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KSA Lied 

1. Als je een clubje van toffe jongens ziet,  

Van je hiedel diedel doedel diedel da haha. 

En je hoort van ver reeds een vrolijk lied, 

Van je hiedel diedel doedel diedel da haha. 

 

(refrein) 

Holahe, holaho, (2x) 

dat is de K S A, KSA! 

 

Knappe koppen, held're kelen,  

Mannen die geen droefheid velen, 

Van je hiedel diedel doedel diedel da haha. 

 

 

De vlieg 

Door de kamer vloog een vlieg. 

Vliegensvlug vloog daar die vlieg. 

 

’t Vliegen van de vlieg was vlug gedaan, 

want ze vloog tegen een vliegenvanger aan. 

O-o-o, o-o-o-o-o-oo, 

’t Vliegen van de vlieg was vlug gedaan, 

want ze vloog tegen een vliegenvanger aan. 

 



4 
 

Nederlandse Amerikaan 

Een Nederlandse Amerikaan, 

die zie je al van verren staan 

Een Nederlandse Amerikaan, 

die zie je al van verren staan  

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts  

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop, 

er staat zowat geen haar meer op 

Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop, 

er staat zowat geen haar meer op  

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts  

Zijn hemd lijkt wel een prentenboek, 

het hangt een meter uit zijn broek  

Zijn hemd lijkt wel een prentenboek, 

het hangt een meter uit zijn broek  

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts  
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Zijn buik lijkt wel een lucht ballon, 

ik wou dat ik er in prikken kon 

Zijn buik lijkt wel een lucht ballon, 

ik wou dat ik er in prikken kon  

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts 

van voor naar achter van links naar rechts  

van voor naar achter van links naar rechts  

 

Een Olifant 

Een olifant, olifant, olifant 

zat op het strand, olifant, olifant 

hij las de krant, olifant, olifant 

dat was plezant, olifant, olifant 

 

 

Een krokodil, krokodil, krokodil 

beet in mijn bil, krokodil, krokodil 

ik gaf een gil, krokodil, krokodil 

toen werd het stil, krokodil, krokodil 

 

 

Een pelikaan, pelikaan, pelikaan 

zat aan een sloot, pelikaan pelikaan 

Hij brak zijn poot, pelikaan pelikaan 

Toen was hij dood, pelikaan pelikaan 
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In het bos 
 

In het bos daar staat een huisje 

'k Keek eens door het vensterraam 

Kwam een haasje aangelopen 

Klopte aan de deur 

 

Help mij, help mij, uit de nood 

Want de jager schiet mij dood 

 

Laat mij in uw huisje klein 

'k Zal u dankbaar zijn 
 

 

De Kikkertjes 

De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien. 

De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien. 

Refr.: O! Kwak kwak kwak, O Kwak kwak kwak.  

O! Kwak O kwak O kwak kwak kwak.(X2) 

In ’t hoge gras, in ’t lage gras 

daar springen zijn in ’t rond. (2x) 

En vader puit en moeder puit, 

die gingen met de kleintjes uit. (2x) 
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Dans mon pays d’Espagne 
 

Refrain: 

Dans mon pays d'Espagne, olé, dans mon pays 

d'Espagne, olé. 

 

1. Y'a le soleil comme ça, et le soleil comme ça. Et le 

soleil comme ça, et le soleil comme ça... 

 

2. Y'a puis la mer comme ça, et puis la mer comme ça. Et 

puis la mer comme ça, et puis la mer comme ça... 

 

3. Et le taureau comme ça... 

 

4. Et la danseuse comme ça... 

 

5. Et le bon vin comme ça... 

 

6. Et la bonne pêche comme ça... 

 

7. Et les montagnes comme ça... 

 

8. Le matador comme ça... 

 

9. Et le buveur comme ça... 

 

10. Le général comme ça... 

 

11. Les elégants comme ça... 

 

12. Et la belle vie comme ça... 
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Tante Fien 

Refrein: 

Tante Fien is dood, 

Ze is al in de hemel. 

Tante Fien is dood, 

Ze is al in de hel. 

En is tante Fien dood? 

Ja? En van wat dadde? 

1. Van één slap handje 

2. Van één slap handje en nog een slap handje 

3. Van één slap handje en nog een slap handje, 

    van één slap voetje 

4. Van één slap handje en nog een slap handje, 

    van één slap voetje en nog een slap voetje 

5. Van één slap handje en nog een slap handje, 

    van één slap voetje en nog een slap voetje 

    van een slap koppeke 

6. Van één slap handje en nog een slap handje, 

    van één slap voetje en nog een slap voetje 

    van een slap koppeke en een slap tongske 
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Everywhere we go 

Everywhere we go-o 

Pe-ople want to know-o 

Who we a-are 

And where we come from 

So we tell them  

We're from [name of town] 

Pretty, pretty [town] 

And if they can't hear us  

We sing a little louder 

 

A piere piere tumba 

 

A piere piere tumba 

A musa musa musa 

Eeh Oh Eh Oh Eh 

Eeh oh eh oh manua manue 
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De boom staat op de bergen 
 

En de boom staat op de bergen, hali, halo. 

En de boom staat op de bergen, hali, halo. 

En aan dien boom daar kwam een tak, een reuzetak. 

Een pracht van een tak; ach, jongens wat een tak was dat! 

De tak van de boom en de boom staat op de bergen, ha-

li-lo. 

En de boom staat op de bergen, ha-li-ha-lo. 

Bij iedere strofe het nieuwe woord bijvoegen. 

En aan die tak daar kwam een blad 

En aan dat blad daar kwam een nest 

En in dat nest daar kwam een ei 

En uit dat ei daar kwam een jong 

En aan dat jong daar kwam een veer 

En aan die veer daar kwam een hoed 

En aan die hoed daar kwam een juf 

En aan die juf daar kwam een heer 

En aan die heer daar kwam een huis 

En aan dat huis daar kwam een stal 

En aan die stal daar kwam een geit 

En aan die geit daar kwam een staart 

En aan die staart daar kwam een eind.  
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Hinky Pinky 
 

zeg ken je de historie  

van een ouwe chinees 

hij heette hinky-pinky  

da's net zo goed als kees 

 

en van je 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la he la ho he 

he la he la he la ho he he 

 

hij woonde in een stalleke 

aan de chinese muur 

hij verkochtte pinda pinda's 

augurken in het zuur 

 

refrein 

 

hij verkocht bruine veters 

maar die verkocht hij zwart 

een cent per centimeter 

wat ging dat zaakje hard 

 

refrein 

 

de politie kwam eens kijken 

hij moest uit china weg 

een kaartje voor de gevangenis 

wat had die man een pech 
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refrein 

 

en dit was de historie 

van een ouwe chinees 

hij heette hinky-pinky 

da's net zo goed als kees 

 

refrein 
 

 

 

Allee zoem 

Allee zoem zoem zoem  

Mixsalade mokkafee  (2x) 

 

Patapoef patapaf  

Mixsalade mokkafee (2x) 
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Rosse bomma 
 

Ik heb een rosse bomma 

Ik heb een rosse bomma 

Die woont in Mexico 

Die woont in Mexico 

Ik heb haar leren zwemmen 

Ik heb haar leren zwemmen 

In mijne lavabo 

In mijne lavabo 

 

En van je 

He-la he-la he-la ho-la-la hey! 

He-la he-la he-la ho-la-la hey! 

He-la he-la he-la ho-la-la hey! 

He-la he-la he-la ho-la-ho! 

 

 
 

Zon zien zakken 

'k Heb de zon zien zakken in de zee 

'k Heb de zon zien zakken in de zee 

'k Heb de zon zien zakken, de zon zien zakken 

De zon zien zakken in de zee, allee! 
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Vriendenlied 

Wat zijn wij? 

Wij zijn vrienden! 

Wat? 

Vrienden! 

Nous sommes quoi? 

Nous sommes des amis! 

Quoi? 

Des amis! 

Was sind wir? 

Wir sind freund! 

Was? 

Freunde! 

Wuk zin widder? 

Widder zin maotn! 

Wuk? 

Maotn! 

What are we? 

We are friends 

What? 

Friends! 
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Vrolijke Vrienden 
 
Vrolijke, vrolijke vrienden 

Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

Vrolijke, vrolijke vrienden 

Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

 

Als wij samen gaan kamperen 

in het bos of op de hei, 

dan klinkt het wel duizend keren 

vrolijke vrienden, dat zijn wij. 

 

Refrein 

 

's Morgens komt de zon ons wekken 

en de vogels zingen blij. 

Dan is 't tijd dat wij gaan trekken 

door de dennen, bos of hei. 

 

Refrein 

 

Twee of drie die koken 't eten 

brengen lekk're dingen mee. 

Dat is iets dat wij wel weten, 

wie op kamp is eet voor twee! 

 

Refrein 

 

En gaat stil de avond komen, 

zingen, dansen wij bij 't vuur. 

Tot wij in ons tent gaan dromen 

in het late, late uur! 

 

Refrein 
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