 
Smeer smeer hap hap smek smek smak 
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M’n allerliefste knuffel - Dirk Scheele  
 
* Op de CD is de gitaar gestemd in de D stemming DADF#AD. 
Het liedje is echter ook in normale stemming te spelen (voor akkoorden zie onder) 
 
Intro= D + melodie d-c#-b-a 2X  G/G/D/G/G/D/ 
D                                   A 
M’n allerliefste knuffel, dat is Snuffel 
D                                     A 
Snuffel is een konijn, bij hem voel ik me altijd fijn 
G                          A                 D               G 
Kom maar in mijn armen, dan zal ik je verwarmen 
G                       A    G                    A               D 
Snuffel ligt heel stil, bij hem zijn is alles wat ik wil 
 
D + melodie d-c#-b-a 
D                                   A 
M’n allerliefste knuffel, dat is Snuffel 
D                                    A 
Snuffel is een konijn, bij hem voel ik me altijd fijn 
G                              A               D                       G 
Ben ik een keer verdrietig, dan zeg ik het tegen Snuffel 
G                             A                           D 
Hij kijkt me dan lief aan,  geeft mij een knuffel 
 
D + melodie d-c#-b-a 
D                                A            G           D 
Ik heb nog veel meer knuffels, groot en klein 
D                    A                G                     D 
De ene is een beer en de andere een dolfijn 



G                         A                    D                          G 
Ze liggen om me heen van m’n hoofd tot aan m’n kleine teen 
G                             A                D 
Ik heb heel veel plezier met elk knuffeldier 
D 
M’n allerliefste Snuffel, Snuffelende Snuffel. Ik geef jou een knuffel mmmmwah  
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Ik trommel op alles wat ik zie - Dirk Scheele  
 
E/E/E/E/ 
E                             A              F#m                   B 
Ik trommel op alles wat ik zie, op m’n hoofd en op m’n knie  
E                             A                C#m                      F#m B    E 
Ik trommel op alles wat er is, ik sla steeds raak en niet niet mis  
E7(#9) (* eventueel te vervangen door E) 
Ik zet een  emmer op z’n kop en ik sla d’r bovenop  
Hé kijk ’s wat ik kan , Ik sla nu op een pan  
B                               C#m       A                B      
Rommeldebommeldebommel alles is een trommel  
 
E                             A              F#m                   B 
Ik trommel op alles wat ik zie, op m’n hoofd en op m’n knie  
E                             A                C#m                     F#m B     E 
Ik trommel op alles wat er is, ik sla steeds raak en niet niet mis  
 
E7(#9) 
Ik geef een harde tik op een heel groot blik 
Ik geef een harde klap op de prullebak  
B                               C#m       A                B      
Rommeldebommeldebommel alles is een trommel  
 
E                             A              F#m                   B 
Ik trommel op alles wat ik zie, op m’n hoofd en op m’n knie  
E                             A                C#m                     F#m B     E 
Ik trommel op alles wat er is, ik sla steeds raak en niet niet mis  
E7(#9) 
Met een zachte pang sla ik op m’n wang  
En nu ga ik staan en op m’n benen slaan  
B                               C#m       A                B      
Rommeldebommeldebommel alles is een trommel  
E                             A              F#m                   B 
Ik trommel op alles wat ik zie, op m’n hoofd en op m’n knie  
E                             A                C#m                     F#m B     E 
Ik trommel op alles wat er is, ik sla steeds raak en niet niet mis  
 
© 2009 tekst en muziek Dirk Scheele 
 
 



Opruimen - Dirk Scheele  
 
Am/Am/Am/Am/ 
Am                                          C            D                        Am 
Ruim je rommel nou eens op, alles ligt scheef en op z’n kop  
Am                                              C                  D                               Am 
Leg je spullen maar weer terug. Doe het niet langzaam maar heel vlug 4,3,2,1 
Am                                     G                                   F                              E 
Boeken in de boekenkast, kleren in de klerenkast, alles heeft z’n vaste stek 
Am                                               G                                                    F                 E 
Speelgoed in de speelgoedkast, schoenen in de schoenenkast, leg alles op z’n plek 
F                         E           F                     E 
En de propjes papier, die liggen daar en hier en hier,  
F                           G                        BbAAbGGbFE 
die gooi ik met het grootste gemak in de ppprullenbak  
 
Am                                          C            D                        Am 
Ruim je rommel nou eens op, alles ligt scheef en op z’n kop  
Am                                              C                  D                               Am 
Leg je spullen maar weer terug. Doe het niet langzaam maar heel vlug 4,3,2,1 
Am                              G                                         F                               E 
Pannen in het fornuis, poppen in het poppenhuis, alles heeft z’n vaste stek. 
Am                                   G                       F                 E 
Doe de rest in een la, we zijn er bijna, leg alles op z’n plek 
F                                        E            F                      E 
We hebben ook een vuilnisbak. De deksel zit dicht als een dak 
F                     G           BbA        Ab   G      GbF  E 
Trap ‘m op z’n voet, zodat ie z’n klep weer open doet 
 
Am                                          C            D                        Am 
Ruim je rommel nou eens op, alles ligt scheef en op z’n kop  
Am                                              C                  D                               Am 
Leg je spullen maar weer terug. Doe het niet langzaam maar heel vlug 4,3,2,1 
Am/G/F/E/Am/G/F/Am-/ 
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Spetter spetter spat - Dirk Scheele  
 
Gm                          Dm                    Gm                               Dm 
Spetter spetter spat ik zit nu in bad, Spetter spetter spat hé kijk ’s hoe ik spat 
Gm                                        Dm                       F                         Em      Dm      Gm 
Spetter spetter spat met m’n arm en m’n been en er zwemt een eendje om me heen  
kwek kwek kwek kwek kwek kwek 
 
Gm                          Dm                    Gm                               Dm 
Spetter spetter spat ik zit nu in bad, Spetter spetter spat hé kijk ’s hoe ik spat 
Gm                                        Dm                       F                         Em      Dm       Gm 
Spetter spetter spat met m’n arm en m’n been en er zwemt een eendje om me heen  
kwek kwek kwek kwek kwek kwek 



 
Gm                                          Dm                      Gm                                   
Spetter spetter spat er zit een visje in het bad,  heel erg klein,  
                Dm 
het is een speelgoeddolfijn 
Gm                          Dm                          F  Em Dm      Gm 
Met een grote boog springt hij omhoog, Hoeeeeeeee, PLONS! En nog een keer 
F   Em  Dm    Gm 
Hoeeeeeeee, PLONS!  
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De zingende fluitketel - Dirk Scheele  
 
Am/Am/Am/Am/ 
Am                                                         C    G 
Hoor je dat geluid, de fluitketel zingt en fluit huuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
Am                                                                                            C         G 
Hij roept; zet me uit, het water kookt dus schenk me uit in de theepot huuuuuuuuuuu 
              Am                 Em                  Dm                G         C                            G 
Maar de theepot zit op slot, er zit een deksel op z’n kop, er kan er geen water in. 
     Am                          Em             Dm                    G                     
De pot roept; doe toch niet zo zot, haal die deksel van de pot  
     C                            G 
en schenk het water erin  
Am                                                                                       C                  G 
Pak dan een zakje thee, laat het zakken naar benee, dan ben ik heel tevree 
 
Am/Am/C/G/ Am/Am/C/G/ (gitaarsolo) 
Am                   Em           Dm                       G                          C         G 
Doe het in een kop, maar drink het nog niet op, eerst gaan we blazen fffff 
Am                   Em      Dm                    G   C                           G 
Met een beetje suiker, drink ik het dan op, slok slok slok slok slok 
Am                                                                                C           G          C          G 
Maar per abuis, staat die ketel alweer op ’t fornuis  hij zingt en fluit, hij zingt en fluit  
                     C           G                                    C           G                                  C                               
zet me uit, hij zingt en fluit, stop dat geluid, hij zingt en fluit, zet me nou uit, hij zingt  
    G            C 
en fluit OKAY  
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De balpenklik-kick - Dirk Scheele 
 
Introriff DCAGAA/A/ 2X 
A                                                                            G            D             A 
Ik ben een balpenfan en ik klik met m’n pen en ik klik en ik klik en ik klik 
A                                                                            G            D             A 
Ik ben een balpenfan en ik klik met m’n pen en ik klik en ik klik en ik klik 
 



       G              D        A    A     A    A 
Dan krijg ik de balpenklik-kick klik-kick 
F#m                                            C#m 
Met een balpen kun je schrijven in je schrift 
G#m                                           B 
Met een balpen kun je tekenen net als met een stift 
F#m                                            C#m 
Met een balpen kun je krassen, krassen, krassen, krassen 
      D                                 E  
Die krassen kun je er niet meer uit wassen. 
 
A                                                                            G            D             A 
Ik ben een balpenfan en ik klik met m’n pen en ik klik en ik klik en ik klik 
A                                                                            G            D             A 
Ik ben een balpenfan en ik klik met m’n pen en ik klik en ik klik en ik klik 
       G              D        A    A     A    A 
Dan krijg ik de balpenklik-kick klik-kick 
F#m                                    C#m 
Laatst stopte ik een balpen in m’n zak 
G#m                             B 
Ik ging op weg, voelde mij op m’n gemak 
F#m                                            C#m 
Toen ik ineens die balpen wilde pakken 
               D                                   E 
Bleef die balpen aan m’n vingers plakken  
Hij was leeggelopen en m’n vingers zaten helemaal onder de inkt bllllh 
A                                                                            G            D             A 
Ik ben een balpenfan en ik klik met m’n pen en ik klik en ik klik en ik klik 
A                                                                            G            D             A 
Ik ben een balpenfan en ik klik met m’n pen en ik klik en ik klik en ik klik 
       G              D        A    A     A    A 
Dan krijg ik de balpenklik-kick klik-kick 
DCAGAA/A/ 4X 
Klikken maar 
A    A    A     A 
klik-kick klik-kick 
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Spelen op de mondharmonica - Dirk Scheele  
 
* In deze toonsoort kun je op een bluesharp in C spelen (klinkt altijd goed) 
 
G/G/G/D/ 
G 
Ja ja ja we gaan spelen op de mondharmonica  
C                       G 
Ja ja ja we gaan spelen op de mondharmonica  
    D                            C              D                      C         G 
Je haalt hem heen en weer, dat doe je nog een keer ja ja 



G                                                          C                        G                  
Je ademt in …..je blaast weer uit… Je ademt in…….je blaast weer uit…. 
       D              C                  D    C    G       D 
Dat doe je niet zacht, maar heel erg luid  
G 
Klaar voor de start, blaas maar hard, speel nu snel ja dat kun je wel 
               C                   G 
We gaan blazen op de mondharmonica ja ja  
    D                           C             D                C         G 
Je speelt hem met je mond en danst in het rond ja ja  
G-/G-/G-/G-/C-/C-/G-/G/DC/DCG/D/ (mondharmonicasolo) 
G 
Nee nee nee, heb je geen mondharmonica mee  
C 
Nee nee nee, heb je geen mondharmonica mee  
           D                      C            D         C             G       D    
Doe je handen voor je mond en doe alsof. Dat is tof 
G/G/G/G/C/C/G/G/D/C/D/C/G/G7 (solo met je stem en je handen voor je mond) 
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ABCDEFG - Dirk Scheele  
 
(geen akkoorden alleen ritme) 
De A is van appel, de B van banaan, de C van citroen, de D van druiven 
De E van eten, de F van fruit, de G van groente en de H van honing bzzzzz 
E                       A 
ABCDEFG wat neem je uit de winkel mee  
E                                A 
Boodschappen halen en daarna betalen  
E            A        E                                 A  
ABCDEFG wat neem je uit de winkel mee  
 
De I is van inktvis, de J van jam, de K is van kaas, de L van limonade. 
De M van melk en de N van nootjes, de O van olijven en de P van pppppppindakaas 
E                       A 
ABCDEFG wat neem je uit de winkel mee  
E                                A 
Boodschappen halen en daarna betalen  
E            A        E                                 A  
ABCDEFG wat neem je uit de winkel mee  
 
De Q is van guiche en de R van radijs, de S van sinaasappel en de T van tomaat, de 
U is van ui en de V van vis, de W is van wortel, bij de  X weet ik niks, de Y is van 
yoghurt en de Z is van zout, zoet en zuur  
E                       A 
ABCDEFG wat neem je uit de winkel mee  
E                                A 
Boodschappen halen en daarna betalen  
E            A        E                                 A  



ABCDEFG wat neem je uit de winkel mee  
Em                                 Am                      Bm                                Em                                                             
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   
Em                                 Am                       Bm                               Em                                                             
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ,  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   
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Tring tring - Dirk Scheele  
 
D/A/C/G/Bb/C/D/D/ 
D                      A               C         G                    BbCD     
Ik wil je wat vertellen, dus ga ik je bellen met de telefoon  
G     C     D       G     C     D 
tring tring tring, tring tring tring 
D                               A                    C                  G                     
Je woont hier om de hoek, maar ik ga niet op bezoek  
    Bb                 C   D      G     C     D      G     C      D 
Ik bel je met de telefoon tring tring tring, tring tring tring 
    A                                     G                                       A                     G 
Ik pak de telefoon, toets je nummer en hoor een toon neem nou op, neem nou op 
D                                             G 
Hallo met Joes Hoi met Dirk hoe gaat het met jou 
                                    A         
Met mij gaat het goed maar hoe gaat het met jou Met mij gaat het ook goed 
          G 
Maar waarom bel je me Ik wil je zeggen dat ik je lief vind 
D 
Nou ik vind jou ook heel lief hoor Nou tot de volgende keer, bel je me snel weer 
Ja hoor dag 
 
D/A/C/G/Bb/C/D/D/ (gitaarsolo) 
D                      A               C         G                    BbCD     
Ik wil je wat vertellen, dus ga ik je bellen met de telefoon  
G     C     D       G     C     D 
tring tring tring, tring tring tring 
    A                                    G                                        A                    G 
Ik pak de telefoon, toets je nummer en hoor een toon neem nou op, neem nou op 
 
D/A/C/G/Bb/C/D/GCD/ 
Hallo je spreekt met het antwoordapparaat van Dirk. Ik ben niet thuis Spreek na de 
pieptoon je boodschap in dan bel ik je snel weer terug Daaaaag piep. Hoi met Joes 
heb je zin om bij me te komen spelen Wel snel terugbellen hè doei 
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Feestgedruis - Dirk Scheele  
 
Am/Am/Am/Am/Am/Am/Am/Am/ 
 



Am                         F                         G                  C 
‘t is een heel groot feestgedruis met al die dieren bij ons thuis 
Am               F                            G                                C 
Doen ze allemaal hun best dan krijg je een heel groot dierenorkest dierenorkest 
C                                                             Dm 
De hond die zegt woef woef woef en de kat die zegt miauw 
Em                                                     F                                      G  
De vis die zegt blub blub blub en de papegaai die zegt koppie koppie koppie koppie  
            C 
koppie krauw koppie krauw 
 
Am                         F                         G                  C 
‘t is een heel groot feestgedruis met al die dieren bij ons thuis 
Am               F                           G                                 C 
Doen ze allemaal hun best dan krijg je een heel groot dierenorkest dierenorkest 
C                                                 Dm 
De cavia die zegt ptptptpt en de vogel zegt fuut fuut fuut 
          Em                                         F                            G  
Het konijn dat zegt fft fft fft fft en de muis rent door het huis  
                  C 
en die zegt piep piep piep 
 
Am                         F                         G                  C 
‘t is een heel groot feestgedruis met al die dieren bij ons thuis 
Am               F                           G                                 C 
Doen ze allemaal hun best dan krijg je een heel groot dierenorkest dierenorkest 
                          Ab                                              G 
woef woef woef woef FFFFFFF woef woef woef woef FF 
                                                                     Cm 
miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       G                                                Cm 
miauw miauw miauw woef woef miauw miauw miauw woef woef  
                                                                     Cm 
miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       G                                                             Cm 
miauw miauw miauw woef woef  miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       Eb                                                          Bb 
blub blub blub blub piep piep piep piep blub blub blub blub piep piep piep piep 
 
                       Cm                                                         G 
blub blub blub blub piep piep piep piep blub blub blub blub 
                                                                     Cm 
miauw miauw miauw miauw miauw miauw miauw woef woef  
                       G                                                Cm 
miauw miauw miauw woef woef miauw miauw miauw miauw  
                      C      C      C      Ab      G     G      G      C 
koppie krauw woef woef woef woef, woef woef woef woef 
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Ik speel in een band - Dirk Scheele  
 
(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  eff#gg#aa#b 
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  
E7#9/E7#9/E7#9/E7#9/ 
 
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 
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1.2.. doe maar mee - Dirk Scheele 
 
EA/BA/ herhalen 
Ja we gaan dansen, heel gek dansen, dansen, heel raar dansen 
Dansen, lekker cool, dansen, kom van je stoel 
C#m              A        B       EA/BA/ herhalen 
Zwaai met je armen in de lucht yeah yeah yeah yeah   
In de lucht yeah yeah yeah yeah   
 
EA/BA/ herhalen 
Beweeg je benen, je tenen. je armen om te verwarmen,  
Je vingers net als slingers, je hoofd en je nek 
C#m         A     B         EA/BA/ herhalen 
Trek nu je allergekste bek, bek bek bek bek Je gekste bek bek bek bek bek 
C#m                      E                       C#m                  E 
1,2 doe maar mee 3,4 heb plezier, 5,6 doe je best 7,8 zorg dat je lacht 



A     B -                                 EA/BA/ herhalen 
9 en 10 wie niet weg is is gezien, yeah yeah yeah yeah   
die is gezien yeah yeah yeah yeah   
A                         E                         A                        E 
Hoooooooooooo hoooooooooooo hoooooooooooo hoehhhh 
B            A 
Hoooooooooooo 
 
EA/BA/ herhalen 
Beweeg je benen, je tenen. je armen om te verwarmen,  
Je vingers net als slingers, je hoofd en je nek 
C#m         A     B         EA/BA/ herhalen 
Trek nu je allergekste bek, bek bek bek bek Je gekste bek bek bek bek bek 
C#m                      E                       C#m                 E 
1,2 doe maar mee 3,4 heb plezier, 5,6 doe je best 7,8 zorg dat je lacht 
A      B -                                EA/BA/ herhalen 
9 en 10 wie niet weg is is gezien, yeah yeah yeah yeah   
die is gezien yeah yeah yeah yeah   
A                         E                         A                        E 
Hoooooooooooo hoooooooooooo hoooooooooooo hoehhhh 
B            A             E 
Hoooooooooooo 
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Geen zin om te gaan slapen  - Dirk Scheele  
 
D/D/G/G/A/A/D/D/ 
D                                         G          A                                 D 
Ik heb geen zin om te gaan slapen, ben nog helemaal niet moe hhah 
D                                        G          A                                    D 
‘k moet nog helemaal niet gapen, ‘k wil niet naar m’n bedje toe hhah 
                G                                            D  
Nee ik wil springen op mijn bed en een kussengevecht 
         Em                            A 
Ik wil leuke boekjes lezen, door de kamer racen 
G                          D                     Em                A 
Hobbelen op mijn hobbelpaaard en een stukje appeltaart 
 
D                                         G          A                                 D 
Ik heb geen zin om te gaan slapen, ben nog helemaal niet moe hhah 
D                                        G          A                                    D 
‘k moet nog helemaal niet gapen, ‘k wil niet naar m’n bedje toe hhah 
                G                            D  
Ik wil nog tekeningen maken, gaan we nootjes kraken 
    Em                          A 
Ik wil mijn DVD kijken op de TV 
G                                   D            Em                 A 
Fietsen op mijn fiets en verder, o ja een stukje appeltaart. 
 



D                                         G           A                                  D 
Ik heb geen zin om te gaan slapen, ben nog helemaal niet moe hhah 
D                                       G          A                                     D 
‘k moet nog helemaal niet gapen, ‘k wil niet naar m’n bedje toe hhah 
 
Melodie slaap kindje slaap 
6/8 D/D/D/D/D/G/D/A/D/D/DA/D 
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Veel plezier en succes met het spelen en zingen van de liedjes. 
 
Groetjes Dirk Scheele 


