
 
 

Beste lezer en zanger of 
zangeres! 
 
 
 
 
 
 
In deze kidsklas zangbundel zitten 
superveel leuke liedjes die je samen, op 
school maar ook alleen thuis kan zingen. 
Veel kinderen vinden het leuk om popliedjes te zingen, maar 
vinden de uitspraak van de Engelse taal lastig. In deze 
bundel vind je daarom veel liedjes die ik heb hertaald naar 
het Nederlands.  
 
Hertaald?  
De letterlijke vertaling van sommige popliedjes passen niet in 
mijn lessen. Daarom maak ik een eigen Nederlandse tekst 
die beter aansluit bij de belevingswereld van kinderen.  
Met teksten over o.a. vriendschap, pesten, dansen of bang 
zijn in het donker.  
De liedjes met een * achter de titel zijn origineel al in het 
Nederlands en niet opnieuw hertaald. 
 
Opnames en de digitale songteksten van de liedjes kun je 
vinden op het inloggedeelte van de site www.kidsklas.nl. 
Je kunt inloggen met het wachtwoord “zangbundel” 
 

 
 
 

Veel zangplezier! 
 

 
Emily van Orsouw 

Zangeres, songwriter en zangdocente 
 

www.dezangstudio.nl 
  



 

  

Deze liedjes zitten in de 
zangbundel: 
 

	
1. Schatje 
2. Radioactive 
3. Ik wil rocken 
4. Spelen op een bas 
5. Ik geef niet op 
6. Dingen waar ik zo van hou* 
7.  Alles wat ik voel 
8. Ik ben niet bang 
9. Jij bent mijn beste vriend 
10. Kleuren van de wind* 
11, Jij went wel aan mij 
12. Mijn oma lief 
13. Domino 
14. Hey leuk zusje 
15. Iphone 
16. Vuurwerk 
17. Maak mij eens lucky 
18. Als ik vrolijk ben 
19. Mijn zaklamp 
20. Bij de Patatkraam 
21. Dansen is mijn ding 
22. Dan wordt alles leuk 
23. Focus 
24. Ik blijf maar zingen 
25. Ziek zijn is niet leuk 
26. Ik wil echt niet naar bed 

27. Heleboel 
28. Hoofd in de wolken 
29. Liselot 
30. Ga je mee met mij 
31. Shape of you 
32. Ho Hey 
33. Of zeg je maybe? 
34. Je grooved zo lekker 
35. Vaas vol met bloemen 
36. Ooit zal ik gaan* 
37. Hemel en aarde* 
38. Wanneer is het genoeg? 
39. Royals 
40. Wek me niet 
41. Wel duizend jaar 
42. Voor jou 
43. Regen om in vuur 
44. Vlieg 
45. Zwemmen op mijn plan 
46. Lekker gek 
47. Genoeg kleuren 
48. Bad man 
49. Radar love 
50. Thriller 
51. Vliegen met Luna 
52. Zo vrolijk als ik zing 

 
 
 
 
 
 
Credits: 
Met tekeningen van David van Orsouw (www.dvotekenstudio.nl) 
Redactie: Emily van Orsouw en Tamar Spierenburg. 
Alle liedjes zijn hertaald door Emily van Orsouw behalve:  
Nr 5 en 9 door Demi van Eersel . Nr 46, 49, en 50 door Tamar Spierenburg.  
Nr 3, 18, 20, 26, 27, 35 door Luc Quadackers. 
Alle rechten van de liedjes zijn van de desbetreffende artiesten en 
songwriters. Niets uit deze uitgave mag gekopieerd of vermenigvuldigd 
worden zonder toestemming van de uitgever.





 

  

1. Schatje  
(Treasure)  

 
Origineel door Bruno Mars 

 
 
Couplet: 
Kin omhoog, kin omhoog, kin 
omhoog, zie me stralen 
Ik vertel je iets meer over jou 
en mij 
Jij bent mooi en gewoonweg 
geweldig 
Maar het lijkt erop dat je 
liever een ander zou zijn 
 
Voorrefrein: 
Oh oooooh 
Ik weet dat jij het niet weet 
maar je bent zo leuk 
(Bent zo leuk) 
Whoooo 
Ow als we samen chillen lig ik 
in een deuk 
(In een deuk) 
 
Refrein: 
Schatje, niemand reikt zo ver 
Ja jij bent een Gouden Ster 
Maak jij mijn wensen nu ook 
waar 
Hou maar op met je gemaar 
Wij gaan dansen met elkaar 
Whoo Whoooo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Couplet: 
Had ik maar, had ik maar, had 
ik maar, had ik maar vleugels 
Dan vloog ik met jou naar de 
horizon 
Zwevend door de lucht zie ik 
jou stralen 
Je lach is zoveel mooier dan 
de zon 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 
Jij bent mijn schatje 
Jij bent mijn schatje 
Jij bent mijn schatje 
Ja jijijjij ja jijijij 



 

 

2. Radioactive   
  

 
Origineel door Imagine Dragons 

 
 

 
Couplet: 
Ik stap vooruit 
Ik loop voorop 
Kijk om me heen 
En geef niet op 
Ik voel me sterk 
En toch bewust oh 
 
Je praat me na 
En lacht me uit 
Ik lach je toe 
Ik steek er bovenuit 
Want ik weet meer 
En voel mijn kracht dichtbij 
Wow 
 
Refrein: 
Mijn kracht ontwaakt  
Kijk dit is wie ik ben 
K’heb energie die ik niet ken 
 
Kijk eens wat ik nu kan 
Wat ik nu kan 
Kijk eens wat ik nu kan 
Wat ik nu kan 
 
Wow wow k’ben Radioactive 
Radioactive 
Wow wow k’ben Radioactive 
Radioactive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couplet: 
In mijn aders stroomt 
Een ander bloed 
Voel het diep in mij 
Weet wat het met me doet 
Ik voel me sterk 
En toch bewust oh 
 
Ik lijkt supersterk 
En megaslim 
Heb energie 
En overal zin in 
Want ik weet meer 
En voel mijn kracht dichtbij 
Wow 
 
Refrein 
 
Brug: 
Als ik opstijg 
Glijd alles van mij af 
De wind door mijn haar 
Ik vlieg naar jouw kracht 
  
Refrein 
  



 

  

3. Ik wil rocken 
(We will rock you) 

Origineel door Queen 
Tekst door Luc Quadackers 

 
Couplet: 
Jullie zingen mooi, maar maken geen kabaal, 
Zingen veel te zacht voor een volle zaal, 
Het is pas feest 
Als ik ben geweest 
Van rocken hou ik het allermeest 
 
Refrein: 
Ik wil ik wil rocken 
Ik wil ik wil rocken 
 
Couplet: 
Jullie zeggen dan: daar houden we niet van 
Ik ben daarom iets speciaals van plan 
Want het is pas feest 
Als ik ben geweest 
Van rocken hou ik het allermeest 
 
Refrein: 
Ik wil ik wil rocken 
Ik wil ik wil rocken 
 
Couplet: 
Jullie doen straks mee, geen ontkomen aan 
Gaan springen op de dansvloer en met deuren slaan 
Want het is pas feest 
Als wij zijn geweest 
En je over ons in de kranten leest 
 
Refrein: 
Wij gaan wij gaan rocken 
Wij gaan wij gaan rocken 
 
Wij gaan wij gaan rocken 
Wij gaan wij gaan rocken 
 
 
  



 

 

4. Spelen op een bas  
(All About That Bass)  

 
 

Origineel door Meghan Trainor 
 
 
 
Refrein: 
Spelen op een bas op een bas 
Geen blokfluit 
Spelen op een bas op een bas 
Geen trommel 
Spelen op een bas op een bas 
Geen hobo 
Spelen op een bas op een bas 
 
Couplet: 
Ja je hoort het al 
Ik maak graag geluid 
En het maakte mij  
Dus eerst niet uit 
Waaruit die herrie kwam 
Een trommel of een fluit 
Maar nu is het veranderd  
En kies ik voor mijn geluid 
 
Ik vond ‘m in een boek 
Met een gitaar voorop 
Het kan in elke stijl 
Van Hardrock tot Hip Hop 
En van Jessie J 
Tot vadertje Jacob 
Hij heeft maar 4 snaren  

Van zijn body tot de kop 
 
 
Voorrefrein: 
Ja mijn moeder zei altijd kies 
wat je het liefste hoort 
Oh zelf had ze hetzelfde 
gevoel bij haar eigen 
keyboard 
Je voelt de trillingen zelfs tot 
in je kleine teen 
Stop meteen met denken 
want dit wil toch iedereen 
 
Refrein 
 
Couplet: 
En ik wil in een band 
Met mijn vrienden worden we 
bekend 
We treden op in stadions 
En iedereen zingt met ons 
mee  
Ons liedje komt op de tv 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 2x 

  



 

  

5. Ik geef niet op  
(I Won’t Give Up) 
 

Origineel door Jason Mraz 
Songtekst door Demi van Eersel 

 
Couplet: 
Als ik kijk in jouw ogen 
Heb ik nooit zorgen 
Als een prachtige lichtstraal 
Verlicht jij mijn hart 
 
En net als de sterren 
Komen wij veel verder 
Verder dan we nu zijn 
Maar hoe oud is jouw ziel? 
 
Refrein: 
Oh ik geef niet op, nee nooit 
Ook al zijn de wolken zo groot 
Ik jaag ze weg, voor jou 
Kijk maar omhoog 
 
Couplet: 
En als je wil vluchten 
Of gewoon even luchten 
Ik zal op je wachten 
Tot je terugkomt bij mij 
 
Refrein: 
Oh ik geef niet op, nee nooit 
Ook al zijn de wolken zo groot 
Ik jaag ze weg, voor jou 
Kijk maar omhoog, kijk maar 
omhoog 
 
Brug: 
Ik wil niet iemand zijn die 
wegloopt als het pijn doet 
Kom bij mij en ik bij jou 

Zo zal het altijd zijn 
Samen staan we sterk, 
sterker dan alleen, samen 
met z’n twee 
We komen er doorheen 
Ik wil niet iemand zijn die 
wegloopt als het pijn doet 
Kom bij mij en ik bij jou 
Hoe dan ook, met z’n twee, 
het komt wel goed, ga maar 
mee 
Samen sterk, nooit alleen, 
pak mijn hand, met z’n twee! 
 
Refrein: 
Oh ik geef niet op, nee nooit 
Ook al zijn de wolken zo groot 
Ik jaag ze weg, voor jou 
Kijk maar omhoog 
 
Oh ik geef niet op, (geef niet 
op) nee nooit 
Ook al zijn de wolken zo groot 
(o zo groot) 
Ik jaag ze weg, voor jou 
Kijk maar om hoog (kijk maar 
omhoog) 
 
Ik geef niet op, nee nooit 
Ook al zijn de wolken, zo 
groot 
Ik jaag ze weg voor jou 
Kijk maar omhoog

 
 
  



 

 

6. De dingen waar ik zo van hou 
 

Uit de musical The Sound of Music 
 
Couplet: 
Regen op rozen en slagroom op soezen 
Fluitende ketels en spinnende poezen 
Bruine pakketjes met stempels en touw 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
Melk witte pony's en mokka gebakjes 
Knikkers en klokken en kerstmis met pakjes 
Zwanen die zweven door eindeloos blauw 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
Meisjes met strikjes en bloesjes met kantjes 
IJskoude winters en warm wollen wantjes 
Kersverse sneeuw als die knarst in de kou 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
Refrein: 
Als de hond blaft 
Als de bij steekt 
Zijn ze boos op mij 
Dan denk ik aan alles waar ik zo van hou 
En ben ik meteen weer blij 
 
Couplet: 
Boeken met plaatjes en zuurkool met worstjes 
Kussen gevechten en brood zonder korstjes 
Een echte kop koffie met melk en cacao 
Dat zijn de dingen waar ook van hou 
 
Veel telegrammen en verhaaltjes verzinnen 
Kleine konijntjes en kikkers en spinnen 
De neus van een paard en een staart van een pauw 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
Sneeuwballen gooien en sleetje gaan rijden 
Achter elkaar van de trapleuning glijden 
Zo maar een vlinder die land op je mouw 
Dat zijn de dingen waar ik zo van hou 
 
Refrein 2x

  



 

  

7.  Alles wat ik voel  
(2U)  

 
Origineel door David Guetta en Justin Bieber 

 
Couplet: 
De dingen die ik maak 
Die mislukken soms door jou, wow 
De zuchten die ik slaak  
Als dingen lukken soms door jou, wow 
Want jij bent erbij 
Bij wat ik doe 
Ik kan je niet missen, dat geef ik toe 
En soms ben ik boos 
En jij nog meer 
Dat mag in een vriendschap heb ik geleerd 
 
Refrein: 
Alles wat ik voel 
Dat mag er zijn 
Want ik ben hier met jou 
En voel me fijn 
 
Ik ben niet meer boos 
En voel geen pijn 
Want ik zing uit mijn hart 
En ik ben bij jou 
Ben bij jou 
 
Whoaaaa 
Ik deel het met jou 
Whoaaaa 
Ja alleen met jou 
 
Couplet: 
Ik blijf soms langer boos  
Dan gezellig is voor ons, oh 
De woorden die ik koos 
Zijn gelukkig niet te horen, oh 
Oh ik lijk zo vrij, maar ben het niet 
Want zonder jouw vriendschap voel ik verdriet 
Dus kom praat het uit, het spijt me echt 
Geef nou maar toe en ik zet ‘t recht  
 
Refrein 
 
  



 

 

8. Ik ben niet bang  
(Break free) 

Origineel door Ariana Grande

 
Couplet: 

 

Ja jij weet het, zeg het 
Zoals jij altijd weer doet 
Ik doe net of, ik niets hoor 
Ik praat voor jou alles goed 
 
Maar nu voel ik me een ander mens 
Ik weet nu dat jij alles anders ziet 
Je doet net alsof je mij niet kent 
Maar dat interesseert mij geen ene biet 
 
Refrein: 
Dit is, het deel waar ik zeg dat ik niet meer, ga pikken wat jij 
telkens doet 
Ik heb, geleerd ik ben niet bang want, ik kom nu voor mezelf op 
 
Couplet: 
Ineens doe jij anders 
Je was nooit aardig voor mij 
Nu ik, ben veranderd 
Voel ik me plotseling vrij 
 
Ik zie jij wordt een ander mens 
Ik weet nu dat jij alles anders ziet 
Je doet weer alsof je me kent 
Maar dat interesseert mij geen ene biet 
 
Refrein 2x 
 
Ohh Baby 
Mijn ogen zijn open ik ben vrij 
‘t Was niet moeilijk, het was beter 
Ik wist zeker het komt goed 
En voel ik, me perfeeeeect 
 
Refrein 2x 
 
 

  



 

  

9. Jij  bent mijn beste vriend  
(When I Look At You) 

Origineel door Miley Cyrus 
Songtekst door Demi van Eersel 

 
Couplet: 
Niemand is graag eenzaam, 
Of is graag alleen 
Een maatje die met je deelt, 
Dat wilt toch iedereen 
 
Voorrefrein: 
Oh jij hebt dit lied verdiend, 
Want jij bent mijn beste vriend! 
 
Refrein: 
Ook al is mijn band weer eens lek, zit er op, 
M'n mooiste broek weer een vlek 
Maakt niet uit, 
Nee, want ik ben met jou 
 
Ook al heeft de zon niet gestraald en zijn we, 
Ook nog weer eens verdwaald 
Maakt niet uit, 
Nee, want ik ben met jou, 
Want ik ben met jou 
 
Couplet: 
Altijd als school klaar is, 
Is de dag nog niet voor bij 
Dan kom jij bij mij spelen, 
En dat maakt me oh zo blij! 
 
Voorrefrein: 
Oh jij hebt dit lied verdiend, 
Want jij bent mijn beste vriend! 
 
Refrein 2x 
  



 

 

10. Kleuren van de wind 
 

Uit de film Pocahontas 
 
Couplet: 
Jij denkt dat 't land waar jij belandt van jou is 
Jij plukt de aarde als een aasgier kaal 
Maar ik weet elke rots en boom elk wezen 
Heeft een ziel heeft een leven heeft een taal 
 
Jij noemt de mensen eigenlijk pas mensen 
Als die mensen precies zo zijn als jij 
Maar treed eens in het voetspoor van een vreemde 
En dan leer je in een oogwenk zoveel bij 
 
Refrein: 
Hoor je ooit de wolf een ode brengen aan de maan 
Of vraag jij ooit een lynx waarom hij spint 
Ben je doof voor alle stemmen van de bergen 
Ben je blind voor alle kleuren van de wind 
Ben je blind voor alle kleuren van de wind 
 
Couplet: 
Kom rennen laat je leiden door de lariks 
Het hert toont zijn betoverend domein 
Verover het en rol je door die rijkdom 
Maar vraag nooit wat het waard zou kunnen zijn 
 
De regen de rivier het zijn mijn broeders 
De reiger en de otter lucht en land 
En alles staat met alles in verbinding 
In een cirkel een oneindig groot verband 
 
Refrein: 
Hoe hoog reikt de esdoorn ooit 
Wie de bomen rooit 
Hoort het antwoord nooit 
Die hoort nooit de wolf een ode brengen aan de maan 
In wit of koper ongeacht je tint 
Blijf niet doof voor alle stemmen van de bergen 
Blijf niet blind voor alle kleuren van de wind 
 
Wie de aarde zo begeert 
Vindt slechts aarde tot hij leert 
Het te zien 
In alle kleuren van de wind  
 
 



 

  

11. Jij  went wel aan mij 
(Love Me Like You Do) 

 
 

Origineel door Ellie Goulding 
 
Couplet: 
Ik geloof, in mijn kracht 
Ik ben sterker dan ik denk 
En ik zie, dat jij lacht 
Ja Ik zie wel wat de dag me brengt 
Maar ik weet al zeker dat het klopt 
Het klopt 
 
Bij ons thuis, of op school 
Oh ik denk de hele dag 
Gaat het goed, ik beloof 
Dat ik wel voor je zorgen kan 
Al ben jij soms nog wel wat bang, wat bang 
 
Refrein: 
Maar jij went wel aan mij, jij jij jij went wel aan mij 
Maar jij went wel aan mij, jij jij jij went wel aan mij 
Maar jij went wel aan mij, jij jij jij went wel aan mij 
En ik wen ook aan jou! 
 
Couplet: 
Op de grond, lig ik zacht 
Kijk voorzichtig in het rond 
Ik zeg zachtjes je naam 
Jij schrikt en je beweegt je mond 
Gelukkig eet je uit mijn hand 
 
Voorrefrein: 
Je bent zo’n zacht en fijn 
Nieuwsgierig en klein 
Zwart en wit kruip jij bij mij oh mijn konijn 
Ja ik wen ook aan jou! 
 
Refrein 2x 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 2x  



 

 

12. Mijn oma lief  
(All Of Me) 
 

Origineel door John Legend 
 

 
Couplet: 
Wat zou ik doen zonder jouw 
glimlach 
Zonder jouw vrolijkheid elke 
dag 
Wil niks missen 
Moet gissen 
Als jij er niet bent 
 
Kon ik maar bij je zijn ieder 
uur 
Jij ben zo origineel, lief en 
puur 
Ik kruip bij je 
Ben vrij bij je  
Jij knuffelt door 
 
Voorrefrein: 
We doen leuke dingen we 
zingen in koor  
Jij pakt mijn hand en gaan er 
echt voor 
 
Refrein: 
Mijn oma lief, mijn oma lief 
Neemt de tijd om echt te 
luisteren 
Kan goed lieve woordjes 
fluisteren 
Oh mijn oma lief, mijn oma is 
zo lief 
Gaan we samen een stuk 
lopen 

 
En wat lekkers voor ons 
kopen 
 
Dat is mijn oooooma lief 
Dat is mijn oooooma lief 
 
Couplet: 
Weet je dat ik zo hard viel op 
de grond 
De stromende tranen, jouw 
troostende mond 
Lieve woorden 
Ik hoorde ze 
Het was al goed 
 
Neem me mee nu 
Ik pak mijn tas 
Het is weer weekend 
En hier is mijn jas 
Je verwend me 
Je kent me 
Het voelt nu zo goed 
 
Voorrefrein  
 
Refrein 
 
Brug: 
Jij laat me winnen bij elk 
moeilijk spel 
Mijn nummer 1 is toch wel 
 
Refrein 

 
 
 
 
 
 

  



 

  

13. Domino  
 

Origineel door Jessie J 
 
 
Couplet: 
Ik voel me vrolijk en blij 
Het regent glitters op mij 
Ik weet dat ik met jou bof 
’t Voelt of ik bijna ontplof 
 
Voorrefrein: 
Ja ik voel de spanning als een 
donderwolk in de lucht 
Nu ben ik al buiten adem  
Denk bij elke zucht 
Hoe bizar 
Ik raak van jou in de war 
 
Refrein: 
Oe hoe oe oe 
Dansen in het maanlicht  
Water op je gezicht 
Baby come on 
 
Oe hoe oe oe 
Wij zijn echt nog niet moe 
‘K wil nog niet naar huis toe  
Baby come on 
 
Oe hoe oe oe 
Rock mijn wereld in het 
zonlicht 
Deze droom is hier ik zeg 
hallo 
Heerlijk dansen in het 
maanlicht 
En daarna spelen we domino 
 

Elk moment voelt als een 
gedicht 
Als een lentedag of een 
cadeau 
Heerlijk dansen in het 
maanlicht 
En daarna spelen we domino 
 
Couplet: 
Oh ik verlies nog mijn hoofd 
Ja van mijn hartje beroofd 
‘k Voel me een Hollywood 
Star 
Jij speelt electric guitar 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 
Brug: 
Oh baby baby, jij stuurt mij 
een bericht 
Oh baby bee je wil dansen in 
het maanlicht (4x) 
Oh baby baby, jij stuurt mij 
een bericht 
Oh baby bee  
 
Refrein vanaf: 
Oe hoe oe oe 
Rock mijn wereld in het 
zonlicht 

 
 
 
 

  



 

 

14. Hey leuk zusje  
(Hey Soul Sister)  
 

Origineel door Train 
Couplet: 
Hey hey 
Jouw lippenkleur 
Rode vlekken en een kersengeur 
Jou zal ik niet vergeten 
En dat liet ik je weten 
Toen in de klas 
 
Jouw zonnestraal 
Zie ik schijnen door elk donker klaslokaal 
Ik wist het toen we praatten 
En samen ijsjes aten 
Dat jij bij mij past 
 
Refrein: 
Hey leuk zusje, geef me snel een kusje, 
Hoor de radio, in stereo, je danst leuker dan wie dan ook 
Hey leuk zusje, geef me snel een kusje voordat je gaat slapen, 
vannacht! 
 
Couplet: 
Net op tijd 
Jij zit op dezelfde golflengte als ik 
Net als op de televisie 
Een spelshow en ik kies je 
Jij hoort bij mij 
 
Als ik je zoen 
Mijn hart dat bonkt nog harder dan de buren doen 
Ik geloof in jou 
Like a virgin you’re madonna 
In de wolken is het heerlijk met z’n twee 
 
Refrein 
 
Brug: 
Hoe jij de dingen doet  
Kijken naar jou is al leuk genoeg 
Zo stoer en toch heel lief 
Ik droom nu al weer elke nacht van jou 
Ik kan mezelf zijn eindelijk 
Of eigenlijk kan ik alles zijn 
Ik schreeuw het van de daken 
Refrein 



 

  

15. Iphone  
(Payphone) 

 
Origineel door Maroon 5 

 
 
 
Refrein:
Dat gedoe om die iphone 
Doe nou eens gewoon 
Praat tegen mij in plaats van 
dat ding 
Het leven is zo om 
Doe toch niet zo dom 
Ga met me mee, naar buiten 
en zing 
 
Couplet: 
Het is al te lang geleden 
Dat ik ze nog tegenkwam 
Die open blik naar de wereld 
En helemaal niets in hun hand 
 
Behalve vrijheid en wilskracht 
Om de wereld te zien 
Door je stalende ogen 
Niet door je telefoon screen 
 
Voorrefrein: 
Kom op leg ‘m neer 
Het doet heus geen zeer 
Het hoeft echt niet meer 
Doe het voor een keer 
Dan zie je verschil 
Weet je wat je wil 
En niets anders meer 
 
Refrein: 
Dat gedoe om die iphone 
Doe nou eens gewoon 

Praat tegen mij in plaats van 
dat ding 
Het leven is zo om 
Doe toch niet zo dom 
Ga met me mee, naar buiten 
en zing 
 
Ik zie je liever dan dat ik 
whatsapp 
Dan lach ik echt want smileys 
zijn toch nep 
Een picknick in het park is 
meer mijn ding 
Dan pak ik de gitaar erbij en 
zing 
 
Couplet: 
Maar waarom ben je 
begonnen 
Omdat je meer weten wou 
Alles real time bekijken 
Bewaren in de cloud 
 
Steeds meer technische 
snufjes 
En voor alles een app 
Maar die geeft je geen knuffel 
Via het internet 
 
Voorrefrein 
 
Refrein

  



 

 

16. Vuurwerk 
(Firework) 

Origineel door Katy Perry 

 
 
Couplet: 
Voel jij je ook weleens, als een natte krant 
Niet lekker in je vel, wat is er aan de hand? 
 
Heb je ook weleens, dat je wankel bent 
Dat je dagen zoekt, waar is je talent? 
 
Zijn de dagen zoek, dat je je vrolijk voelt 
Dat je echt overkomt, en straalt zoals je echt bedoelt 
 
Weet dat jij er nu, nog de kans voor krijgt 
Zorg dat het vuur er blijft 
 
Voorrefrein: 
Duw nu om die muur 
En gluur, zie jouw natuur 
Ruik ook, het vuur 
Hier is jouw avontuur 
 
Refrein: 
Vanavond doet het vuur zijn werk 
De kleurenpracht die maakt je sterk 
De warmte voel je oh oh oh 
De zon in jou schijnt zo zo zo 
 
Couplet: 
Soms hoor je wel: sta niet in de weg 
Maar jij mag er zijn en zij hebben pech! 
 
Als je nou eens wist, wat de toekomst was 
Na een regenbui, stampen we in de plas 
 
De reden waarom je, tegen een deur oploopt 
Is dat je zoeken moet naar de sleutel die ‘m opengooit 
 
Als een fakkel, warmt het in je hart 
Voor een nieuwe start 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 



 

  

17. Maak me eens Lucky 
(Get lucky) 
 

Origineel door Daft Punk met Pharrel Williams 
 
 
Couplet: 
Ik zag je gister lopen 
ik kon alleen maar hopen 
Dat je haar niet meer zag zitten 
Ze bleef maar aan je klitten 
 
Voorrefrein: 
Zij was met jou, terwijl ik van je hou 
Met jou is het fijn dus wil jij bij mij zijn? 
 
Refrein: 
Je mag eens kijken naar mij 
Want ik ben lekker nog vrij 
Jouw glimlach maakt me zo blij 
Kom op nou maak me eens lucky 
 
Je mag eens kijken naar mij 
Want ik ben lekker nog vrij 
Jouw glimlach maakt me zo blij 
Kom op nou maak me eens lucky 
 
Couplet: 
En mijn voeten gaan bewegen 
Op het ritme van de regen 
En ik ben niet meer verlegen 
Sinds wij verkering kregen 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 
 



 

 

18. Als ik vrolijk ben 
(Sharp dressed man) 

 
Origineel door ZZ top 

Tekst door Luc Quadackers 
 
Couplet: 
Zon schijnt, straks vrij 
Die gedachte maakt me superblij  
Coole broek, gekamd haar 
Nog even werken en dan: klaar 
 
Refrein: 
 ‘k neurie een deuntje dat ik van Em’ly ken 
Ben echt niet meer te stoppen als ik vrolijk ben 
 
Couplet: 
Kom thuis, Whatsapp aan 
Ik zie berichten op mijn scherm staan 
Leuk nieuws, zin in, 
Naar de film, met een goede vriendin 
 
Refrein: 
Van Cinelounge ben ik een grote fan 
Ben echt niet meer te stoppen als ik vrolijk ben 
 
Couplet: 
Disney film, of niet, 
Dat boeit me helemaal geen biet 
Languit op het balkon 
Lekker gratis met een bioscoopbon 
 
Refrein: 
Ik fluit een liedje dat ik van Em’ly ken 
Ben echt niet meer te stoppen als ik vrolijk ben 
 

  



 

  

19. Mijn zaklamp  
(Flashlight) 

Origineel uit de film Pitch Perfect door Jessie J 
 
 
 
Couplet: 
Als ik wakker word, midden in de nacht 
Als het zo donker is, en de slaap maar wacht 
Als ik wakker word, als ik wakker word, als ik wakker word 
 
Dan voel ik me bang, en zo alleen 
Denk ik aan die droom, hij was te gemeen 
Als ik wakker, maar wel slapen wil, als ik wakker word 
 
Refrein: 
Ik lig in mijn bed en wacht op jouw arm 
Zachtjes om me heen dan voel ik mij warm 
Of kijk eens in de rugzak van het schoolkamp 
Geef me mijn, geef me mijn zaklamp 
 
Licht geeft me veiligheid en liefde in mijn hart 
Ik ben niet bang meer ook al is de lucht zwart 
Vast in die droom maar dat is geen ramp 
Jij helpt mij, houdt van mij met de lamp 
Mijn zaklamp, mijn zaklamp, mijn zaklamp  
 
Couplet: 
Mijn moeder dicht bij mij, ik maak mijn hoofd weer leeg 
Ze houdt me stevig vast, als ik druk beweeg 
Ze verlicht mijn weg, ze verlicht mijn weg, het licht op mijn weg 
 
Refrein 



 

 

20. Bij de Patatkraam 
(Under the boardwalk) 

 
  

Origineel door The Drifters 
Songtekst door Luc Quadackers

Couplet: 
Als je honger hebt, maar geen groenten meer kan zien 
Dan heb je lekkere trek en dan -- mag je heel misschien 
 
Voorrefrein: 
Naar de patatkraam, daar bij de zee 
Daar eet je ‘n lekkere snack of neemt een ijsje mee 
 
Refrein: 
Bij de patatkraam, hebben wij plezier 
Bij de patatkraam, het is zo lekker hier 
Bij de patatkraam, komt iedereen 
Bij de patatkraam, daar ben je nooit alleen 
Bij de patatkraam, p’tatkraam 
 
Couplet: 
Als je mazzel hebt, dan is er ook een carrousel 
En heb je wat geld, nou ga dan maar heel snel 
 
Voorrefrein: 
Naar de patatkraam, daar bij de zee, 
Daar eet je ‘n lekkere snack of neemt een ijsje mee 
 
Refrein: 
Bij de patatkraam, hebben wij plezier 
Bij de patatkraam, het is zo lekker hier 
Bij de patatkraam, daar komt iedereen 
Bij de patatkraam, daar ben je nooit alleen 
Bij de patatkraam, p’tatkraam 
 
Voorrefrein: 
Naar de patatkraam, daar bij de zee, 
Daar eet je ‘n lekkere snack of neemt een ijsje mee 
 
Refrein: 
Bij de patatkraam, hebben wij plezier 
Bij de patatkraam, het is zo lekker hier 
Bij de patatkraam, daar komt iedereen 
Bij de patatkraam, daar ben je nooit alleen 
Bij de patatkraam, p’tatkraam 
  



 

  

21. Dansen is mijn ding  
(Don’t Worry Bout A Thing) 
 

 
Origineel door Madcon 

 
 
  
Refrein: 
Oeh ik wil het nu kwijt 
Ja dansen is mijn ding 
Dansen is mijn ding  
Oh dansen is mijn ding 
 
Wow ik verlies de tijd 
Ja dansen is mijn ding 
Dansen is mijn ding 
Ja dansen is mijn ding 
 
Couplet: 
Binnen in mij borrelt 
Wat water en wat vuur 
’t Is bijna op het kookpunt 
Weet niet hoe lang het duurt 
 
Mijn heupen die bewegen 
Ik hou ze niet meer stil 
Maar ik ben te verlegen 
Is dit wel wat ik wil 
 
Voorrefrein: 
De beat stampt door  
Dreunt door mijn oren 

Mijn arm reikt uit 
En gaat naar voren 
 
Mijn been gaat mee  
Wil niet meer wachten 
Wil niet meer wachten 
Wil niet meer wachten 
 
Refrein 
 
Couplet: 
Wow dit is geweldig 
Ik kan het dus wel echt 
Door de muziek bewegen 
Er is niets meer wat nu vecht 
 
Verlegen is verleden 
De spotlight is mijn thuis 
Ik dans totdat ik niet meer kan 
Maar wil nog niet naar huis 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 

 
 
 



 

 

22. Dan wordt alles leuk  
(Love Yourself)  
 

Origineel door Justin Bieber 
 
Couplet: 
Elke keer kom jij toch weer op mijn pad 
Zoals die keer dat jij daar in je uppie zat 
En ik bij je kwam en vroeg hoe is het nou 
Jij vraagt nooit eens “hey hoe is het met jou?” 
 
Voorrefrein: 
En ik weet dat jij het moeilijk hebt 
En ik wil er voor je zijn, maar denk ook aan een ander 
Wil dat het verandert 
En ik weet dat jij vriendinnen zoekt 
En dat je daarom bij me blijft  
Maar denk ook aan een ander 
Wil dat het verandert 
 
Mijn moeder vindt jou raar, ze vindt iedereen goed 
Dus ik ga nu twijfelen, wat ik nu met je moet 
Kom op gebruik je energie, en zie je nu wat ik nu zie 
Lach met me mee, wij gaan genieten met z’n twee 
 
Refrein: 
Wat als je samen leuke dingen doet, 
Dan wordt je vrolijk en wordt alles leuk 
Gebruik je fantasie, da’s altijd goed 
Dan wordt je vrolijk en wordt alles leuk 
 
Elke keer als jij nu naar me toe komt 
Zeg ik niks en dan hou jij ook je mond 
Maar dit wil ik niet, het kan gezellig zijn 
Als jij het ook wilt, nou dan wordt het vast fijn  
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 
Couplet: 
Mag ik samen met jou kijken naar de maan 
Dan fantaseer ik dat we daar samen staan 
En uitkijken over de wereld waar jij woont 
Wat zou je anders doen als jij daar terugkomt 
 
Refrein 

 



 

  

23. Focus  
Origineel door Ariana Grande 

 
 
Couplet: 
Ik weet hoe het zit vandaag 
Dus ik ben echt niet bang 
Het antwoord op die eerste vraag 
Dat duurde al niet lang 
 
De tweede de derde de vierde vraag 
Vlogen als vogels voorbij 
Mijn moeder zei niet twijfelen 
En hou je hoofd erbij 
 
Voorrefrein: 
Je vindt de antwoorden in elke vraag 
Daar diep verborgen wachten antwoorden graag 
Schijn helder wijs licht in de donkere grot 
Wat is nou logisch, denk en los ‘t op! 
 
Refrein: 
Focus! 
Focus on me 
Focus focus 
Focus on me 
Focus focus 
 
Couplet: 
Ik zie dat jij nieuwsgierig bent 
Naar hoe ik dit dan doe 
Ben er inmiddels aan gewend 
En geef nu eerlijk toe 
 
Dat ik het vroeger zo moeilijk vond 
En al die stress was echt ongezond 
Ik maak nu die citotoets 
En voel me wel relaxt 
 
Voorrefrein 
 
Refrein
  



 

 

24. Ik blijf maar zingen  
(Can’t Stop The Feeling) 
 

Origineel door Justin Timberlake 
 
 
Couplet: 
Ik voel me lekker, alles zit 
mee 
Ik voel een tintel van mijn 
kruin tot aan mijn teen 
Ik zing een liedje, de hele dag 
Het maakt me vrolijk en jou 
ook ja want je lacht 
 
Voorrefrein: 
Ik heb zonlicht in mijn rugzak 
En een smile op mijn gezicht 
Ik hoor de klanken van de 
zomer als je lacht oeh 
Ik loop heerlijk zelfverzekerd 
en mijn vrienden lopen mee 
Wij vieren dat we leven heel 
de dag 
 
En onder de spots is alles in 
flow 
En ik ben met jou en we stelen 
de show 
Ik zie jouw moves en you 
already now 
Wij gaan dansen, wij gaan 
dansen, wij gaan dansen 
 
 
 
 
 
 

Refrein: 
Niets kan mij meer schelen 
als ik dan dans dans dans 
Niet op facebook ook niet 
meer mailen kom op en dans 
dans dans hee 
Niet meer zoeken wat te 
doen, alleen dans dans dans  
De zomer is het feestseizoen 
dus nu dans dans  
 
Ik blijf maar zingen 
En dans dans dans 
Ik blijf maar zingen 
En dans dans dans 
 
Couplet: 
Dus niet meer sippen 
Kom met me mee 
Ik laat je voelen dat het leuk is 
dit idee 
Oh lekker zingen, hier op de 
beat 
En dan swing je met me mee 
come move your feet 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 
 
 
  



 

  

25. Ziek zijn is niet leuk  
(Work From Home) 
 

 
Origineel door Fifth Harmony 

 
 

 

Couplet: 
Ik lig te chillen 
Maar ik lig te balen 
Ik kijk de hele dag netflix 
En ik lig te malen 
 
Ik krijg een drankje 
Een lekker soepie 
En als ik heel zielig kijk 
Zelfs ook een snoepie 
 
Voorrefrein: 
Ik lig hier wel te chillen 
Mijn hele lijf ligt ook te rillen 
Mijn keel doet zeer, ik kan wel gillen 
Ooh dit moet je niet willen 
 
Refrein: 
Ziek zijn is niet leuk leuk leuk leuk leuk leuk leuk 
Ook al klinkt het soms wel leuk leuk leuk leuk leuk leuk leuk 
 
Buiten spelen dat is leuk leuk leuk leuk leuk leuk leuk 
Vrienden zien ja dat is leuk leuk leuk leuk leuk leuk leuk 
 
Couplet: 
Ik kijk naar buiten 
Zie de zon wel stralen 
Het lijkt alsof hij me probeert 
Over te halen 
 
Ik spreek mijn keel toe 
Hou op met ziek zijn 
Maar ik weet dat ik moet slapen 
En dan stopt de pijn 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 
 

 
  



 

 

26. Nee ik wil echt niet naar bed 
(Angels) 
 

Origineel door Robbie Williams 
Songtekst door Luc Quadackers 

Couplet: 
Mijn moeder zegt 
 ‘n kind moet groeien, en dat vraagt om slaap 
Hoe weet ze dat? 
Dat leest ze in de krant 
Met gezond verstand 
Maar ik heb gehoord 
Dat laat spelen, niet je groei verstoort 
 
Voorrefrein: 
Dus ik kijk op internet 
Naar vloggers, met veel pret 
TicToc een dans-duet 
Nee ik wil echt niet naar bed 
 
Refrein: 
Want ook zo laat, zal ik me niet vervelen 
Wil ik nog even spelen 
Ook al mag dat niet 
Wat maakt het nu toch uit 
Dat half uurtje later 
Hou alsjeblieft je snater 
Kijk ‘Wie is de mol’, neem een glaasje water 
Nee, ik wil echt niet naar bed 
 
Couplet: 
Soms ben ik ziek 
Dan verveel ik me en voel ik paniek 
In mijn bed heb ik geen zin 
Maar het moet, ik lig er toch al in 
 
Voorrefrein: 
Ook dan wil ik eruit 
En roep ik veel te luid 
Terwijl ik mijn neus snuit 
Nee, ik wil echt niet naar bed 
 
Refrein: 2x 
 

  



 

  

27. Heleboel  
(Let love rule) 
 

Origineel door Lenny Kravitz 
Songtekst door Luc Quadackers 

 
 
Couplet: 
Soms, ben jij een beetje boos 
Maar soms, dan duurt dat eindeloos 
Maar dat vergeef ik jou 
Omdat ik veel van je hou 
 
Refrein: 
Ja echt een heleboel 
He-le-boel 
Ja echt een heleboel 
He-le-boel 
 
Couplet: 
Ik weet, als straks de zon weer schijnt 
Ja dan, verdwijnt jouw chagrijn, fijn, 
Als ik je zie 
Weet ik: het is waar 
Je bent het zusje van het jaar 
We houden veel van elkaar 
 
Refrein: 
Ja echt een heleboel 
He-le-boel 
Ja echt een heleboel 
He-le-boel 
 
   



 

 

28. Hoofd in de Wolken  
(Cake By The Ocean) 

 
Origineel door DNC 

 
 
 

Couplet: 
Oh nee 
Gebeurt ‘t nu alweer  
Het zit ook niet mee 
Ik ben aan het gamen op de 
pc 
Zit m’n hele toetsenbord vol 
ijsthee 
Slecht idee 
 
Voorrefrein:  
En wie ruimt de vlekken op 
En wie ruimt de vlekken op 
Ohohoh 
En wie krijgt er op z’n kop 
En wie krijgt er op z’n kop 
Ohohoh 
Oh het ligt weer aan mij 
Ligt zeker weer aan mij  
Ohohoh 
Was er met m’n hoofd niet bij 
Even met m’n hoofd niet bij 
 
Refrein: 
Talk to me baby 
Ik was bezig met een 
fantastische reis 

Naar de andere kant van de 
wereld 
Ajajajajaja even pauze 
Hoofd in de wolken 
 
Ik zat in China 
En vloog even door  
Naar mijn vriend in Parijs 
Op een draak met goudgele 
vlammen 
Ajajajajaja even pauze 
Hoofd in de wolken 
 
Couplet: 
Oh ja 
Zit m’n hele huiswerk onder 
de vla 
Maar het ruikt wel lekkerder 
dan cola 
Juf keek het de vorige keer 
niet eens na  
Chocola 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 

 
 
 
 

  



 

  

29. Liselot 
(Skinny Love) 

 
Origineel door Birdy

 
 
Couplet: 
Kom op Liselot, blijf je bij mij      
Ik doe de deur open, jij bent vrij 
My my my my my my my my my my my  
Je staart naar de lucht maar jij blijft beneden 
 
Liselot je kan het wel 
Kom op spreid je vleugels en ga snel 
My my my my my my my my my my my  
Als je durft, dan help ik wel 
 
Refrein: 
Je kan vliegen door de wolken 
Ook al lijken ze zo zwart 
Spreid je vleugels naar de hemel  
Volg het ritme van je hart 
 
En ik zal dicht bij jou zijn 
Met je meegaan in je vlucht 
Samen vliegen is fantastisch 
Als een vogel door de lucht 
 
Couplet: 
Kom op Liselot wat is er nou? 
Jij ziet grijze wolken ik zie blauw 
My my my my my my my my my my my  
Eenmaal in de lucht, ben jij waar je hoort 
 
Refrein 
 
Brug: 
Wie beschermt je? 
Wie is daar? 
Wie vangt jou op? 
Valt het zwaar? 
 
Kom op Liselot 
My my my my my my my my my my my 
My my my my my my my my my my my  
  



 

 

30. Ga je mee met mij  
(Stay With Me) 
 

Origineel door Sam Smith
  
 
Couplet: 
Je stond weer alleen vandaag 
En ik wilde je vragen maar was te laat 
Jij ben zo stil en zo alleen 
En die andere meiden doen zo gemeen 
 
Refrein: 
Wow ga je mee met mij? 
Ik wil jou erbij 
Dus ben jij vanmiddag vrij? 
En wil je mee met mij? 
 
Couplet: 
Nee ik vind je niet zielig ofzo 
Maar je kan zo goed zingen en dat wil ik ook 
Jij bent gezellig en bent blij 
Ik moet zo om je lachen en jij om mij 
 
Refrein 
 
Ohohohoh, ohohohoh 
Ohohohoh, ohohohoh 
 
Refrein 
  



 

  

31. Shape Of You 
Origineel door Ed Sheeran 

 
 
Couplet: 
De zon schijnt het warmst 
midden in juli 
En december is het koelst 
In februari wil iedereen gaan 
zonnen 
Maar de kou is wat je voelt 
In maart beginnen de eerste 
zonnestralen 
En de lente lijkt op komst 
Maar eigenlijk voel je vaak 
alleen maar regen 
Oh de winter is het stomst 
 
Refrein: 
Oh kom op 
Zomerzon waar blijf je nou 
Ik ben bevroren, ‘tis al 
maanden te koud  
Kom op nou volg mijn lied  
Kom op nou volg mijn lied 
 
Zomerzon oh kom toch gauw 
De hoop verloren straal je 
stralen van goud 
Kom op nou volg mijn lied  
Kom op nou volg mijn lied 
Mmmm 
 
Je ben laf en je bent te kil 
Pruts wat door, doet niet wat 
ik wil 
Deze wolken zijn te chill 
Zomerzon kom me warmen 

Vorig jaar was het nog zo leuk 
Nu fiets ik door een 
wolkbreuk 
Iedereen zegt heb geduld het 
komt wel goed 
Zomerzon kom me warmen 
 
Owaai owaai owaai owaai 
Zomerzon kom me warmen 
Owaai owaai owaai owaai 
Zomerzon kom me warmen 
Owaai owaai owaai owaai 
Zomerzon kom me warmen 
Iedereen zegt heb geduld het 
komt wel goed 
Zomerzon mis je warme gloed 
 
Couplet: 
In de vakantie mocht ik gaan 
genieten van een weekend op 
het strand 
Lekker in Spanje, bakken in 
de zon want het goot in 
Nederland 
Het was als zon in de zomer 
Ik werd meteen een stuk 
slomer, van de warmte op m’n 
huid 
Dus trek je trui uit, koop een 
leuk T-shirt en ga er tussenuit 
 
Refrein

  



 

 

32. Ho Hey 
 

Origineel door The Lumineers 
 
 
Couplet: 
Ik zing de hele dag 
Omdat ik vind dat het mag 
Maar thuis worden ze raar 
Al dat gezing dat moet dan maar 
Dat moet dan maar 
 
Dus samen met juf Emily  
Zing ik voor mijn familie 
Voor jou een lied op rijm  
Zing maar mee met het refrein 
‘Tis geen geheim 
 
Refrein: 
Ik zing nu voor jou 
Een lied over mij  
En mijn familie 
 
Ik zing nu voor jou 
Een lied over mij  
En mijn dag 
 
Couplet: 
Dus ik zing over mijn huis 
En alles daarin noem ik thuis 
Ik vraag aan jou: wil jij er zijn? 
En zing maar mee met het refrein 
‘Tis geen geheim 
Zingen vind jij vast ook fijn! 
 
Refrein 
 
En thuis zing ik het liefst 
Alleen zonder jou 
In mijn kamer hoor jij me niet 
 
Refrein 
 
Ho hey 
Ho hey
 



 

  

33. Of zeg je maybe?  
(Call Me Maybe) 
 
 

Origineel door Carly Rae Jepsen 
 
 
 
Couplet: 
Ik deed een wens want ik zag, een vallende ster, ik dacht 
Ik zeg maar niets tegen jou, want je staat in de weg 
Die wens die ga ik nu doen, want ik smeek je om een zoen 
Ik denk niet meer terug aan toen, al sta je in de weg 
 
Voorrefrein: 
Je keek maar naar me 
Pakte mijn hand en praatte 
Jij tegen mij toen je zei 
Wat doe jij vanavond baby? 
 
Refrein 2x: 
Hey, ik vind jou leuk, and this is crazy 
Ga jij mee dansen? Of zeg je maybe? 
Ik ben verlegen, maar weet het zeker 
Wil jij me appen? Of zeg je maybe? 
 
Couplet: 
Ik zat met mijn telefoon, was zo lang wachten gewoon 
Veranderde mijn beltoon, je staat me in de weg 
Waarom voel ik me zo naar, ik huil ik zit en ik staar 
Oh gekkie app me nou maar, want dit zit in de weg 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 2x 
 
Brug: 
Nog voordat jij me had gezien, vond ik je heel leuk 
Ik vond je heel leuk, ik vond je oh zo leuk  
Nog voordat jij me had gezien, vond ik je heel leuk 
Ik vond je heel leuk, ik vond je oh zo leuk  
 
Refrein 2x 



 

 

34. Je grooved zo lekker 
(Moves Like Jagger) 
 

Origineel door Maroon 5 
 
Couplet: 
Ik reik naar een ster 
Ja het voelt goed 
Al lijkt ie soms ver 
In mijn hart groeit 
Een liefde zo sterk 
Het kost me wat werk 
Ik klim naar die ster 
 
En jij wil nu mee 
Waarop wacht je 
We gaan met z’n twee 
En nu lach je 
Want jij hebt een plan 
Daar weet ik niets van 
Maar het swingt uit de pan 
 
And it goes like this 
 
Refrein: 
Neem me bij de hand en ik 
volg je 
Dansen doe je samen ik volg 
je 
Want je grooved zo lekker 
Jaja je grooved zo lekker 
Jaja je mooved nog gekker 
 
Ik heb die controle niet nodig 
Dansen maakt alles 
overbodig 
Want je grooved zo lekker 
Jaja je grooved zo lekker 
Jaja je mooved nog gekker 
 
Couplet: 
Soms is het hard 
Is je leven 
Gebroken en zwart 
Duurt het even 
En wordt je verdriet 

Gevaarlijk gebied 
En praten hoeft niet 
 
Ja ga met me mee 
Ik draag je 
Ik heb een idee 
Ja ik vraag je 
Ik ken een dj 
Die draait voor ons twee 
Kom op dans met me mee 
 
And it goes like this 
 
Refrein 
 
Couplet: 
Ik wil het nu 
Laat me maar los 
Ik dans alles weg 
Ik zeg adios 
Tegen mijn geheimen 
Tegen mijn verdriet 
Er valt niets te lijmen 
Want ik wil het niet 
 
Dus kijk en leer 
Ik doe het voor 
Links en rechts 
Mijn heup draai ik meer naar 
voor 
Ik heb geen geheimen 
En geen verdriet 
Kan alleen maar dansen 
Meer hoef ik niet 
 
Ohohohoh 
 
And it goes like this 
 
Refrein 
  



 

  

35. Vaas vol met bloemen 
(Black magic woman) 

 
 

Origineel door Santana 
Songtekst door Luc Quadackers 

 
Ik heb een vaas vol met bloemen 
Ik heb een vaas vol met bloemen 
Ja, ik heb een vaas vol met bloemen 
Maar die heb ik liever niet 
Ik heb een vaas vol met bloemen 
Maar geef mij maar een hamburger met friet 
 
Neem me daarom toch mee 
Neem me daarom toch mee 
Ja, neem me daarom toch mee 
En zeg toch niet langer niks 
Neem me daarom toch mee 
Naar MacDonalds, want dan hebben wij een klik 
 
Want dat is beter dan tulpen 
En dat is beter dan rozen 
Ja, vergeet toch die bloemen 
En bel mij nu toch gewoon 
Doe niet zo flauw, en pak toch snel je mobiele telefoon 
 
 
 
 
 

  



 

 

36. Ooit zal ik gaan 
 

Origineel uit Vaiana door Vajèn van den Bosch 
 
 
Couplet:
Zolang als ik mij ook maar kan 
herinneren 
Staar ik steeds naar het water 
En ik weet maar niet waarom 
Ik ben toch de dochter van 
mijn vader 
Maar ik trek steeds naar het 
water 
De plek waar ik het liefste 
kom 
 
Voorrefrein: 
Waar ik ga of sta 
Welk pad ik loop 
Welke weg ik ga tussen vrees 
en hoop 
Alles leidt naar zee, ik wil met 
haar mee 
Naar waar ik wil zijn 
 
Refrein: 
Waar de hemel de zee 
overwint  
Verlang ik 
Voorbij een ster 
Zo groots en ver  
Met de wind in m’n rug op de 
zee kan ik zeilen 
Ooit zal ik gaan 
Als ik ga heb ik geen idee 
hoever ik ga 
 
Couplet: 
’t Is waar, iedereen hier op dit 
eiland 
Lijkt gelukkig op dit eiland 
Alles is hier voorbestemd 

Echt waar, iedereen hier op 
dit eiland 
Heeft een rol op dit eiland 
Maar mijn rol voelt zo 
beklemd 
 
Voorrefrein: 
Ik ben trots, ik leid en ik maak 
ons sterk 
En ik ben bereid tot het grote 
werk 
Maar die stem in mij  
Dat is wat ik merk 
Zingt een ander lied 
 
Refrein: 
Waar de hemel de zee 
overwint 
Verblindend 
Voorbij de zon 
Daar is mijn droom 
En het lijkt wel of iemand naar 
me roept kom ontdek me 
Je moet nu gaan 
Zie wat verder ligt dan het 
vergezicht 
 
Waar de hemel de zee 
overwint 
Verlang ik 
Voorbij een ster 
Zo groots en ver 
Met de wind in m’n rug op de 
zee kan ik zeilen 
Voorbij de maan 
Ooit zal ik gaan 
  



 

  

37. Hemel en aarde 
 

Door Edsilia Rombley 
 
 
 

Couplet: 
Nederland was koel en kil 
En dan vooral het weer 
De wind, die lag nooit stil 
M'n liefdesleven des te meer 
 
Wat ik in jouw ogen las 
Ontstak bij mij het vuur 
Ze wordt nogal eens 
onderschat 
De kracht van de natuur 
 
Refrein: 
Hemel en aarde bewegen 
Als jij voor me staat 
Het is voor mij bewezen 
Dat het lot bestaat 
 
Hemel en aarde gaan open 
Als jij mij aanraakt 
Ik wilde nooit geloven 
Maar er is meer 
Tussen hemel en aarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couplet: 
Zwarte luchten breken open 
Aan de horizon 
Nu zal ik me warmen 
Aan de stralen van de zon 
(Stralen van de zon) 
 
Ik heb de liefde geprobeerd 
Nooit was het wat het leek 
Maar ik zag de toekomst 
Toen ik in jouw ogen keek 
 
Refrein 
 
Brug: 
(Hemel en aarde) 
Oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh 
(Hemel en aarde) 
Hahaha, hahaha, hahahaha 
(Hemel en aarde) 
Rwha-a-ah whoah, oh 
(Hemel en aarde) 
Ooooooooh 
 
Refrein 



 

 

38. Wanneer is het genoeg?  
(Rolling In The Deep) 
 

Origineel door Adele 
 
 
 
Couplet: 
Er is vuur 
Dat brand heel diep in mij 
De juiste temperatuur 
Brengt warmte maakt me vrij 
 
Zonder schaamte 
Zei ik wat ik voel 
Geef me een antwoord terug 
Hoor je wat ik bedoel? 
  
Voorrefrein: 
De kleur van liefde 
Die jij beloofde 
Ik bleef maar denken  
Dat ik bijna alles had 
De kleur van liefde 
Wat ik geloofde  
Ik bleef maar denken 
 
 
 
 

 
 
Refrein: 
Wanneer is het genoeg 
Als je alles al hebt? 
Jij wilde steeds maar meer en 
meer 
Maar het deed me 
Alleen zeer 
 
Couplet: 
Jij bleef graaien 
In dat hart van mij 
Nam meer dan ik kon geven 
Voelde me niet meer blij 
 
Dus toen deed ik  
Mijn hartje maar op slot 
Mijn vuur dat doofde snel 
Ik voelde me heel rot 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 



 

  

 

39. Royals  
 

Origineel door Lorde 
 
 
 
Couplet: 
Ik heb nog nooit een diamant 
gezien 
Ja een keer op een trouwring in 
de movies 
Ik ben niet trots op waar ik woon 
Het is geen kasteel of 
prinsessentoren 
 
Voorrefrein: 
Maar op tv zie ik 
Scooters racend door de pc 
hooftstraat 
Shoppen botox tot het in hun 
hoofd slaat 
We don’t care 
Ik rijd met open dak in mijn droom 
En iedereen die heeft 
Prada, Rolex, diamanten armband 
Vliegtuig, eiland een tijger vast 
met haar hand 
We don’t care  
Ik ben niet bezig met die dure boel 
 
 
 

 
Refrein: 
En we worden nooit Royals 
We hebben toch geen blauw 
bloed 
Die luxe is toch niets voor ons 
Dat is voor niemand echt gezond 
Maar ik ben wel bazig  
Noem me maar de queen bee 
Want ik ben de baas  
Levend in mijn fantasie 
 
Couplet: 
Ik en mijn vrienden weten meer 
We hebben rijkdom nu verpakt in 
een feestje 
En iedereen daar weet het ook 
Wij hebben het goed 
En hebben niets meer nodig 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 
Wohooooo 
 
Refrein 

  



 

 

40.  Wek me niet  
(Wake Me Up) 
 

Origineel door Avicii 
 
Couplet: 
Kies maar een weg door het duister 
Laat je leiden door je hart 
Ik weet niet waar je weg nu stopt 
Ik zie alleen voor ons de start 
 
Ik ben wel jong, maar begrijp alles heel goed 
Volg mijn dromen en ik leer 
Het leven vind zijn weg mijn passie die ik erin leg 
En de zon schijnt elke keer 
 
Refrein: 
Dus wek me niet als je wilt klagen 
Zonder duidelijke vragen 
Ik wil nu alleen maar slapen en jij 
Weet nog niet wat je wil 
 
Wek me maar als jij wilt feesten 
Heel de avond door wilt beesten 
Ik ben bij je elke stap 
Die je zet naar jouw geluk 
 
Couplet: 
Ik probeerde echt iedereen te helpen 
Maar dat was veel te zwaar 
Ik hoop dat ik de wereld kan zien 
Met in mijn rugzak een gitaar 
 
Ik wou dat ik altijd jong kon blijven 
Nooit bang voor de dood 
Het leven is een spel voor iedereen 
En de liefde maakt je groot 
 
Refrein 
Die je zet naar jouw geluk 
Die je zet naar jouw geluk 
Die je zet naar jouw geluk  



 

  

41. Wel duizend jaar  
(A Thousand Years) 
 

Origineel door Christina Perri 
Couplet: 
Hart klopt snel 
Vertrouwen heeft nog geen kleur 
Hoe blijf ik sterk 
Hoe kan ik houden van als 
Ik zo val 
Maar vang jij me op? 
Ik zie ze gaan 
Plotseling zijn mijn twijfels weg 
Ik geef me over 
 
Refrein: 
Elke dag sterf ik weer, wachtend op jou 
Stemming gaat op en neer, ik hou van jou nu al duizend jaar  
En hou van jou wel duizend meer 
 
Couplet: 
Tijd staat stil 
Schoonheid heeft zij alleen 
Ik blijf nu sterk 
Ik laat nu niets van mij 
Afnemen 
Wat gebeurt er vandaag 
Elke zucht 
Elke minuut leidde tot nu 
Ik geef me over 
 
Refrein: 
Elke dag sterf ik weer, wachtend op jou 
Stemming gaat op en neer, ik hou van jou nu al duizend jaar 
En hou van jou wel duizend meer 
 
En altijd al, geloofde ik, dat ik jou zou vinden 
De tijd heeft mij je hart gebracht, en ik hou van je nu al duizend jaar 
En hou van jou wel duizend meer 
 
Ik geef me over 2x 
Refrein 



 

 

42. Voor jou 
Grenade  

Origineel door Bruno Mars 
 
Couplet: 
Makkelijk voor jezelf 
Is hoe jij het wil 
Oh hebben heb hebben heb wanneer geef jij een keer 
Ik wist het al dat jij niet deugt bij de eerste kus  
Je ogen waren open 
Ze waren open! 
 
Voorrefrein: 
Ik geef je wat ik heb en jij gooit het weer weg 
Ja jij gooit het weer weg ja toch 
Geef me al jouw liefde, dat is wat ik je vraag  
Maar wat jij niet begrijpt 
 
Refrein: 
Ik spring in een rivier voor jou 
Ren van Rome tot hier voor jou 
Ik zorg voor bergen plezier voor jou 
Schrijf jouw verhaal op papier voor jou 
Oh ik doe alles voor jou 
Ik zing terwijl ik hang aan een touw 
Wow ik loop gevaar voor je baby, maar doe jij dat ook? 
 
Couplet: 
Bont bont bont en blauw ben ik als ik val 
Wow ja je laat me vallen als een baksteen van een brug 
Gekke jij, gestoord ben jij, als je me verlaat  
Oh je lacht in mijn gezicht terwijl het brandalarm weer gaat 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
 
Brug: 
Al zat ik dagen zonder eten 
Ooh jij zou mij nog steeds vergeten 
Oh jouw liefde is een leugen 
Oh never ever ever komt het goed  
Refrein 



 

  

43. Regen om in vuur  
(Fire To The Rain) 
 

Origineel door Adele 
 
 
Couplet: 
Ik had een vrij, vrij hart 
Jij kwam binnen om het te stelen 
Ik dacht dat wij, over was 
Maar je kuste mij en redde mijn leven 
 
Mijn handen waren sterk 
M’n zwakke knieën wisten het te vergallen 
Om recht te staan naast jouw zij 
En niet aan jouw voeten te vallen 
 
Voorrefrein: 
Maar die kant van jou, die ik nooit begreep, nooit begreep 
En alles wat je zei, wat veel mooier leek, mooier leek 
En het stomme spel, dat ik nooit eens won, nooit eens won 
 
Refrein: 
Maar ik zet regen om in vuur 
Zie de druppels gaan langs jouw muur 
En het brandt als ik huil en ik hoor het schreeuwen 
Roep jouw naam, roep jouw naam  
 
Couplet: 
Als ik bij je ben 
Kan ik blijven, doen alsof 
Dan ben ik dicht bij jou voor altijd 
Jij en ik tezamen niets is toch beter 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
  



 

 

44. Vlieg 
Origineel door Emily 

 
 
 
Couplet: 
Vlinder vliegt 
Door de eeuwige ruimte 
Spreid je vleugels kies een weg 
Vind het pad naar de sprookjes  
Uit de tijd 
Van de eeuwige zomers 
Het altijd durende spel 
 
Voorrefrein: 
Woorden uit de toekomst 
 
Refrein: 
Vlieg, beweeg de tijd 
Vlieg, beweeg de tijd 
Vlieg, beweeg de tijd, 
Vlieg 
 
Couplet: 
Vogelvlucht, 
Door jouw heldere ogen 
De kleine dame wijst de weg 
Pak zijn hand hij beschermt je. 
 
Nieuwe dag, 
Pluk de vroeg frisse lente 
Wij zijn bij, wees niet bang 
Dicht bij ons voel je de warmte 
 
Voorrefrein: 
Woorden uit de toekomst 
 
Refrein: 
Vlieg, beweeg de tijd 
Vlieg, beweeg de tijd 
Vlieg, beweeg de tijd, 
Vlieg… 



 

  

45. Zwemmen op mijn plan  
  
 

Origineel door Charlie Puth 
 
 
 
Couplet: 
Het is duidelijk duidelijk duidelijk tijd voor leuke dingen nu 
Want de lalala lalala lucht is eindelijk blauw 
Zoek een vrije dag vrije dag vrije dag uit om met me mee te gaan 
Een bijzondere zondere tijd wil ik met jou 
 
Voorrefrein: 
Ik heb genoeg van regen 
Winter voorbij 
Zandkastelen bouwen in het zand 
Weg met die regenlaarzen 
Luister naar mij 
Ik wil zomer vieren op het strand! 
 
Refrein: 
Waar is mijn bikini, zwembroek of badpak? 
Deze week staan duiken, springen, zwemmen op mijn plan 
Ik wil naar het zwembad, of nu naar het strand 
Ik hou van de zomer en geniet zo lang het kan 
 
Couplet: 
Het is duidelijk duidelijk duidelijk tijd voor andere dingen nu 
Want de cito toets cito toets cito toets is nu klaar 
Al dat moeilijk doen moeilijk doen moeilijk doen is nu eindelijk voorbij 
Nu weer rustig aan rustig aan rustig aan voor dit jaar 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 
  



 

 

46. Lekker gek  
(Crazy) 

 
Origineel door Gnarls Barkley 

Songtekst door Tamar Spierenburg 
 
 
Couplet: 
Wij zijn lekker gek, lekker gek, lekker gek 
Doe met me mee 
Rollenbollen in ‘t zand 
Slappe lach op ‘t strand 
 
Wij zijn lekker gek, lekker gek, lekker gek 
Dat kan ik met jou 
Want jij snapt dat wat ik verzin 
Jij bent mijn beste vriendin 
 
Refrein: 
Wat zijn we crazy 
Wat zijn we crazy  
Wat zijn we crazy  
Jij en ik 
 
Couplet: 
Wij zijn lekker gek, lekker gek, lekker gek 
Laat ons maar gaan 
Ha ha ha kijk ons staan 
Gekke bek komt eraan! 
 
Refrein 
 
Couplet: 
Wij zijn lekker gek, lekker gek, lekker gek 
We regenen nat 
Dan hebben we die douche ook weer gehad 
Ons regenbad! 
 
Refrein 
 
Oehoeh  



 

  

47. Genoeg kleuren 
(True Colors) 

 
Origineel door Cyndi Lauper (Trolls) 

 
 
 
Couplet: 
Ben je verdrietig 
Verlies je de moed 
Ik heb het ook weleens 
’t is ook weleens lastig 
Om je heen 
Al die mensen 
Verlies je het overzicht 
En het donker vanbinnen 
Dat verdient wat licht 
 
Refrein: 
Ik zie genoeg kleuren 
Rondom ons 
Er zijn genoeg kleuren 
Genoeg hier voor jou ook 
Dus wees maar niet bang 
Wat heb je nodig 
Genoeg kleuren 
Genoeg kleuren 
Zo levendig 
Als een rainbow 
 
Couplet: 
Ik geef je roze, 
Met liefde zo zacht 
Ik draai het om je heen 
Geef wat gele strepen 
En wat paars bij je voeten 
Blauw kriebelt wat bij je teen 
In jouw kleur mag je spelen 
Ja jij bent niet alleen 
 
Refrein 
  



 

 

48. Badman  
(Shotgun) 

 
Origineel door George Ezra 

 
 

Couplet: 
Zwem maar alligator 
See you later 
Zwaai maar naar mijn boot 
Zwaai maar naar mijn boot 
De wolken drijven langs de zee 
Ik voel me fijn heb een idee 
Ik maak er een liedje van 
 
Voorrefrein: 
Geel en groen zijn dus yellow en 
green 
Zeg heb jij daar die wolk al gezien 
Zwaai naar de vissen  
Zwemmen diep in de zee 
Voel de spetters en zing met me 
mee 
 
Refrein: 
Zing onder de douche dan 
Liedjes worden nat want 
Druppels worden klanken om me 
heen 
Zingen in ons bad man 
Spetter spetter nat want 
Water geeft mij klank van 
Top tot teen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Couplet: 
Links van de ventilator 
De navigator 
Kan het land al zien 
Kan het land al zien  
De wind ruist door mijn haren 
Ik zou hier altijd willen varen 
Ik maak er een liedje van 
 
Voorrefrein 
 
Refrein 2x



 

  

49. Radar Love 
 

 
Origineel door Golden Earring 

Songtekst door Tamar Spierenburg 
 
 
Couplet: 
Ik ben aan het fietsen, ik ga super hard 
Een stem in m’n hoofd maakt me verward 
Mijn schatje zegt: "kom nu meteen! 
Waar ben je nou, ben zo alleen." 
 
Voorrefrein: 
Ik hoor haar warme stem, mijn hart slaat op de vlucht 
Ik ontvang zomaar een apje uit de lucht 
We hoeven geen telefoon 
 
Refrein: 
Wij hebben iets, dat heet radar love 
Wij hebben een golf in de lucht, radar love 
 
Couplet: 
Ik hoor een leuk liedje, het maakt me blij 
Ik ken ‘m goed en zing erbij 
De melodie stroomt door m’n bloed 
Ik race door de straten en voel me goed 
 
Voorrefrein: 
Ik hoor haar warme stem, mijn hart slaat op de vlucht 
Ik ontvang zomaar een apje uit de lucht 
We hoeven geen telefoon 
 
Refrein:  
Wij hebben iets, dat heet radar love 
Wij hebben een golf in de lucht 
 
Wij hebben iets, dat heet radar love 
Wij hebben een golf in de lucht, radar love 
  



 

 

50. Thriller 
 

Origineel door Michael Jackson 
Songtekst door Tamar Spierenburg 

 
 
Couplet: 
Daar komt de nacht aan 
Iets duivels zit in ’t donker 
goed verstopt 
Onder het maanlicht 
Zie ik iets dat mijn hart bijna 
stopt 
 
Ik schreeuw het uit 
Daar achter het gordijn, ik 
zag ’t echt 
Ik ben zo bang 
Maar als ’t komt dan weet ik 
dat ik vecht 
Mijn rug hou ik recht 
 
Refrein: 
Want dit is thriller 
Thrillernight 
Waar is toch het licht 
Want in de nacht heb ik geen 
zicht 
Thriller 
Thrillernight 
Kriebels op mijn rug 
Het is de thriller, thrillernight 
 
Couplet: 
Hier in mijn kamer 
De deur slaat dicht het raam 
dat piept en kraakt 
Durf niet te slapen 
Wat is het toch dat mij zo 
bang maakt? 
Met ogen dicht 

Hoop ik dat wat ik hoor niet 
echt bestaat 
Stop mijn gezicht 
Diep onder de dekens, ’t s al 
laat 
Ik wil dat ’t weggaat 
 
Refrein 
 
Brug: 
Wat moet ik doen, deze nacht 
lijkt oneindig te duren 
Rillingen over mijn lijf, iets zit 
naar me te gluren 
Wat is hier nou aan de hand? 
 
Couplet: 
Ik stap m’n bed uit 
Zachtjes sluip ik stiekem naar 
het raam 
Ik doe het licht aan 
Ik weet ook wel dat spoken 
niet bestaan 
 
Ik schreeuw het uit 
Mijn angst is niet voor jou, ik 
weet wel beter 
Ik ben niet bang 
Ik ben degene die als laatste 
lacht 
In deze nacht 
 
Refrein 
  



 

  

51. Vliegen met Luna 
(Hijo de la luna)  

Origineel door Mecano 
 

Couplet: 
Ergens in de  bergen 
Ver hier vandaan 
Wilde een klein meisje 
Voor haar droom gaan 
 
Veilig en geborgen 
Heel hoog in de lucht 
Dichtbij haar moeder te staan 
 
Ze was niet te stoppen 
Wist alleen niet hoe 
Te vliegen naar de maan 
 
 
Volgens de verhalen 
Van haar opa 
Bleef haar moeder dwalen 
Vloog haar droom na 
 
Hoog tussen de bomen 
Stralend in de nacht 
Vloog zacht en helder haar 
mama 
 
En ‘s nachts in haar dromen 
Vormde zich het plan 
Om echt naar haar toe te 
gaan 
 
Refrein:  
Straks vliegt Luna naar 
boven  
Als de lente begint 
Zorgt de maan voor dit 
kind 
In je dromen geloven 
Zing nu zachtjes met mij 
Spreid je vleugels ben 
vrij 

 
Ga.. Ga… 
Vliegen met Luna.. 
 
Couplet: 
Ergens in de bossen 
Donker vol moed 
Wachtend tot haar dochter 
Naar haar toe spoed 
 
Ze heeft haar geroepen 
Dwalend door haar droom 
Verlicht,  door t licht van de 
maan 
 
Op haar rug de vleugels  
Voor de eerste vlucht 
Van kleine sterke Luna 
 
Refrein 
 
Couplet: 
Rennend tussen bomen 
Kent ze haar pad 
Eindelijk thuis gekomen 
Daar hoort, haar hart 
 
Nu zijn ze weer samen 
Straks kunnen ze gaan 
Op weg naar t licht van de 
maan 
 
Op haar rug de vleugels  
Voor de eerste vlucht 
Van kleine sterke Luna 
 
Refrein 
  



 

 

52. Zo vrolijk als ik Zing 
(Don’t you worry bout a thing) 

Origineel van Stevie Wonder 
 
Couplet: 
Elke dag hoor ik muziek 
En neurie dan mee in mijn hoofd 
Dan opeens hou ik het niet 
Dan komen de klanken uit mijn mond 
 
Refrein:  
Ik word zo vrolijk als ik zing 
Ik word zo vrolijk als ik zing, baby 
Ik ga het iedereen laten horen want het is waar 
 
Couplet: 
’s avonds laat lig ik in bed 
en zing ik het lied van de dag 
alles wat er is gebeurt 
en wat ik voor morgen verwacht 
 
Refrein  


