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XXL OUTDOOR  BIERCANTUS 
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DE JURY 
HEEFT TE 
ALLE TIJDEN 
GELIJK!  
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Nederlandstalig: 
Start: Volkslied van Nederland 

1. Rob de Nijs - Jan Klaassen 
2. Guus Meeuwis - Hé zon 
3. Abel - Onderweg 
4. Tess - Stupid 
5. Antoon - Hallo 
6. Hey Baby - Cooldown Café 
7. K3 – Waterval  
8. Goldband – Noodgeval 
9. Dirk Meeldijk - Vier zomers lang  
10. John west - Jouw Blik  
11. Tim Schalkx - Ferry de roze Flamingo  
12. Frank van Etten - Huisje op wielen (outsiders remix) 
13. Jan Smit - Zo lang je bij me bent 
14. Kalvijn - De Missie 
15. Tino Martin, Donnie, Kris kross amsterdam - vanavond uit m’n bol 
16. One Direction – One way or another  
17. Journey – Don’t Stop Believin  
18. Coldplay – Viva La Vida  
19. Ivo van Rossum - weekend (DJ Irmo versie) 
20. The Champs – Tequila 
21. Abba – Gimme Gimme Gimme 
22. Maria Carey – All I want for christmas 
23. DJ Otzi – Sweet Caroline  
24. Monique Smit – Blijf je vanavond 
25. Kinderen voor kinderen – Bewegen is gezond  
26. Antoon big2 – LEUK!  
27. Glennis Grace – Afscheid  
28. Bizzey – Traag  
29. Noise Cartel & Buren van de brandweer – Bangerhart  
30. Marco Borsato & Ali B. – Wat Zou je doen  
31. FMG – Boot  
32. Suzan & Freek – Blauwe Dag (Bende van Ellende Remix)  
33. Michael Jackson – Man in the mirror ( Harry & Tomcio Remix)  
34. Natte Visstick – Vistick gooi die *** Kick ( Fiesta Loca beep Remix ) 
35. Guillermo & Tropical Danny - toppertje akoestisch 
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WILHELMUS 
 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

 
Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt. 
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1. Rob De Nijs – Jan Klaassen  
 
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. 
Hij marcheerde van den helder tot den briel. 
Hij had geen geld 
en hij was geen held 
en hij hield niet van het krijgsgeweld 
maar trompetter was hij wel in hart en ziel. 
 
Het leger sloeg zen tenten op voor Alkmaar in het veld. 
en zolang geen vijand zich liet zien was iedereen een held. 
De kroeg werd als strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. 
De officier brulde: Jan god speel op je trompet! 
Ze werden wakker in de goot in de morgen eer en koud 
maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout. 
 
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. 
Hij marcheerde van den helder tot den briel. 
Hij had geen geld 
en hij was geen held 
en hij hield niet van het krijgsgeweld 
maar trompetter was hij wel in hard en ziel! 
 
De prins trok op inspectie tot de majoor van de compagnie 
Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie, 
Ja zelfs dat kleine in uw kraag en dat blonde in uw bed. 
Maar waar zit das stuk ongeluk van een Jan met zen trompet? 
en niemand die Jan Klassen zag die bij de stadspoort zat 
en honderd liedjes speeldde voor de kind'ren van de stad. 
 
Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. 
Hij marcheerde van den helder tot den briel. 
Hij had geen geld 
en hij was geen held 
en hij hield niet van het krijgsgeweld 
maar trompetter was hij wel in hart en ziel. 
 
Jan Klaassen zei: Vaarwel mijn lief ik zie je volgend jaar. 
Wanneer de lente terugkomt zijn wij weer bij elkaar. 
De winter ging, 
De zomer kwam 
De oorlog was voorbij. 
Maar het leger is nooit teruggekeerd van de Mokerhei. 
Geen mens die van Jan Klaassen iets teruggevonden heeft 
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maar alle kinderen kennen hem, 

hij is niet dood, Hij leeft! 
 

Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. 
Hij marcheerde van den helder tot den briel. 

Hij had geen geld 
en hij was geen held 

en hij hield niet van het krijgsgeweld 
maar trompetter was hij wel in hart en ziel! 

Hij had geen geld 
en hij was geen held 

en hij hield niet van het krijgsgeweld 
maar trompetter was hij wel in hart en ziel! 

 
 

2. Guus Meeuwis – Hé Zon 
 

't Leven tot vandaag stelde niet zo veel voor 
Steeds hetzelfde liedje het kabbelde door 

En nauwelijks nog spanning en zelden nog strijd 
Ik was het vuur, de vonken kwijt 

 
Maar toen ik vanochtend opstond voor een nieuwe dag 

En ik een streepje zon door de gordijnen zag 
Dacht ik dit is dag één voor de rest van m'n tijd 

Ik ga voor onsterfelijkheid 
 

Ik ga iets doen wat nooit eerder iemand deed 
Vandaag ga ik iets doen waardoor je mij nooit meer vergeet 

Hé zon, kom maar op, ik ben overal voor in 
En kijken wie het langst kan stralen en ik denk dat ik win 

 
Ik ga niet zitten te wachten tot geluk mij vindt 

Ik wil graag vooraan staan als de show weer begint 
Ik zal ze laten zien wat ik allemaal kan 

Daar wordt mijn wereld beter van 
 

Ik ga iets doen wat nooit eerder iemand deed 
Vandaag ga ik iets doen waardoor je mij nooit meer vergeet 

Hé zon, kom maar op, ik ben overal voor in 
En kijken wie het langst kan stralen en ik denk dat ik win 
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Waarom zou ik er vanaf vandaag gewoon niet voor gaan 
Er zijn nog zoveel dingen niet of half gedaan 
Maak jezelf onsterfelijk en geef het maar door 
Uiteindelijk krijg je er weer een leven voor 
 
Hé zon, kom maar op, ik ben overal voor in 
En kijken wie het langst kan stralen en ik denk dat ik win 
 
Hé zon, kom maar op, ik ben overal voor in 
En kijken wie het langst kan stralen 
En ik denk en ik voel, ik geloof, ik bedoel en ik beloof dat ik win 
En ik denk en ik voel, ik geloof, ik bedoel en ik beloof dat ik win 
 

 
3. Abel - Onderweg  
 
Ik doe de deur dicht 
Straten lijken te huilen 
Wolken lijken te vluchten 
Ik stap de bus in 
Mensen lijken te kijken 
 
Maar ik wil ze ontwijken 
Voordat ze mij zien 
Het is al lang verleden tijd 
Dat je mijn verjaardag niet vergat 
Je onvoorwaardelijk koos voor mij 
 
Ik zie de velden 
Langs me heen gaan huizen 
Het is stil achter de ruiten 
Wie kan mij zien 
In blauwverlichte treinen 
Je hart is zo dichtbij me 
Maar het klopt niet 
 
Het is al lang verleden tijd 
Je zwarte haren en je lach 
Dat je heel de wereld voor mij was 
Het zit nog veel te diep in mij 
Dat ik mocht delen wat jij had 
Je door mijn haren ging en zei 
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Je kent mijn stem niet 
Wie ik ben is wat je nu ziet 

Wil je dansen met illusies 
In gedachten 

Ben je verder dan het heden 
Wil je terug naar je verleden 

Zegt je dat iets 
 

Het is al lang verleden tijd 
Rode wijn op het terras 

Dat je heel de wereld voor mij was 
Het zit nog veel te diep in mij 
Maar ik vergat hoe jij me zag 

Dat ik zo anders ben dan jij 
 

Ik loop de straat in 
Maar het zal me nooit verwarmen 
Omdat het mij niet kan omarmen 

Wie zou mij zien 
Het liefst zou ik willen schreeuwen 
Ik zou oneindig willen schreeuwen 

Maar het gaat niet 
 

Jij bent niet alleen van mij 
Ik kan de wereld laten zien 

Dat het zo beter is misschien 
Het is al lang verleden tijd 

Dat ik vergat hoe jij me zag 
Dat ik zo anders ben dan jij 
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4. TESS – STUPID 
 

Het is weer zo ver 
kriebels in de maag. 
Wat doe ik ermee 
stel ik hem de vraag. 
Ik zie hem lopen en draai me om.  
Ik weet wel zeker... 
hij vindt me vast dom. 
 
Hoe kom ik erachter?  
Wie schakel ik in? 
Wie is nu eigenlijk mijn 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 dan voorbij loopt 
doe ik net of ik val. 
Hij heeft niets gezien,  
Hij kijkt zelfs niet om.  
Ik weet nu zeker.... 
hij vindt me vast dom. 
 
Hoe kom ik erachter?  
Wie schakel ik in? 
Wie is nu eigenlijk mijn 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 alleeeeeeeeeeeeen !! 
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Hoe kom ik erachter? 

Wie schakel ik in? 
Wie is nu eigenlijk mijn beste vriendin? 

Ik moet het echt weten 
ik red het zo niet. 

Ik doe steeds zo stupid.  
ohoooooooohohooooooo 

 
Hoe kom ik erachter?  

Wie schakel ik in? 
Wie is nu eigenlijk mijn beste vriendin? 

Ik moet het echt weten 
ik red het zo niet. 

Ik doe steeds zo stupid.  
Zo stupid  

telkens als hij me ziet. 
 
 

5. Antoon - Hallo 
 

Je had me bij hallo 
Gelijk ondersteboven 

Misschien klinkt het idioot 
Ik loop me uit te sloven 

Doe dit normaliter nooit 
 

Zo achter mijn gevoel aanlopen 
We stonden oog in oog 

Je had me bij hallo 
 

Ik zag je staan en ik dacht hallo 
Je kwam dichterbij en je zei hallo 

Ja, ik was verkocht bij de eerste hallo 
Toen jij zei hallo hallo hallo 

 
Toen jij zei hallo hallo hallo 
Toen jij zei hallo hallo hallo 

 
Ja ik was meteen 

Over me oren van top tot teen 
Je lichaamstaal ja die sprak mij aan 

Je betrapt mijn staar en 
Het voelt zo vreemd 
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Want toen ik in je ogen keek 
Zo van slag ben ik nooit geweest 
'T moment is hier, ja daar staan we dan 
Zonder plan en het ijs dat breekt 
 
Je had me bij hallo 
Gelijk ondersteboven 
Misschien klinkt het idioot 
Ik loop me uit te sloven 
Doe dit normaliter nooit 
 
Zo achter mijn gevoel aanlopen 
We stonden oog in oog 
Je had me bij hallo 
 
Ik zag je staan en ik dacht hallo 
Je kwam dichterbij en je zei hallo 
Ja ik was verkocht bij de eerste hallo 
Toen jij zei hallo hallo hallo 
 
Toen jij zei hallo hallo hallo 
Toen jij zei hallo hallo hallo 
 
Sinds ik jou ontmoet heb 
Wil ik niks anders 
Toen jij zei hallo hallo hallo 
 
En sinds jij mij begroet hebt 
Ben ik veranderd 
Toen jij zei hallo 
Hallo hallo 
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6. Cooldown Cafe  – Hey Baby 
 

Okee, Okee, Okee, we gaan beginnen 
Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? 

Chicko's en Chicka's 
Laat je truitjes zakken 

We gaan een beetje herrie maken 
Laat je horen 

Unos, dos, tres, quatro 
 

Hey, Hey Baby 
Uhh, Ahh, I wanna know... 

If you be my girl 
...two, three, four, five, six, seven, eight 

Hey, Hey Baby 
Uhh, Ahh, I wanna know... 

If you be my girl 
 

Want jij bent een vrouw 
Waar ik zo van hou 

Ik ben stapelgek op jou 
En als je wilt, ben ik je man 

Ik zing zo hard als ik zingen kan 
Ik zeg: 

 
Hey, Hey Baby 

Uhh, Ahh, I wanna know... 
If you be my girl (Come on! Come on! One, two, unos!) 

 
Hey, Hey Baby 

Uhh, Ahh, I wanna know... 
If you be my girl 

Jij maakt me veel te dol 
En brengt m'n hoofd op hol 

Jij maakt het veel te bont 
Als jij draait met je lekkere kont 

 
Hey, Hey Baby 

Uhh, Ahh, I wanna know... 
If you be my girl (Zwierezwaaien kontje draaien) 

Uh, Uh 
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Hey, Hey Baby (Uh, Uh - Uh, Uh) 
Uhh, Ahh, I wanna know... 
If you be my girl (Come on! Come on! Met z'n allen!) 
 
Hey, Hey Baby 
Uhh, Ahh, I wanna know... 
If you be my girl (We gaan beuken!) 
 
Hey, Hey Baby 
Uhh, Ahh, I wanna know... 
If you be my girl 
One, two, three, four, five, six, seven, eight 
(Come on! Come on! Come on!) 
 
Hey, Hey Baby 
Uhh, Ahh, I wanna know... 
If you be my girl 
(Okee, okee, laat je lekker gaan) 
(Uh, Uh) 
 
Hey, Hey Baby (Uh, Uh - Uh, Uh) 
Uhh, Ahh, I wanna know... 
If you be my girl 
... two three four five six seven eight 
(Come on! Come on! Oh yeah!) 
 
Hey, Hey Baby 
Uhh, Ahh, I wanna know... 
If you be my girl… 
 

 
7. K3 – Waterval 
 
Onze liefde is een waterval, een waterval 
Hey-ey! Wo-oh! 
Onze liefde is een waterval, een waterval 
Hey-ey! Wo-oh! 
 
Wie neemt jou bij de hand 
Naar een regenboogland 
Durf jij die stap te wagen 
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Alles waar je van houdt 
Duizend mensen rond jou 

Die je op handen dragen 
 

Oh, iedereen ziet je vannacht 
Een ster die voor 't eerst is gaan stralen 

 
Onze liefde is een waterval, een waterval 

Hey-ey! Wo-oh! 
Onze liefde is een waterval, een waterval 

Hey-ey! Wo-oh! 
 

Wat een magische kracht 
Als je zingt en je lacht 

En duizenden lichtjes schijnen 
Wat een sprookjesverhaal 

Zijn we niet allemaal 
Unicorns en dolfijnen 

Oh, iedereen ziet je vannacht 
Een ster die voor 't eerst is gaan stralen 

 
Onze liefde is een waterval, een waterval 

Hey-ey! Wo-oh! 
Onze liefde is een waterval, een waterval 

Hey-ey! Wo-oh! 
 

De hoogste berg die je ooit beklom 
Ben je klaar voor die grote sprong? 

Onze liefde is een waterval, een waterval 
Hey-ey! Wo-oh! 

Een waterval 
 

Onze liefde is een waterval 
We zingen wo-o-oh o-o-o-oh o-o-oh 

Onze liefde is een waterval 
We zingen wo-o-oh o-o-o-oh o-o-oh 

Onze liefde is een waterval 
We zingen wo-o-oh o-o-o-oh o-o-oh 

Onze liefde is een waterval 
We zingen wo-o-oh o-o-o-oh o-o-oh 

 
Oh, kijk aan de hemel vannacht 

Een ster die voor 't eerst is gaan stralen 
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Onze liefde is een waterval, een waterval 
Hey-ey! Wo-oh! 
Onze liefde is een waterval, een waterval 
Hey-ey! Wo-oh! 
 
De hoogste berg die je ooit beklom 
Ben je klaar voor die grote sprong? 
Onze liefde is een waterval, een waterval 
Hey-ey! Wo-oh! 
Een waterval 
 
8. Goldband - Noodgeval 
 
Ik droom elke nacht dat je naast me ligt 
Maar vanavond, zie ik je dansen met een andere pik 
Ik ben zo bang dat je mij gaat vergeten (vergeten) 
Ik ben verlamd en jij bent de reden (de reden) 
Ik dans op de plaats delict 
 
Ik doe alsof het mij niet boeit, maar ben gebroken 
Ik wil niet te dramatisch doen, maar ik heb je nodig 
 
Dit is een noodgeval 
Help me uit de brand 
Dit is een noodgeval 
Ik heb hеt niet meer in de hand 
112, 911 
112, help mе dan (dan, dan) 
 
Mevrouw, ik kan nauwelijks op mijn benen staan 
Maar ik leef nog (maar net), ik stel me niet aan (nee, nee, nee, nee, nee) 
Madame, ik kan enkel en alleen nog maar 
Denken aan u, het is met me gedaan 
 
Dus red me dan en lap me op, ik heb je nodig 
Zorg er voor dat het weer klopt, je hebt mijn hart gebroken 
 
Dit is een noodgeval 
Help me uit de brand 
Dit is een noodgeval 
Ik heb het niet meer in de hand (hij heeft het niet meer in de hand) 
Het is een noodgeval, noodgeval (oeh) 
Na-na-na noodgeval 
Na-na-na noodgeval (oeh) 
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De dokter drukt mij op het hart, ik ga je redden 
(Maar ik denk niet dat ik het kan) 

Hij doet zijn werk maar zonder jou kan ik niet verder 
(Nee ik denk niet dat ik het kan) 

De zuster die komt dichterbij, dit moet een delirium zijn 
Want die zuster, dat ben jij 

 
Dit is een noodgeval 

Waar blijft die fucking ambulance (waar blijft die fucking ambulance) 
Dit is een noodgeval 

Echt mijn allerlaatste kans (ja echt mijn allerlaatste kans) 
 

Noodgeval, help me (oeh) 
Na-na-na noodgeval, help me (oeh) 

 
9. Dirk Meeldijk & Marco Kraats – Vier Zomers Lang 

 
Vier zomers lang   

heb ik gewacht ik was te bang  
waarom heb ik niets gezegd  

mijn liefde toen nooit uitgelegd  
 vier zomers lang 

 een liefdesliedje zonder zang  
maar dat is echt wel voorbij  

ik loop nu met jou aan mijn zij 
   

ik ben die jaren zo verliefd geweest 
 en dacht aan jou toch wel het meest  

de tijd van wachten is voor goed voorbij  
want sinds vandaag hoor jij bij mij 

   
Vier zomers lang   

heb ik gewacht ik was te bang  
waarom heb ik niets gezegd  

mijn liefde toen nooit uitgelegd   
vier zomers lang  

een liefdesliedje zonder zang  
maar dat is echt wel voorbij  

ik loop nu met jou aan mijn zij   
maar al dat wachten was de moeite waard  

ik heb de grote stap gewaagd  
het leven lacht en ik geniet 

 en ik zing hier voor jou dit liefdeslied 
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Lailailaiaalalaalaaa etc. 
   
vier zomers lang  
een liefdesliedje zonder zang  
maar dat is echt wel voorbij  
ik loop nu met jou aan mijn zij  
maar dat is echt wel voorbij  
ik loop nu met jou aan mijn zij 
 
10. John west – Jouw blik 
 
REFREIN: 
Jouw blik, jouw stem, jouw glimlach op je mond 
Jij bent zo'n mooie vrouw 
Jou ogen zeggen mij mijn lieve schat 
Ik hou zoveel van jou 
Ga met me mee toe liefste zeg geen nee 
En laat me nooit meer gaan 
Jij hoort bij mij als duizend sterren rond 
De volle maan 
 
Ik was al jaren op zoek naar jou 
En dacht zo vaak waar ben je nou 
Slechts in mijn dromen was jij bij mij 
Maar al mijn dromen komen uit 
Jij bent nu in mijn leven 
 
Refrein 1x 
 
Ben zo gelukkig, heel dicht bij jou 
Ja schat ik hou aléén van jou 
Geef altijd liefde, geef jou mijn hand 
Want aan een vrouw als jij wil ik mijn leven geven 
 
Refrein 1x  
 
Ga met me mee toe liefste zeg geen nee 
En laat me nooit meer gaan 
Jij hoort bij mij als duizend sterren rond 
De volle maan 
 
Jij hoort bij mij als duizend sterren rond 
De volle maan 
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11. Tim Schalkx – Ferry de Roze Flamingo  
 

Het is Ferry de roze flamingo 
Hij drinkt liever bier dan een baco 

We gaan samen alle kroegen af 
En loopt ie leeg dan blaas ik hem weer op zo 

 
Ik vond hem laatst in de avond 

En hij dreef daar bedroefd en alleen 
Ik nam hem lekker mee de kroeg in 

En daar hoste hij met me mee 
 

Het is Ferry de roze flamingo 
Hij drinkt liever bier dan een baco 

We gaan samen alle kroegen af 
En loopt ie leeg dan blaas ik hem weer op zo 

 
Ferry had de nacht van zijn leven 
Sprong van de bar in het publiek 

Zo ging hij de hele stad door 
En hij danste op de muziek 

 
3x Het is Ferry de roze flamingo 

Hij drinkt liever bier dan een baco 
We gaan samen alle kroegen af 

En loopt ie leeg dan blaas ik hem weer op zo 
 

Het is Ferry de roze flamingo 
Het is Ferry de roze flamingo 

Hij drinkt liever bier dan een baco 
We gaan samen alle kroegen af 

En loopt ie leeg dan blaas ik hem weer op zo 
 

We gaan samen alle kroegen af 
En loopt ie leeg dan blaas ik hem weer op zo 
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12. Frank van Etten – Huisje op Wielen (Outsiders Remix)  
 
Als ik de snaren van gitaren hoor dan maakt me dat zo blij  
Want ik weet nog heel goed waar ik ben geboren  
In een wagen van hout en dat was fijn  
Nu ben ik al iets ouder en mis ik de tijd van toen  
Want de plek waar die wagen stond, dat is alleen nog maar groen  
 
Werken dag en nacht, ja dat zit me in m’n bloed  
Een klokje, of een pannenset, of een spijkerbroek  
Overal ben ik, en overal voel ik me thuis  
Want dat ik geld kan verdienen  
Ja dat is m’n huis  
 
Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
Zo’n huisje waar ik geboren ben  
Een plek waar ik wat centen kan verdienen  
Met m’n handel en soms ook met m’n stem 
Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
Zo’n huisje waar ik vroeger altijd zat 
Een plek waar ik veilig werd geboren  
En de mooiste tijd in m’n leven had  
 
Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
Zo’n huisje waar ik geboren ben  
Een plek waar ik wat centen kan verdienen  
Met m’n handel en soms ook met m’n stem 
 
STAMPUUHHH!!  
 
Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
 
Werken dag en nacht, ja dat zit me in m’n bloed  
Een klokje of een pannenset of een spijkerbroek 
Overal ben ik, en overal voel ik me thuis  
Want dat ik geld kan verdienen  
Ja dat is m’n huis  
 
Maar ik wil dan wel een huisje op wielen  
Zo’n huisje waar ik geboren ben  
Een plek waar ik wat centen kan verdienen  
Met m’n handel en soms ook met m’n stem 
 
STAMPUHHH!!! Maar ik wil dan wel een huisje op wielen STAMPUHHH!!  
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13. Jan Smit – Zolang je bij me bent 
 

Als er nog meer was 
Hoe ik van je houden kon 

Echt waar, ik deed het meteen  
Als er één ding is wat ik het meeste mis 

Zijn het jouw armen om me heen 
Want telkens als ik aan je denk dan zijn m’n zorgen even weg  

Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel  
Als ik aan je denk dan lijken dromen levensecht  

En in al mijn gedachten ren ik naar je toe  
 

Al komt de zon niet op  
Al valt de regen  

't Kan mij niet schelen als je bij me bent 
Al zijn de dagen kil 

Valt alles tegen  
Ik ben oké zolang je bij me bent 

 
Al komt de zon niet op 

Al valt de regen  
't Kan mij niet schelen als je bij me bent 

Al valt de wereld stil  
'k Voel me gezegend  

Ik ben oké zolang je bij me bent 
 
 
 

Als er nog meer was wat ik voor jou voelen kon 
Dan had ik dat al lang gedaan 

Als er woorden zijn die 'k jou niet heb gezegd  
Is dat omdat ze niet bestaan 

Want telkens als ik naar je kijk trekt elke wolk spontaan weer weg  
Niemand, behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel  

Als ik naar je kijk hoor ik die stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt 
wat ik bedoel  

 
Al komt de zon niet op  

Al valt de regen  
't Kan mij niet schelen als je bij me bent 

Al zijn de dagen kil 
Valt alles tegen  

Ik ben oké zolang je bij me bent 
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Al komt de zon niet op 
Al valt de regen  
't Kan mij niet schelen als je bij me bent 
Al valt de wereld stil  
'k Voel me gezegend  
Ik ben oké zolang je bij me bent 
Ik ben oké zolang je mij verwent 
 
14. Kalvijn – De Missie 
 
Wuzgood Kalfam 
Ja hoor 
Ik breng jullie het belangrijkste besef ter wereld 
Vandaag zou zomaar eens de laatste dag van je leven kunnen zijn 
Besef dat effe 
 
De tijd tikt door, ja vergeet dat niet 
Op een dag ben je weg, met of zonder iets 
Ik wil verdomme dat je meer geniet 
Dus lach als ik je in het hiernamaals zie 
 
Ik wil dat je vandaag ziet als de allermooiste dag van je leven 
Dames en heren 
Die missie is vanaf nu officieel voltooid 
 
 
 
God verbied wat we allemaal doen 
Maar alsnog wil ik never nooit meer terug naar toen 
Met een glimlach gestrekt in m'n kist 
Zo zie ik het en dat is wat het is 
 
De tijd tikt door, ja vergeet dat niet 
Op een dag ben je weg, met of zonder iets 
Ik wil verdomme dat je meer geniet 
Dus lach als ik je in het hiernamaals zie 
 
De tijd tikt door, ja vergeet dat niet 
Op een dag ben je weg, met of zonder iets 
Ik wil verdomme dat je meer geniet 
Dus lach als ik je in het hiernamaals zie 
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Ik wil dat je vandaag ziet als de allermooiste dag van je leven 
Dames en heren 

Die missie is vanaf nu officieel voltooid 
 

De tijd tikt door ja vergeet dat niet 
Op een dag ben je weg met of zonder iets 

Ik wil verdomme dat je meer geniet 
Dus lach als ik je in het hiernamaals zie 

 
15. Tino Martin, Donnie, Kris Kross Amsterdam – Vanavond uit m’n Bol   

 
Tino, Donnie en Kris Kross vanavond 

Gaan we uit ons bol en helemaal los 
Een drankmarathon praat met dubbele tong 

Je weet dat ik voorlopig niet naar huis kom 
 

Ik heb 4, 5 rooitjes in m'n zak 
Ik heb de hele nacht op jou gewacht 

Ik zet Hazes aan en loop 'em 
Wanneer ik lam stap in de uber 

 
Ik haal de mooiste pattas uit m'n kast 

Ze glimmen net zoals je lach 
Ik pak de bon voor het café 

Dus neem je vriendinnen mee 
 

Is de nacht nog jong 
Komt de zon al op 

Gaan we allemaal naar de klote 
Vanavond ga ik even uit m'n bol 

Gooi alles van me af en giet me vol 
Want ik hou van 't leven 

Al moet ik soms ook geven 
Want vanavond ga ik even uit m’n bol 

 
Vanavond ga ik uit m'n bol 

In m'n stoney hempie 
Ik heb flessen in de koelkast net als Sjenky 

Drank heb ik plenty van bier een pallet of drie 
Zelf doe ik een paf net Jean-Marie 

Consistent heb ik feest in de tent 
Space ongeremd gekke trammelant 

Jonko, kromme croissant en batra in me hand 
En twee kaassoufflé in de frituur geland 
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Zorgen zijn voor morgen gaan door tot laat 
Straks vroeg op maar vroeg woord bij de daad 
Zo voorkom je bonje 
Kris Kross en Tino dit is het laatste rondje 
Schenk nog een vino 
 
Is de nacht nog jong 
Komt de zon al op 
Gaan we allemaal naar de klote 
 
Vanavond ga ik even uit m'n bol 
Gooi alles van me af en giet me vol 
Want ik hou van 't leven 
Al moet ik soms ook geven 
Want vanavond ga ik even uit m’n bol 
 
Giet het maar in voor me 
Geniet en drink voor me 
Zolang je maar leeft 
En alles vergeet 
 
Giet het maar in voor me 
Geniet en drink voor me 
Zolang je maar leeft 
Ben jij niet alleen 
 
Vanavond ga ik even uit m'n bol 
Gooi alles van me af en giet me vol 
Want ik hou van 't leven 
Al moet ik soms ook geven 
Maar vanavond telt alleen voor mij de lol 
 
Oh ik zet me zorgen even aan de kant 
En denk niet aan verdriet of trammelant 
Ja lachen gieren brullen 
Toe laat m'n glas maar vullen 
Want vanavond ga ik even uit m'n bol 
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 16. One Direction – One Way Or Another 
 

One way or another, I'm gonna find ya 
I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya 
One way or another, I'm gonna win ya 

I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya 
One way or another, I'm gonna see ya 

I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya 
One day, maybe next week 

I'm gonna meet ya, I'm gonna meet ya, I'll meet ya 
 

I will drive past your house 
And if the lights are all down 

I'll see who's around 
Let's go! 

 
One way or another, I'm gonna find ya 
I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya 
One way or another, I'm gonna win ya 

I'll get ya, I'll get ya 
One way or another, I'm gonna see ya 

I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya 
One day, maybe next week 

I'm gonna meet ya, I'll meet ya, I'll meet ya 
 

And if the lights are all out 
I'll follow your bus downtown 

See who's hanging out 
 

One, two, three, four 
 

I wanna hold you, wanna hold you tight 
I wanna hold you, wanna hold you tight 
I wanna hold you, wanna hold you tight 

Get teenage kicks right through the night 
C'mon 

 
I wanna hold you, wanna hold you tight 
I wanna hold you, wanna hold you tight 
I wanna hold you, wanna hold you tight 

Get teenage kicks right through the night 
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One way or another, I'm gonna see ya 
I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya 
One way or another, I'm gonna win ya 
I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya 
 
One way or another (I wanna hold you, wanna hold you tight) 
I'm gonna see ya (I wanna hold you) 
I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya (Wanna hold you tight) 
One way or another (I wanna hold you, wanna hold you tight) 
I'm gonna win ya (I wanna hold you) 
I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya (Wanna hold you tight) 
 
One way or another (I wanna hold you, wanna hold you tight) 
I'm gonna see ya (I wanna hold you) 
I'm gonna meet ya, meet ya, meet ya, meet ya (Wanna hold you tight) 
One way or another (I wanna hold you, wanna hold you tight) 
I'm gonna win ya (I wanna hold you) 
I'm gonna get ya, get ya, get ya, get ya (Wanna hold you tight) 
One way or another 
 
17. Journey – Don’t stop believin’ 
 
Just a small town girl, 
livin' in a lonely world 
She took the midnight train goin' anywhere 
Just a city boy,  
born and raised in south Detroit 
He took the midnight train goin' anywhere 
 
A singer in a smokey room 
A smell of wine and cheap perfume 
For a smile they can share the night 
It goes on and on and on and on 
 
Strangers waiting, up and down the boulevard 
Their shadows searching in the night 
Streetlights people,  
living just to find emotion 
Hiding, somewhere in the night 
 
Working hard to get my fill, 
Everybody wants a thrill 
Payin' anything to roll the dice, 
Just one more time 
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Some will win, some will lose 
Some were born to sing the blues 

Oh, the movie never ends 
It goes on and on and on and on 

 
Strangers waiting, up and down the boulevardTheir shadows searching in the 

night 
Streetlights people,  

living just to find emotion 
Hiding, somewhere in the night 

 
3x Don't stop believin' 

Hold on to the feelin' 
Streetlights people 

 
 

18.  Coldplay – Viva la vida 
 

I used to rule the world 
Seas would rise when I gave the word 

Now in the morning I sleep alone 
Sweep the streets I used to own 

 
I used to roll the dice 

Feel the fear in my enemies' eyes 
Listen as the crowd would sing 

"Now the old king is dead, long live the king!" 
 

One minute I held the key 
Next the walls were closed on me 

And I discovered that my castle stands 
Upon pillars of salt, and pillars of sand 

 
 

I hear Jerusalem bells a'ringing 
Roman cavalry choirs are singing 

Be my mirror, my sword and shield 
My missionaries in a foreign field 

For some reason I can't explain 
Once you'd gone it was never 

Never an honest word 
That was when I ruled the world 
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It was the wicked and wild wind 
Blew down the doors to let me in 
Shattered windows and the sound of drums 
People couldn't believe what I'd become Revolutionaries wait 
For my head on a silver plate 
Just a puppet on a lonely string 
Oh...who would ever wanna be king 
 
I hear Jerusalem bells were ringing 
Roman Cavalry choirs were singing 
Be my mirror, my sword and shield 
My missionaries in a foreign field 
For some reason I can't explain 
I know St. Peter won't call my name 
Never an honest word 
But that was when I ruled the world 
 
Whoaaa 
 
(Whoa) hear Jerusalem bells were ringing 
(Whoa) roman Cavalry choirs were singing 
(Whoa) be my mirror, my sword and shield 
(Whoa) my missionaries in a foreign field 
(Whoa) for some reason I can't explain 
(Whoa) I know St. Peter won't call my name 
Never an honest word 
But that was when I ruled the world 
 
Oooh ooooh oooh ooooh 
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19. Ivo van Rossum – Weekend (DJ Irmo Versie) 
 

Vandaag stel ik mij de vraag  
Wordt het beter vandaag  

Kan ik het tij nog keren  
Moet nog zoveel leren  

Zeg ik groot is het klein  
Doet geen zeer is niet fijn  

Wil ook de winnaar eens zijn  
 

Wil ik links moet ik rechts  
Als ik stop moet ik door  

Loop altijd achter Sta nooit een keer voor  
Heb ik wat geld Is het m'n ex die belt  

Ben op mijn vrijheid gesteld  
Ik heb een beter idee  

Ik ga naar mijn stamcafé   
 

Want als het weekend is   
Maken ze mij helemaal niks  
Trek m'n beste kloffie gaan  

Om lekker uit m'n dak te gaan  
Stap op m'n fiets Trap zo hard als ik kan  

Ik ga dansen ik droom er al van  
Vraag de mooiste meid van de kroeg  

Misschien wordt zij wel wakker naast mij morgenvroeg   
 

STAMPUHH!!! 
 

Zeg ik goed is het fout  
Doe ik lief ben ik stout  

Al voel ik me jong dan Zegt men hij is oud  
Wil ik zwart krijg ik wit 

't wordt niet beter dan dit  
Niet dat ik daar echt mee zit  

 
Zo is het altijd wel wat  

Vind ik een brief op de mat  
Wat kan het me schelen Weer een boete gehad  

Ach ja vette pech  
Ja hoor wat ik zeg, Ik gooi hem mooi even weg  

Want ik heb een beter idee Ik ga naar mijn stamcafé   
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20. The Champs – Tequila 
 
Tequila! 
Tequila! 
Tequila! 
 
 
21. Abba – Gimme Gimme Gimme 
 
Half past twelve 
And I'm watching the late show in my flat all alone 
How I hate to spend the evening on my own 
Autumn winds 
Blowing outside the window as I look around the room 
And it makes me so depressed to see the gloom 
Is there a man out there 
Some one to hear my prayer 
 
Gimme gimme gimme a man after midnight 
Won't somebody help me chase the shadows away 
Gimme gimme gimme a man after midnight 
Take me through the darkness to the break of the day 
 
Movie stars 
Find the end of the rainbow, with a fortune to win 
It's so different from the world I'm living in 
Tired of T.V. 
I open the window and I gaze into the night 
But there's nothing there to see, no one in sight 
Is there a men out there 
Someone to hear my prayer 
 
Gimme gimme gimme a man after midnight 
Won't somebody help me chase the shadows away 
Gimme gimme gimme a man after midnight 
Take me through the darkness to the break of the day 
 
Gimme gimme gimme a man after midnight 
Won't somebody help me chase the shadows away 
Gimme gimme gimme a man after midnight 
Take me through the darkness to the break of the day 
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22. Mariah Carey – All i want for Christmas 
 

I don't want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 

I don't care about the presents 
Underneath the Christmas tree 

I just want you for my own 
More than you could ever know 

Make my wish come true oh 
All I want for Christmas is you 

 
I don't want a lot for Christmas 

There is just one thing I need, and I 
Don't care about the presents 

Underneath the Christmas tree 
I don't need to hang my stocking 

There upon the fireplace 
Santa Claus won't make me happy 

With a toy on Christmas day 
 

I just want you for my own 
More than you could ever know 

Make my wish come true 
All I want for Christmas is you 

 
I won't ask for much this Christmas 

I won't even wish for snow, and I 
I just wanna keep on waiting 

Underneath the mistletoe 
 

I won't make a list and send it 
To the North Pole for Saint Nick 

I won't even stay awake 
To hear those magic reindeer click 

 
'Cause I just want you here tonight 

Holding on to me so tight 
What more can I do 

 
Oh, Baby all I want for Christmas is you 
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All the lights are shining 
So brightly everywhere 
And the sound of children's 
Laughter fills the air 
 
And everyone is singing 
I hear those sleigh bells ringing 
Santa won't you bring me 
The one I really need 
Won't you please bring my baby to me quickly 
 
I don't want a lot for Christmas 
This is all I'm asking for 
I just wanna see my baby 
Standing right outside my door 
 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true 
Baby all I want for Christmas is you 
 
All I want for Christmas is you, baby 
 
 
23. DJ Otzi – Sweet Caroline 
 
Oh oh oh 
Oh oh oh 
Where it began 
I can't begin to knowin' 
But than I know it's growing strong 
 
Was in the spring 
And spring became the summer 
Who'd believe you'd come along? 
 
Hands, touchin' hands 
Reaching out 
Touching me 
Touching you 
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Sweet Caroline - oh oh oh 

Good times never seemed so good 
I've been inclined - oh oh oh 

To believe it never would 
 

But now I 
Look at the night 

And it don't seem so lonely 
We fill it up with only two 

 
And when I hurt 

Hurtin' runs off my shoulder 
How can I hurt when i'm holding you 

  
Warm, touchin' warm 

Reachin' out 
Touchin' me 

Touchin' you 
 

Sweet Caroline - oh oh oh 
Good times never seem so good 

I've been inclined - oh oh oh 
To believe they never would 

But now I... 
Oh, oh, oh 
Oh, oh, oh 

Sweet Caroline - oh oh oh 
Good times never seemed so good 

I've been inclined - oh oh oh 
To believe they never would 

But now I... 
 

Sweet Caroline - oh oh oh 
Good times never seemed so good 

Sweet Caroline 
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24. Monique Smit – Blijf je vanavond 
 
Jij Kijkt, Naar Mij 
En Ik Kijk Terug Naar Jou 
En Voordat Ik Het Weet 
Worden M’n Handen Klam 
 
Jij Loopt, Naar Mij 
Je Vraagt Wat Ik Drinken Wil 
Ik Zeg Ik Wou Dat Jij 
Me Even In Je Armen Nam 
 
Woow, Er Is Één Vraag Die Ik Zou Willen Stellen 
Één Vraag Aan Jou: 
Blijf Je Va-Na-Na-Na-Navond Bij Mij 
Zie Ik Je La-La-Later Aan Het Ontbijt 
Welke Fa-Fa-Fantasieën Heb Jij 
Wanneer Je Naar Me Kijkt 
Ga Jij Met Me Mee-Ee 
Ga Jij Met Me Mee 
 
Jij Zit, Naast Mij 
Je Hebt Me Betoverd 
Met Je Ogen En Je Stem 
Jij Bent Het He-Lemaal Jij Palmt, Me In 
Met Alles Wat Je Doet 
We Vallen Bijna Stil 
We Spreken Wel Dezelfde Taal 
 
Woow, Er Is Één Vraag Die Ik Zou Willen Stellen 
Één Vraag Aan Jou: 
Blijf Je Va-Na-Na-Na-Navond Bij Mij 
Zie Ik Je La-La-Later Aan Het Ontbijt 
Welke Fa-Fa-Fantasieën Heb Jij 
Wanneer Je Naar Me Kijkt 
Ga Jij Met Me Mee-Ee 
Ga Jij Met Me Mee 
 
Ga Mee Naar Huis En Laat Me Niet Alleen 
Toe Sla Je Armen Om Me Heen 
Blijf Je Va-Na-Na-Na-Navond Bij Mij, 
Zie Ik Je La-La-Later Aan Het Ontbijt 
Welke Fa-Fa-Fantasieën Heb Jij 
Wanneer Je Naar Me Kijkt 
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Blijf Je Va-Na-Na-Na-Navond Bij Mij, 
Zie Ik Je La-La-Later Aan Het Ontbijt 

Welke Fa-Fa-Fantasieën Heb Jij 
Wanneer Je Naar Me Kijkt 

Ga Jij Met Me Mee-Ee 
Ga Jij Met Me Mee 

 
25. Kinderen voor kinderen – Bewegen is gezond 

 
Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts 

Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts 
En we klappen-klappen-klappen-klappen op the beat 

Net als de rest, Want bewegen is gezond 
 

Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts 
Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts 

En we springen springen springen  
Springen in de lucht - net als de rest, Want bewegen is gezond  

 
Doe je knieën maar omhoog, oh oh  

En draai je armen in het rond, oh oh 
Zet je handen op je heupen, oh oh  

En stamp maar lekker op de grond, oh oh 
 

Doe nu je vingers op je hoofd en move move 
En beweeg van rechts naar links, ja move move 

Maak je schouders lekker los en move move 
En geniet van deze groove, deze groove groove 

 
Is iedereen er klaar voor? Yeah yeah! Oke dan tellen we nu af: 5-6-7-8 

 
Refrein 2: 

Doe je handen maar omhoog en zwaai van links naar rechts 
Van links naar rechts, we gaan van links naar rechts 

En we klappen-klappen-klappen-klappen op the beat 
Net als de rest, Want bewegen is gezond 

 
Eén: is maar alleen, dus doe maar mee 

Twee: zijn jij en ik, dus doe maar mee 
Drie: wordt al gezellig, doe maar mee 

Vier: maakt meer plezier, dus doe maar mee 
 

Is iedereen er klaar voor? Yeah yeah! Oke dan tellen we nu af: 5-6-7-8 
Refrein 2 
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26. Antoon Big2 – Leuk!  
 
Ik zou je zoveel willen vragen 
Is dat je vriendje of je vader 
En ik wil echt niet op je haten 
Maar hoe kom jij toch aan zoveel knaken 
 
Ik zie je altijd pull-up in een Merrie Benz 
Met vriendjes om jou heen 
Je hebt een veel te kleine dagoe 
Met een diamanten chain 
Want die jas is mijn salaris 
En die schoenen mijn tv 
Dus ik vroeg mij af 
Wat voor een werk jij deed 
 
Ben jij een advocaat 
Die van vroeg tot laat 
Op de werkvloer staat en alles aanpakt 
Of ben jij een erfgenaam 
Heb jij een rijke pa 
Of speelt je vriendje soms bij PSV 
 
Hoe dan ook, ik vind je leuk 
Schreeuwend om je aandacht 
En ook al ben ik mijlenver 
Verwijderd van je radar 
Hoe dan ook, ik vind je leuk 
Je zou eens moeten weten 
Maar jij bent druk met geld 
Van iemand anders uit te geven Hoe dan ook, ik vind je leuk 
Hoe dan ook, ik vind je leuk 
 
Ik rijd niet in een peperdure wagen 
Maar ik zou jou op handen en voeten dragen 
Je hebt misschien geen tijd om met mij te praten 
Maar ik wil zoveel aan je vragen 
 
Ben jij een advocaat 
Die van vroeg tot laat 
Op de werkvloer staat en alles aanpakt 
Of ben jij een erfgenaam 
Heb jij een rijke pa 
Of speelt je vriendje soms bij PSV 
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Hoe dan ook, ik vind je leuk 

Schreeuwend om je aandacht 
En ook al ben ik mijlenver 

Verwijderd van je radar 
Hoe dan ook, ik vind je leuk 
Je zou eens moeten weten 
Maar jij bent druk met geld 

Van iemand anders uit te geven 
 

Hoe dan ook, ik vind je leuk 
Hoe dan ook, ik vind je leuk 
Hoe dan ook, ik vind je leuk 

 
27. Glennis Grace – Afscheid 

 
Altijd bij elkaar, m'n armen om je heen 

M'n allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen 
De allerlaatste weken, de dagen gingen snel 

Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel 
 

Zeg dat je niet hoeft te gaan schat 
Dat je aan mij echt genoeg had 

Zeg dat je niet hoeft te gaan schat 
Ga schat, want je moet, ik weet je moet 

 
Als het even kon dan 

Bleef ik nog een nacht bij jou 
Als het even kon dan 

Bleef ik nog een nacht bij jou 
 

Dan zou ik zeggen, dat ik op je wacht 
En dat de toekomst naar ons lacht 

Dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer 
Ik wil geen ander nooit meer 

 
De koffers staan al buiten, de achterklep slaat dicht 

Een laatste lange kus, in het vroege ochtendlicht 
Je kijkt me liefjes aan en pakt me stevig beet 

Ik fluister in je oor, dat ik je niet vergeet Zeg dat je niet hoeft te gaan schat 
Dat je aan mij echt genoeg had 

Zeg dat je niet hoeft te gaan schat 
Ga schat, want je moet, ik weet je moet 
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Als het even kon dan 
Bleef ik nog een nacht bij jou 
Als het even kon dan 
Bleef ik nog een nacht bij jou 
 
Dan zou ik zeggen, dat ik op je wacht 
En dat de toekomst naar ons lacht 
Dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer 
Ik wil geen ander nooit meer 
 
Nooit meer zal ik voelen, wat ik voel voor jou 
Nooit meer zal ik voelen, wat ik voel voor jou 
Dus ga nu maar, veeg je tranen af 
En onthoud heel goed, dat ik van je hou, van je hou 
 
Nee, nee, nee, je hoeft niet te gaan schat, nee 
Ooh, nee, nee, nee, je hoeft niet te gaan schat, nee, nee 

 
 
28. Bizzy - Traag 
 
Bizzey 
Ramiks bitch 
Ayay 
 
Doe het voor me, doe het laag 
Het is niet moeilijk voor je, doe het traag 
Traag, traag, traag 
Traag, traag, traag (Hode) 
Voel het voor me, voel het aan 
Proeven zal je, zoete laag 
Laag, laag, laag 
Laag, laag, laag (Hode) 
 
Doe ik het goed? 
Papi, papi, papi, papi, papi, papi 
Doe ik het goed? 
Papi, papi, papi, papi, papi, papi, oh jee 
P-p-p-p-papi, papi, papi, papi, papi, papi papi 
Doe ik het goed? 
Papi, papi, papi, papi, papi, papi 
 



 39 

Trek je jurkje maar naar boven en doe de rest naar beneden 
Je kijkt zo mooi tevreden 

Zet je anu op je knieen en naar beneden tot je hielen 
Je gaat lekker 

Diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep 
Die moffo gaat 

Diep, diep, diep, diep, diep, diep, diep 
Gaat lekker 

 
Geef er nog een draai aan 
En windt de boel goed op 

Laat me draaien in die joint 
En geef me tien kush op, je zet de boel op slot 

Je bent zo fanatiek 
Tiek, tiek, tiek, tiek, tiek, tiek 

Fana-tiek, tiek, tiek, tiek, tiek, tiek 
Fanatiek, fanatiek, ayay 

 
Doe het voor me, doe het laag 

Het is niet moeilijk voor je, doe het traag 
Traag, traag, traag 

Traag, traag, traag (Hode) 
Voel het voor me voel het aan 

Proeven zal je, zoete laag 
Laag, laag, laag 

Laag, laag, laag (Hode) 
 

Doe ik het goed? 
Papi, papi, papi, papi, papi, papi 

Doe ik het goed? 
Papi, papi, papi, papi, papi, papi (Hode) 

P-p-p-p-papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi 
Doe ik het goed? 

Papi, papi, papi, papi, papi, papi 
 

Gooi je face omlaag, gooi je bil omhoog 
Schatje laat je gaan, schud je heupen los 

Zet je body aan het werk, laat je body trillen 
Shit haar bil is buitenaards, net een ruimtefilm 

Gooi je face omlaag, gooi je bil omhoog 
Schatje laat je gaan, schud je heupen los 

Bel d'r op ik wil graag met deze dame chillen 
Chulo, chulo, chulo, papi 
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Doe het voor me, doe het laag 
Het is niet moeilijk voor je, doe het traag 
Traag, traag, traag 
Traag, traag, traag (Hode) 
Voel het voor me voel het aan 
Proeven zal je, zoete laag 
Laag, laag, laag 
Laag, laag, laag (Hode) 
 
Doe ik het goed? 
Papi, papi, papi, papi, papi, papi 
Doe ik het goed? 
Papi, papi, papi, papi, papi, papi (Hode) 
P-p-p-p-papi, papi, papi, papi, papi, papi papi 
Doe ik het goed? 
Papi, papi, papi, papi, papi, papi 

 
29. Noise Cartel & Buren van de Brandweer – Bangerhart (Rob de Nijs) 

 
Van mij… 
 
Dan dat van mij..  
 
O, ik ben rijker dan ik ooit heb durven dromen 
Ik heb jouw liefde: elke nacht slaap jij naast mij 
Maar ik ben bang voor elke dag die nog moet komen 
Er is geen banger hart, dan dat van mij 
 
Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen 
Ook al is er dan geen meid zo mooi als jij 
Kijk die manne naar je loeren met z'n allen 
Er is geen banger hart dan dat van mij 
 
Ik wil jouw liefde zwart op wit 
Ik wil meer zekerheid dan dit 
Want jij bent mijn jaloers bezit 
ooehoohohohooo 
 
REFREIN: 
Er is geen banger hart, geen banger hart dan dat van mij 
't Kan zo niet langer anders keert het zich nog tegen mij 
Dan pak je in, zegt: "jij je zin - nou goed 't is voorbij!" 
Geen banger hart, dan dat van mij  
ooeheooo Bang, bang hart, bang, bang hart, bang, bang hart 
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Ik heb jou liever dan mijn eigenlieve leven 
Ik hou van eten, drinken, net zoveel als jij 

Er is maar één ding dat ik niet echt in de hand heb: 
Er is geen banger hart dan dat van mij 

 
Ik wil jouw liefde zwart op wit 
Ik wil meer zekerheid dan dit 

Want jij bent mijn jaloers bezit 
ooehoohohohooo 

 
Refrein 1x 

Er is geen banger hart, geen banger hart dan dat van mij 
't Kan zo niet langer anders keert het zich nog tegen mij 

Dan pak je in, zegt: "jij je zin - nou goed 't is voorbij!" 
Geen banger hart, dan dat van mij  

ooeheooo Bang, bang hart, bang, bang hart, bang, bang hart 
 

3x ooeheooo 
 

30. Marco Borsato & Ali B – Wat zou je doen 
 

Als er nooit meer een morgen zou zijn 
En de zon viel in slaap met de maan 

Heb je enig idee wat het met je zou doen 
Als je nog maar een dag zou bestaan 

 
Voor sommige kinderen zal er nooit meer een morgen zijn 

Hoe zou je het vinden als je dagen vol zorgen zijn 
Je bent zo jong en klein, het doet enorm pijn 

Het hartje van een kind is zo breekbaar als porselein 
Neem nou de tijd om dit even te horen 

Want als wij niks doen dan is hun leven verloren 
iedereen heeft het recht op een eerlijk leven 

En ze kunnen nog zoveel op deze wereld beleven 
Kom we geven ze een kans en bieden ze hulp 

Hou je koppie omhoog en kruip niet in je schulp 
Steek de handen in elkaar, want dan staan we sterk 

Nee, we kijken niet toe, we gaan aan het werk 
 

Wat zou ik doen als ik woonde in Bagdad? 
Zou ik smeken bij degene die de macht had? 

Eh yo hoe erg zou het zijn op de Balkan? 
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De meeste mensen die snappen er geen bal van 
Kongo, Kosovo en Pakistan 
Sierra Leone, Soedan en Afghanistan 
Eritrea en natuurlijk Georgië 
Het is oorlog van hier tot aan Bosnië 
 
Zou je hart zich weer vullen met vuur 
Van de eeuwige schaamte bevrijd 
Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur 
Kwam je los uit de greep van de tijd 
 
We verbannen de dromen naar morgen en later 
Maar doet het je stiekem geen pijn 
Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou 
Als er nooit meer een morgen zou zijn Je schrikt je zelf rot als je ziet wat er 
gebeurt 
Een klein kind van 8 jaar loopt met een mitrailleur 
En dat is niet correct, het hoort te spelen met speelgoed 
Of voetballen misschien zijn ze wel heel goed 
Hoeveel moet zo een kind nog lijden 
Iedereen wilt toch wel zo’n kind bevrijden 
Bevrijden van de druk nee ze horen niet te stressen 
De meisjes doen hun best en het worden leraressen 
 
Rappers of zangeressen, ik hoop dat het lukt 
Nou geef me twee vingers, hou ze hoog in de lucht 
Van links naar rechts en hou ze hoog in de lucht 
Want de glimlach van een kind is het grote geluk 
 
Wat zou ik doen als ik woonde in Bagdad? 
Zou ik smeken bij degene die de macht had? 
Eh yo hoe erg zou het zijn op de Balkan? 
De meeste mensen die snappen er geen bal van 
Kongo, Kosovo en Pakistan 
Sierra Leone, Soedan en Afghanistan 
Eritrea en natuurlijk Georgië 
Het is oorlog van hier tot aan Bosnië  
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Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn 
(Wat zou je doen dan)  

Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn  
2 vingers in de lucht, kom op, kom op  

Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn 
(Warchild, warchild) 

Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn 
Wat zou je doen 

 
31. FMG – BOOT 

 
Yeah, yeah, young n*gga met teveel blaadjes 

Boem-boem-boem, bom bin laden 
Heel me n*gga die moet froes als Sven Krr... 

Je moet kijken wat je doet maar die boot gaat varen 
 

Ooh, je hebt de boot gemist 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 

Oh-oh-oh laat die boot maar, boot maar.. 
Ooh, je hebt de boot gemist 

Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 

Oh-oh-oh laat diе boot maar, boot maar.. 
50 op een knap vind ik best knap 

Of even Curadisе op een jacht maar.. 
Ik ben met Simon, what up ragman 

Kreeg dezelfde rakker net van acht man 
Mi nisting hopi plachi, no keda  
Outfit kaki, we dragen versace 

Ze noemt me papi, ik ben met een bad b 
Ik ben ready (yeah) ik wil liters maar we rijden tragisch 

 
I wanna catch a big fish 

Elke n*gga die wil focken 
Die gaat op een hit list 

En ik kan het laten lukken als je jongen spits is 
(ayo, ayo, ayoo) 

 
(oh) 

Ooh, je hebt de boot gemist 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 

Oh-oh-oh laat die boot maar, boot maar.. 
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Ooh, je hebt de boot gemist 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh laat die boot maar, boot maar.. Weer een nieuwe boot, [?] (njoeng) 
Schipper mag ik over varen ja of nee (mm) 
Je vriendin niet mooi maar neem haar toch mee 
Gooi die bekers in de lucht net als een paar trofees 
Ik zou d'r afgaan, (gaan) 
Tot ik je zag staan, (staan) 
Ik kom met pak aan, (aan) 
Ik zei je pak aan, (bom) 
Laat het afgaan, (gaan) 
Net een afghaan 
Spend een beetje doekoe op je als ik mag slaan 
Klem je met me knipoog 
Zet me als je ringtoon (trr) 
Invest in jezelf, en een beetje in die crypto 
Ik draai nog een toeter en het maakt me weer is flink stoned 
Je weet dat ik je Wilma, voel me fred flinstone 
Yeah, yeah, young n*gga met teveel blaadjes 
Boem-boem-boem, bom bin laden 
Heel me n*gga die moet froes als Sven Krr... 
Je moet kijken wat je doet maar die boot gaat varen 
 
Ooh, je hebt de boot gemist 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh laat die boot maar, boot maar.. 
Ooh, je hebt de boot gemist 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh laat die boot maar, boot maar.. 
 
Ooh, de boot die is vertrokken 
Ik ben met me jongens we zijn niet te stoppen 
Kijk goed uit je doppen, zolang we nog in zicht zijn 
[?] maar to night zijn we inside 
Outje is dom, ik kijk niet naar de bon 
En, pull up game strong 
Ze weet ze zit ruim, daarom dat ze aanschuift 
Daarom trekt ze net een duif en wil ze dansen op het fuif 
Tjoe, tjoe, tjoe op de boot alleen treintjes 
Of flessen in de kuip en we poppen fontijntjes 
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Met hvk of met dylanDS 

Zeg die mannen praat money en ze zeggen say less 
 

(oh) 
Ooh, je hebt de boot gemist 

Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 
Oh-oh-oh, laat die boot maar varen 

Oh-oh-oh laat die boot maar, boot maar.. 
 

32. Suzan & freek – Blauwe dag (bende van Ellende Remix)  
 

Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons 
Loopt door de regen en nooit meer kijkt naar hoe het leven is in de zon 

Weet je nog dat jij me zei dat jij d'r altijd bent als ik je nodig heb 
Nee, ik ben het niet vergeten, nee 

Wat jij me ooit hebt gezegd 
 

Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan 
Zoals je vroeger deed 

En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt 
Dan dat je deed voorheen 

Weet je nog dat jij me zei dat jij d'r altijd bent als ik je nodig heb 
Nee, ik ben het niet vergeten, nee 

Wat jij me ooit hebt gezegd 
 

Blauwe dag, als het dondert 
En valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen 

Blauwe dag, één seconde 
Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat 

 
 

Weet je nog dat jij me zei dat jij d'r altijd bent wanneer ik ergens val 
Nu lig ik zelf op de grond en ben ik diegene zonder licht in een donker dal 

Ik ging van de top van de wereld naar de plek waar ik niemand ken 
Nee, ik ben het niet vergeten, nee 

Wat jij me ooit hebt gezegd 
 

Blauwe dag, als het dondert 
En valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen 

Blauwe dag, één seconde 
Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat 
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33. Michael Jackson – Man in the mirror (Harry & Tomcio Remix)  
 
Gotta make a change 
For once in my life 
It's gonna feel real good 
Gonna make a difference 
Gonna make it right 
 
As I turned up the collar 
On my favorite winter coat 
This wind is blowin' my mind 
I see the kids in the street 
With not enough to eat 
Who am I to be blind 
Pretending not to see their needs 
 
A summer's disregard 
A broken bottle top 
And a one man's soul 
They follow each other 
On the wind ya' know 
'Cause they got nowhere to go 
That's why I want you to know 
 
I'm starting with the man in the mirror 
I'm asking him to change his ways 
And no message could have been any clearer 
If you wanna make the world a better place 
Take a look at yourself and then make a change 
Na na na, na na na, na na na na 
 
I'm starting with the man in the mirror 
I'm asking him to change his ways 
And no message could have been any clearer 
If you wanna make the world a better place 
Take a look at yourself and then make a change 
 
I've been a victim of 
A selfish kinda love 
It's time that I realize 
There are some with no home 
Not a nickel to loan 
Could it be really me 
Pretending that they're not alone 



 47 

 
A willow deeply scarred 

Somebody's broken heart 
And a washed out dream 

They follow the pattern of the wind ya' see 
'Cause they got no place to be 

That's why I'm starting with me  
 

2x I'm starting with the man in the mirror 
I'm asking him to change his ways 

And no message could have been any clearer 
If you wanna make the world a better place 

Take a look at yourself and then make a change 
 

Na na na, na na na, na na na na 
 

Na na na, na na na, na na na na 
 

34. Natte Visstick – Visstick gooi die *** Kick (Fiesta Loca Remix) 
  

Vvvvvvvisstick  
Visstick Gooi Die KK Kick 
Visstick Gooi Die KK Kick 

 
35. Guillermo & Tropical Danny – Toppertje (Akoestisch)  

Guillermo & Tropical danny  
Guillermo op de toesten en op de zang  

En ik gewoon lekker op de microfoon 
We pakken hem effe beet  

Stukje gezelligheid, naar de mensen toe 
 

Daar aan de Costa zag ik je lopen  
En ik ben eerlijk (Hij was eerlijk) je zag er lekker uit (Je zag er lekker uit) 

Ik zei: Moppie ga je met me dansen (ik ben de slagroom) 
Ik ben de slagroom, ben jij het stukkie fruit (En jij t stukkie fruit) 

 
Refrein  

Doe mij een toppertje en een breezer ananas  
En doe er ook maar een dubbele wiskey bij (en want vanavond?) 

Want vanavond gaan alle remmen los  
En we dansen en springen, zijn zo blij  
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Trek uhm effe door 
 
Alle mensen stonden maar te dansen (Maar der was helemaal niemand) 
Maar er was niemand net zo mooi als jij (de hele avond) 
De hele avond hebben we lopen sjansen (En hij vroeg) 
En ik zei schat wil je wat drinken van mij?  
 
Allemaal 
 
Refrein 2x 
Doe mij een toppertje en een breezer ananas  
En doe er ook maar een dubbele wiskey bij  
Want vanavond gaan alle remmen los  
En we dansen en springen, zijn zo blij (1e x Nog een keertje) 
 
We trekken uhm effe door, doen we helemaal niet zo moeilijk over. Guillermo 
pak hem nog maar effe een keertje beet 
 
Toen de avond zijn einde naderde (Zei ze) 
Zei ze schatje ik ben morgen vrij (dat zag ie wel zitten) 
Het is tijd voor de laatste ronde (Ze Sprong) 
Ze sprong de bar op en weet je wat ze zei? (Ze zei dit!) 
 
Refrein  
Doe mij een toppertje en een breezer ananas  
En doe er ook maar een dubbele wiskey bij  
Want vanavond gaan alle remmen los  
En we dansen en springen, zijn zo blij  (Doe mij een toppertje) 
 
Doe mij een toppertje en een breezer ananas (Breezer ananas)  
En doe er ook maar een dubbele wiskey bij  
Want vanavond gaan alle remmen los  
En we dansen en springen, zijn zo blij  
 
Ja dankjewel 

 
  

 
 
 

 
 

 


