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Voorwoord 
 
 
Fiere Heyendalers, 
 
Met trots presenteert de Klapcommissie (hierna: Klapcie) het allereerste 
Heyendaal Liederenboek. Na lang zwoegen en zweten hebben we alle hitjes die 
rondzingen binnen onze groene vereniging verzameld en gebundeld in dit 
Liederenboek. Of je nu een groentje of een oude rot bent, of je nu prachtig kunt 
zingen of een schreeuwlelijk bent, of je vocabulaire nu rijk of arm is: het is altijd 
goed om alle Heyendaalklassiekers te bundelen en je zangarsenaal uit te breiden. 
 
Door middel van dit Liederenboek hoopt de Klapcie een van haar doelen te 
verwezenlijken, namelijk het vergroten van het verenigingsgevoel. Dit 
Liederenboek is natuurlijk slechts een hulp- en smeermiddel, een opstap naar een 
hoger doel. Met dit Liederenboek wil de Klapcie een fysieke bijdrage leveren aan 
het vergroten van dit verenigingsgevoel. Het verenigingsgevoel is ons DNA. 
Groen bloed dat door onze aderen stroomt. 
 
We realiseren ons terdege dat het werk nog niet gedaan is. Tijden veranderen. Dit 
Liederenboek zal ook met haar tijd mee moeten gaan. Desalniettemin maken 
cultuur en tradities een vereniging ook een vereniging. Waar zouden we zijn 
zonder onze voorvaderen en uitvinders van traditionele liederen. Het befaamde 
Piel Paal Heyendaal bijvoorbeeld, en wie kent Victor Monté, uitvinder van de ‘Tuti 
di Pati’, nog? 
 
Onze groene geschiedenis heeft ons groot gemaakt. Laten we dit voorzetten, 
zodat ook de generaties na ons blijven profiteren van dat waar we als 
studentenvolleybalvereniging goed in zijn: zingen (en gezellig doen en bier 
drinken). Onder de douche, tijdens een cantus of in de kroeg: zingen verbroedert. 
En wij, broeders van de Klapcie, doen graag een duit in het zakje. 
 
Zing mee en vermenigvuldigt u. 
 
 
Liefs, jullie Klapcie, 
 
Erik Verleg – Voorzitter 
Robbert Huiskamp – Secretaris 
Cees Schonenberg – Penningmeester 
Rutger de Hond – Commissaris Google 
Bas Verheggen – Commissaris Huisvesting, Logistiek & Print 

Roel Veerbeek – Commissaris Graphic Design & ¯\_(ツ)_/¯ 



  

1          Muziektermen 
 

In dit Liederenboek worden diverse muziektermen 
gebruikt, waarvan de betekenis wellicht bij enkele van 
jullie aan de aandacht is ontsnapt. Daarom wordt 
hieronder een operationalisering van de gebruikte termen 
aangeboden, in alfabetische volgorde. 
 
Accelerando sempre  Steeds versnellend 
Con ottava bassa  Eén octaaf lager zingen 
Con quindecima bassa Twee octaven lager zingen 
Crescendo   Geleidelijk versterken 
Fortissimo   Zeer luid 
Fortissimo possible  Zo luid mogelijk 
Staccato    Kort en krachtig 
Zangkapitein   Aanvoerder van het zangcorps 
 

2          Groene hartjes ♥ 
 
Dit Liederenboek kan natuurlijk niet zonder haar 
klassiekers. Liederen die alle Heyendalers met trots uit 
volle borst mee kunnen en moeten zingen. Over smaak 
valt te twisten, maar dat onze groene vereniging de 
mooiste van allemaal is, dat moge duidelijk zijn. 
 
2.1 Kroeghits 
2.1.1 Allstars – Groen als gras 
Zaterdag was de mooiste dag van de week 
En je wist als je naar je vriendjes keek 
Hier gaan ze heel wat beleven 
 
En de trainer riep: samen is niet alleen 
Maar eenmaal op het veld vergat je dat meteen 
We waren zeven... 
 
Het was de tijd van Floris en Q & Q 
Je ging van huis en altijd volledig in tenue 
En minstens twee uur te vroeg 
Het systeem was simpel dat was er niet 
En de scheids was als vanouds een stuk verdriet 
Maar het was altijd iemands vader 
Dus dat zei je dan maar niet 
 



  

We waren groen als gras 
Groen als gras 
We waren groen als gras 
Dat pas gemaaid was 
Groen als gras 
 
Maar zaterdag was de mooiste dag van de week 
En je wist als je naar je vriendjes keek 
Hier staat het nieuwe oranje 
 
En de trainer riep: pressie met vijf man voorin 
Maar in het pressie van Cruijff had zelfs de keeper wel zin 
Dus het werd gewoon weer op een kluitje 
Met de bal er tussenin 
 
Het was de tijd van Floris en Q & Q 
Je ging van huis en altijd volledig in tenue 
En minstens twee uur te vroeg 
Het systeem was simpel dat was er niet 
En de scheids was als vanouds weer een stuk verdriet 
Maar het was altijd iemands vader 
Dus dat zei je dan maar niet 

 
 We waren groen als gras 

Groen als gras 
We waren groen als gras 
Dat pas gemaaid was 
Groen als gras 
 
We waren groen als gras 
Groen als gras 
We waren groen als gras 
Dat pas gemaaid was 
We waren groen als gras 

 
2.1.2 Ronnie Ruysdael – Nijmegen 
Ik woon op de wereld 
Ben een Europeaan 
Ik heb in mijn paspoort Nederland staan 
Kijk je nog beter zie je Gelderland maar 
Noem mij alsjeblieft een Nijmegenaar 
 
Oooh als ik over de brug weer mijn stad binnen rij 
Breekt altijd de zon door voel ik me weer blij 



  

London is leuk en New York is best fijn 
Maar het liefste wil ik in Nijmegen zijn 
 
(Luister) 
Bij toeval kwam ik in die stad aan de Waal 
Ik werd smoorverliefd het ging met mijn aan de haal 
Ik wilde hier blijven en nimmer meer gaan 
Vandaar dat ik daar nu mijn wiegie heb staan 
 
We gaan naar het waalstrand en naar N.E.C 
We lopen 4 dagen en de wereld loopt mee 
Het kriebelt, het gonst, het bruist, 
het is fijn hoe de oudste stad toch zo piepjong kan zijn 
 
Oooh als ik over de brug weer mijn stad binnen rij 
Breekt altijd de zon door, voel ik me weer blij 
London is leuk en New York is best fijn 
Maar het liefste wil ik in Nijmegen zijn 
En moet ik gaan werken verlaat dan de stad 
Weet dat ik altijd terugkeer mijn schat 
Dan draai ik me om en kijk nog heel even 
Naar mijn grote vriend, naar de Sint Steven 
 
(En daar komt ie nog een keer) 
 
Oooh als ik over de brug weer mijn stad binnen rij 
Breekt altijd de zon door voel ik me weer blij 
London is leuk en New York is best fijn 
Maar het liefste wil ik in Nijmegen zijn 
 
Lalalalalalalala 
Lalalalalalalala 
Lalalalalalalala 
Lalalalalalalala 
 
(Nijmegen!) 
 
Oooh als ik over de brug weer mijn stad binnen rij 
Breekt altijd de zon door voel ik me weer blij 
London is leuk en New York is best fijn 
Maar het liefste wil ik in Nijmegen zijn 
 
(Je doet gek. Ga niet zo herd. 
Loop niet te nuilen ik ga naar de luizenmerkt.) 



  

2.1.3 Tess – Stupid 
Oooooh 
Zooo Stupid! 
 
Het is weer zover 
Kriebels in m'n maag 
Wat doe ik ermee, stel ik hem de vraag 
Ik zie hem al lopen en draai me om 
Ik weet wel zeker, hij vind me vast dom... 
 
Hoe kom ik erachter 
Wie schakel ik in 
Wie is nu eigenlijk m'n beste vriendin 
Ik moet het echt weten  
Ik red het zo niet, 
Ik doe steeds zo stupid 
(Telkens als hij me ziet) 
We zijn aan het sporten  
Ik loop met de bal 
Als hij nou voorbijloopt, doe ik net of ik val 
Hij heeft niets gezien, hij kijkt zelfs niet om 
Ik weet nu zeker, hij vind me vast dom 
 
Hoe kom ik erachter 
Wie schakel ik in 
Wie is nu eigenlijk m'n beste vriendin 
Ik moet het echt weten  
Ik red het zo niet, 
Ik doe steeds zo stupid 
 
Het gebeurt me elke keer 
En altijd doet het me zeer 
Nooit stel ik de vraag: zeg zie jij me graag 
Het gaat me nooit lukken 
Ik blijf altijd alleen 
 
Hoe kom ik erachter 
Wie schakel ik in 
Wie is nu eigenlijk m'n beste vriendin 
Ik moet het echt weten  
Ik red het zo niet, 
Ik doe steeds zo stupid 
 
(Ooooooooh) 



  

Hoe kom ik erachter 
Wie schakel ik in 
Wie is nu eigenlijk m'n beste vriendin 
Ik moet het echt weten  
Ik red het zo niet, 
Ik doe steeds zo stupid 
Zo stupid 
Telkens als hij me ziet 

 
2.1.4 Natasha Beddingfield – Unwritten 
I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined 
I'm just beginning, the pen's in my hand, ending 
unplanned 
 
Staring at the blank page before you 
Open up the dirty window 
Let the sun illuminate the words that you could not find 
 
Reaching for something in the distance 
So close you can almost taste it 
Release your inhibitions 
Feel the rain on your skin 
No one else can feel it for you 
Only you can let it in 
No one else, no one else 
Can speak the words on your lips 
Drench yourself in words unspoken 
Live your life with arms wide open 
Today is where your book begins 
The rest is still unwritten 
 
Oh, oh, oh 

 
I break tradition, sometimes my tries, are outside the lines 
We've been conditioned to not make mistakes, but I can't 
live that way 
 
Staring at the blank page before you 
Open up the dirty window 
Let the sun illuminate the words that you could not find 
 
Reaching for something in the distance 
So close you can almost taste it 
Release your inhibitions 



  

Feel the rain on your skin 
No one else can feel it for you 
Only you can let it in 
No one else, no one else 
Can speak the words on your lips 
Drench yourself in words unspoken 
Live your life with arms wide open 
Today is where your book begins 
 
Feel the rain on your skin 
No one else can feel it for you 
Only you can let it in 
No one else, no one else 
Can speak the words on your lips 
Drench yourself in words unspoken 
Live your life with arms wide open 
Today is where your book begins 
The rest is still unwritten 
 
Staring at the blank page before you 
Open up the dirty window 
Let the sun illuminate the words that you could not find 
 
Reaching for something in the distance 
So close you can almost taste it 
Release your inhibitions 
Feel the rain on your skin 
No one else can feel it for you 
Only you can let it in 
No one else, no one else 
Can speak the words on your lips 
Drench yourself in words unspoken 
Live your life with arms wide open 
Today is where your book begins 

 
Feel the rain on your skin 
No one else can feel it for you 
Only you can let it in 
No one else, no one else 
Can speak the words on your lips 
Drench yourself in words unspoken 
Live your life with arms wide open 
Today is where your book begins 
The rest is still unwritten 



  

The rest is still unwritten 
The rest is still unwritten 
Oh, yeah, yeah 

 
2.2 Piel Paal Heyendaal ja la la la la 
Piel Paal Heyendaal, ja la la la la 
Piel Paal Heyendaal, jaaa la la la la la 
 
Piel Paal Heyendaal, ja la la la la 
Piel Paal Heyendaal, jaaa la la la la la 

 
2.3 Piel! Paal! Heyendaal 
(Zangkapitein, fortissimo): Piel! 
(Rest volgt, fortissimo): Paal! 
(Tezamen, fortissimo possibile): Heyendaal! 
 
Eventueel aangevuld met: 
Ja la la laaa 
Ja la la la la la la laaa 
(Con ottava bassa) Ja la la la la la la laaa 
(Con quindecima bassa) Ja la la la la la la laaa 
(Staccato) Ja la la la 

 
(Bovenstaande kan ook in canon) 
 
2.4 Hup groen 
Hup groooeeen 
Hup groen! (klap klap) 
Hup groooeeen 
Hup groen! (klap klap) 

 
2.5 Lingo  
(Fortissimo en con quindecima bassa, zoals het Lingo-
publiek of Verleg): Grrroooeeen 

 
2.6 Hopjes 
2.6.1 Wat zit er in bier?  
Hòòòp 
Hòòòp 
Hop hop hop hop 
Hòòòp 
Hòòòp 
Hop hop hop hop 

 



  

2.6.2 Hop saké 
Hop 
Hop 
Hop 
Heyendaal 
Heyendaaal 
Heyendahahaal 
 
Hop 
Hop 
Hop 
Heyendaal 
Heyendaaal 
Heyendahahaal 
 
2.7 P/D-liedjes 
2.7.1 Niet degraderen 
Hup Heyendaal (of desbetreffende team) 
We gaan niet degraderen 
Hup Heyendaal (of desbetreffende team) 
We gaan niet degraderen 

 
2.7.2 Europa 
(Onafhankelijk van je eindpositie op de ranglijst, op het 
ritme van Ta-Ra-Ra Boom-De-Ay) 
Wij 
Gaan 
Uuuropa in 
We gaan Uropa in 
We gaan Uropa in 
 
2.7.3 Kampioenen 
(Kan en mag na elke gewonnen wedstrijd, of bij een 
kampioenschap natuurlijk) 
Kámpioenuh 
Kámpioenuh 
Kámpioenuh olé olé 

 

3          Ace 
 

3.1 A, C, E, Oe, Oortjes 
Ee! 
Sie! 



  

Ie! 
Oe! 
Oortjes! (haal vervolgens de “oortjes” van je broek 
tevoorschijn, indien mogelijk. Oftewel: broekzakken naar 
buiten keren) 

 
3.2 Ace (Eesie) 
(Op het ritme van Ceesieee, Ceesie) 
Eesieee 
Eesie (klap klap) 
Eesieee 
Eesie (klap klap) 

 
3.3 Spaβ 
Ein ace (spreek uit: aas) 
(klap klap) 
Dass macht Spaβ 
(klap klap) 

 

4          Aanval 
 

4.1 Aanval uit het boekje 
Aanval uit het boekje 
Oh oh ho oh ho 
Aanval uit het boekje 
Oh oh ho oh ho 
 
4.2 Boem, knal, daar was ‘ie al 
Boem, knal, daar was ‘ie al 
Ja la la la la 
Boem, knal, daar was ‘ie al 
Jaaa la la la la la 
 
4.3 Gat in het veld 
(Op het ritme van André van Duin – Er staat een paard in 
de gang) 
Er zit een gat in het veld 
Ja la een gat in het veld 
Oh oh een gat in het veld 
Ja ja een gat in het veld 

 



  

5          Blokkering 
 

5.1 Linkerhand rechterhand omhoog 
(Alle gezongen handelingen dienen uitgevoerd te worden) 
Die linkerhand omhoog 
Die rechterhand omhoog 
Van links  
Naar rechts 
En klappen  
Klappen 

 
5.2 Hij/zij is maar 1 meter 50 
(Als de persoon die blokkeert erg klein is) 
Hij/zij is maar één! meter vijftig! 

 
5.3 De uil 
Hoe! (linkerarm de lucht in) Hoe! (Rechterarm de lucht in) 
(2 keer slow clap) 
Hoe (linkerarm de lucht in) Hoe! (Rechterarm de lucht in) 
(2 keer slow clap) 

 
5.4 De opschepper 
(Iedereen maakt een schepbeweging) 
Hee! (steek je schep in de grond) Hop! (gooi de 
uitgegraven bal over schouder) 
Hee! (steek je schep in de grond) Hop! (gooi de 
uitgegraven bal over schouder) 
Hee! (steek je schep in de grond) Hop! (gooi de 
uitgegraven bal over schouder) 

 
5.5 De muur 
(Op het ritme van Louis Armstrong – When the Saints Go 
Marching in) 
Hij/zij/het (niet onzijdig, maar meerdere personen) is de 
muur 
Van Heyendaal 
Hij/zij/het is de muur van Heyendaal 
(herhalen naar believen) 
 
5.6 Via de handjes 
Viaaa de handjes (klap-klap klap-klap-klap-klap) 
(Herhalen naar believen) 
 



  

5.7 Die moet je voelen 
(Staccato) 
Die! 
Moet! 
Je! 
Voeluuuhhh! 
 
5.8 Op je voeten/tenen/schoenen 
(Staccato) 
Op!  
Je!  
Voeten/tenen/schoenen! 
 

6          Uit 
 

6.1 Hunderd meter aus 
AUS! 
AUS! 
Hunderd meter aus 
Und tschüβ 
Und weg 
Und Punkte (klap klap) 
Punkte (klap klap) 

 
6.2 A, U, S 
A! (Maak een A door je armen en handen in een punt bij 
elkaar te brengen boven je hoofd) 
U! (Spreek uit: “Oe”; Maak een U door je armen en 
handen recht omhoog te steken boven je hoofd) 
S! (Maak een S (voor de kijkers) door je rechterarm &        
-hand boven je hoofd naar links te laten wijzen en je 
linkerarm& -hand op je rug te leggen en naar rechts te 
laten wijzen; zo ontstaat er voor de kijkers een S) 
(klap-klap klap-klap) 

 
6.3 Homerun/ijshockey tune 
(Crescendo + accelerando sempre) 
Tu tu tu tu  
Tu tu tu tu 
Tu tu tu tu 
Tu tu tu tu 
Herhalen naar eigen smaak, eindigen met 
Tu-du-du-du Tu-du! 



  

6.4 Uit is uit 
(Op het ritme van Opus – Live is life) 
Uit is Uit 
Ja-la la-la-la  
Ja-pa-da pap pap UIT 
Ja-la la-la-la  
  
Uit is Uit 
Ja-la la-la-la  
Ja-pa-da pap pap UIT 
Ja-la la-la-la  

 
6.5 De antenne 
Hij is rood 
Hij is wit 
En je weet dat ‘ie er zit 
 
6.6 Klein veld 
Wat! 
Is! 
Dat! 
Veld toch kleinnn 
Wat is dat veld toch klein 
Wat is dat veld toch klein 
Wat is dat veld toch klein 

 

7          Tegenstander bashen 
 

7.1 Ketsen 
7.1.1  
Ketsuuuhhh 
Ketsuh (klap-klap) 
Ketsuuuhhh 
Ketsuh (klap-klap) 

 
7.1.2    
Ja-la-la la-la (beweeg je armen van links naar rechts voor 
je in een halve cirkel) 
Kets-kets (klap links van je bij elke kets) 
Kets-kets (klap rechts van je bij elke kets) 
 
7.1.3 (Standaard) 
Ketsen doe je thuis olé olé 



  

Ketsen doe je thuis olé oléee 
Ketsen doe je thuis (hé!) 
Ketsen doe je thuis (hé!) 
Ketsen doe je thuis olé olé 

 
7.1.4 (Hajraa editie) 
Ketsen doe je thuis of in de tent 
Ketsen doe je thuis of in de teeennnt 
Ketsen doe je thuis (hé!) 
Ketsen doe je thuis (hé!) 
Ketsen doe je thuis of in de tent 

 
7.1.5  
Ketsen ketsen ketsen ketsen maaarrr 
Ketsen maaarrr 
Ketsen mahahaaarrr 
(2x) 

  
7.1.6 Li La Libero 
Li La Libero 
Ja la-la-la-la 
Li La Libero 
Jaaa la-la-la-la-la 
 
7.2 Netjes, netjes 
7.2.1 Wat hangt dat net toch hoog 
Wat! 
Hangt! 
Dat! 
Net toch hoog 
Wat hangt dat net toch hoog 
Wat hangt dat net toch hoog 
Wat hangt dat net toch hoog 
 
7.2.2 Net in het veld 
(Op het ritme van André van Duin – Er staat een paard in 
de gang) 
Er 
Staat 
Een 
Net in het veld 
Ja ja een net in het veld 
Oh oh een net in het veld 
 



  

7.3 Blokkendoos 
7.3.1 Daar wordt iemand afgeblokt 
(Op het ritme van Sinterklaas – Daar wordt aan de deur 
geklopt) 
Daaaarrr wordt iemand afgeblokt 
Wie zou dat zijn? 
(Allen wijzen* naar de stakker: Hiiiiijjjjj/Ziiiiijjjjj) 
*Diclaimer: wijzen op eigen risico. De Klapcommissie is niet aansprakelijk voor eventuele arbitrale 
sancties, zoals een officiële waarschuwing of een kaart voor onsportief gedrag 

 
7.3.2 No block 
(Blokkering van de tegenstander wordt weggespeeld) 
Waar is dat blokje? 
 (Iedereen haalt zijn/haar schouders en armen op en kijkt 
vragend rond) ¯\_(ツ)_/  ̄

 
7.3.3 Pieter Post 
Pieter Post 
Pieter Post  
Met z’n poes, verdient de kost  
In z'n rode wagen  
Zon of regenvlagen  
Brieven, pakjes brengt hij door het land 
 
7.3.4 We will block you 
(Op het ritme van Queen – We will rock you) 
We 
Will 
We 
Will 
Block you! (klap klap) 
Block you! (klap klap) 
 
7.4 Circus Clowntje Tipsy 
Ja ta da da da da da ta da da 
Ja ta da da da da da ta da da 
Ja ta da da da 
Ja ta da da da 
Jaaaaa 
Heeuujj 
 
(Herhalen, maar dan crescendo) 
 



  

7.5 Volleybal is kijken 
Volleybal is kijken 
Oh oh ho oh ho 
Volleybal is kijken 
Oh oh ho oh ho 
 
7.6 Laat die bal maar vallen 
Laat die bal maar vallen 
Oh oh ho oh ho 
Laat die bal maar vallen 
Oh oh ho oh ho 
 
7.7 Paniek 
(Bij time-out van de tegenstander) 
Paaaniek 
Paniek paniek 
Paaaniek 
Paniek paniek 
 
7.8 Coach 
7.8.1 Jokertje 
(Wissel tegenstander) 
Hij/zij zet 
De 
Joker in 
Hij/zij zet de joker in 
Hij/zij zet de joker in 
 
7.8.2 Puntje voor de coach 
(Bij foute service tegenstander na eigen time-out) 
Puntje voor de coach olé olé 
Puntje voor de coach olé olé 
Puntje voor de coach (Hé!) 
Puntje voor de coach (Hé!) 
Puntje voor de coach olé olé 

 
7.9 Scheidsrechter 
7.9.1 De scheids weet de uitslag al 
(Op het ritme van Guus Meeuwis – ’t Dondert en ’t 
bliksemt) 
De scheeeiiids die weet de uitslag al 
De scheeeiiids die weet de uitslag al 
De scheeeiiids die weet de uitslag al 



  

7.9.2 Wie weet waar zijn auto staat? 
Wiiieee weet waar z’n auto staat 
Wiiieee weet waar z’n auto staat 
Wie weet waar z’n auto staat 
 

8          Begin van de wedstrijd/set 
 

8.1 Dat gekke klapritme van de damesteams 
Klap klap klap klap (Hé!) 
Klap klap klap klap (Hé!) 
Klap klap klap klap klap klap klap klap 
Klap klap klap klap klap klap klap klap klap (Hé!) 
 
Klap klap klap klap (Hé!) 
Klap klap klap klap (Hé!) 
Klap klap klap klap klap klap klap klap 
Klap klap klap klap klap klap klap klap klap (Hé!) 
 

9          Het einde nadert 
 
9.1 Nog 1 
9.1.1 Hoeveel? 
(Zangkapitein): Hoeveel? 
(Rest): Eén! 
(Zangkapitein): Wanneer? 
(Rest): Nu! 
(Zangkapitein): Hoe? 
(Rest): Hard! 
 
9.1.2 Nog eentje en we winnen 
(Op het ritme van Johan Vlemmix – Een bossie rode 
rozen) 
Nog eentje 
Nog eentje 
Nog eentje en we winnen 
Nog eentje 
Nog eentje 
Hej! Hej! Hej! 
 
 
 



  

9.2 Nog 2 
(Refrein van Tom Waes (Tomtesterom) – Dos cervezas) 
Dos cervezas por favor! 
Dos cervezas por favor! 
Elke Spanjaard heeft een snor 
Dos cervezas por favor! 
 
9.3 Nog 3 
9.3.1 Op z’n Spaans 
Un! 
Dos! 
Tres! 
Klap-klap klap-klap 
 
9.3.2 Op z’n Nederlands 
Drie! 
Twee! 
Eén! 
Klap-klap klap-klap 

 
9.4 Nog 4 
9.4.1 Viejah! 
Viejah! 
Viejah! 
Viejah! 
(Zo vaak mogelijk) 

 
9.4.2 1,2,3,4 punten 
Eén, twee, drie, vier 
Punten (klap-klap) 
Punten (klap-klap) 

 

10          Persoonlijk 
 
10.1 Dames 
10.1.1 Eline Willems 
(Shocking Blue – Venus) 
She’s got it 
Yeah baby she’s got it 
Well, I’m your Venus 
I’m your fire 
At your desire 
 



  

10.1.2 Veerle van de Ven 
(Op het ritme van KC and the Sunshine Band – Give it up) 
Ja la la la la la la la la la laaa 
Veerle van de Ven 
Van de Ven 
Veeeeerle van de Vèhen 
 
Ja la la la la la la la la la laaa 
Veerle van de Ven 
Van de Ven 
Veeeeerle van de Vèhen 
 
10.1.3 Immer so 
Das war die (vul hier een naam in) 
(Naam) macht das immer so 
Klap-klap klap-klap-klap-klap 

 
10.1.4 Dames 12 
Mooi! (klap) 
Mooi! (klap) 
Mooi man (klap klap) 
Het leven dat is een groen feest 
 
10.2 Heren algemeen 
10.2.1 Tuti di Pati 
(Zangkapitein, zo luid mogelijk): Tuti di Pati! 
(Rest): Hangt ‘ie niet dan staat ‘ie! 
(Allen): Hajeee! 
 
10.2.2 Keistad 
(Ook aan te passen naar Keizerstad natuurlijk) 
Spring voor Keistad 
Spring voor Keistad 
Hé! Hé! Hé! (Spring bij elke hé!) 
 
10.2.3 Scylla 
Scyllaaa 
Scylla! (klap klap) 
Scyllaaa 
Scylla! (klap klap)  
 
10.3 Heren persoonlijk 
10.3.1 Sybren de Bruin 
Wij zijn niet bang want Sybren is erbij 



  

Sybren is erbij 
Sybren is erbij 
Wij zijn niet bang want Sybren is erbij 
Sybren is erbij 
Sybren is erbij 
 
10.3.2 Tim Roco 
(Frank Sinatra – Theme from New York, New York) 
Start spreading the news 
I’m leaving today (tell him friend) 
I want to be a part of it 
New York, New York 

 
10.3.3 Cees Schonenberg 
(Als Cees een (mooi) punt maakt, iets geks doet of 
gewoon omdat het kan) 
Ceesieee! 
Ceesie! (klap klap) 
Ceesieee! 
Ceesie! (klap klap) 
 
10.4 Rob ten Berge  
(Op het ritme van 1.5.1 – Wat zit er in bier?) 
Ròòòb 
Ròòòb 
Rob Rob Rob Rob 
Ròòòb 
Ròòòb 
Rob Rob Rob Rob 

 

11 Overig 
 

11.1 Una paloma blanca 
(Refrein van George Baker Selection – Una Paloma 
Blanca) 
 
Una paloma blanca 
I'm just a bird in the sky 
Una paloma blanca 
Over the mountain I fly 
No one can take my freedom away 
 



  

11.2 We hebben een L en A 
11.2.1  
We hebben een L! 
We hebben een A! 
Ja la la-la-la ja la la 
Ja la la ja la la ja la laaa la 
Ja la la ja la la ja la la 
Ja la la-la 
(Staccato): Ja la laaa 
 
11.2.2  
We hebben een L! 
We hebben een A! 
Jaaaa la la la-la 
(Mineur): Jaaaa la la la-la 
Jaaaa la la la-la 
Ja la laaa 
Ja la la 
 
11.2.3  
We hebben een L! 
We hebben een A! 
Ja la la laaa 
Ja la la la la la laaa 
(Mineur): Ja la la la la la laaa 
(Staccato): Ja la la la 
Hé hé hé hé 
 
(Bovenstaande ‘ja la la’ kan ook in canon) 

 


