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Speelpleinliedjes 
 Aan de oevers 

 Oma chéché 

 Stippen 

 Chinese Muur 

 Op een oude boerderij 

 Kikkertjes 

 O alélé 

 Krokodil 

 Kebab 

 Kannibalen van Robbinson 

 Chris de beer 

 A sela boem chicka boem 

 In een klein stationnetje 

 Romeo & Julia 

 Everywhere we go 

 Theepot 

 Tante in Marokko 

 Kriebellied 

 Zevenling 

 Appelsien/GSM/Giecheltrut/... 

 Tien kleine visjes 

 Op een grote paddenstoel 

 Mieke hou u vast 

 Hansje pansje kevertje 

 Van voor, naar achter, van links, naar rechts 

 'k Heb de zon zien zakken 

 Voorzetten Jansens, Lapt'em Peeters 
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Aan de oevers 

--> Alles x2 

Aan de oevers 

Van de Dijle 

Zat verscholen in het riet 

Ene kleine 

Jonge kikker 

Bij zijn moeder op de knie 

Ziet gij daar? 

Zo sprak die moeder 

Ziet gij daar die 'n ooievaar? 

'T is de moordenaar 

Van je vader 

Hij vrat 'em op met huid en haar 

Potvolkoffie! 

Zo sprak die kleine 

Heeft die ooievaar dat gedaan? 

Als ik later 

Groot zal wezen 

Zal 'k 'em op z'n snavel slaan 

Vele jaren 

Zijn verstreken 

En die kikker leeft niet meer 

Maar die ooievaar 

Die z'n snavel 

Doet nog a-a-a-a-a-a-a-...-ltijd even zeer! 

 

Oma chéche 

--> Alles x2 

Oma chéché (handen op hoofd) 

Ché chécoré (handen op schouders) 

Ché corita (handen op heupen) 

Salsa manga (handen op heupen, heupen draaien) 

 

Stippen 

(kleur) stippen op een ei 

En een (kleur) strik erbij 

En een ei voor jou 

En een ei voor mij 

Welke kleur kies jij? 

(Kinderen kleur laten kiezen) 
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Chinese muur 

--> Alles x2 

En ken je de historie? 

Van een oude Chinees 

Hij heette Hinkie-Pinkie 

Da's net zo goed als Kees 

Ref: 

En van je hela hela hela hela hoi hoi 

hela hela hela hela hoi hoi 

hela hela hela hela hoi hoi 

hela hela hela hoi hoi hoi 

Hij woonde in een stalletje 

Aan de Chinese Muur 

Hij verkocht er pinda-pinda's 

Augurken in het zuur 

Ref. 

Hij verkocht ook bruine veters 

Maar die verkocht hij zwart 

Per centi-centimeter 

Wat ging dat zaakje hard! 

Ref. 

De politie kwam eens kijken 

Hij moest uit China weg 

Een kaartje voor de gevangenis 

Wat had die man een pech! 

Ref. 

En dit was de historie 

Van een Oude Chinees 

Hij heette Hinkie-Pinkie 

Da's net zo goed als Kees 
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Op een oude boerderij 

Op een oude boerderij 

Shoebidoe, shoebidoe 

Zat een kieken op een ei 

Shoebidoe, Shoebidoe 

En dat maakte veel lawei 

Shoebidoe, shoebidoe 

Op dat ene, ene ei-ei-ei 

Het ging van kaketoe, kaketoe, kaketoe 

mi-mi-mi raketoe, raketoe, raketoe 

spec-spec-spec taketoe, taketoe, taketoe 

Op dat ene, ene ei-ei-ei 

 

Kikkertjes 

De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien 

De kikkertjes, de kikkertjes zijn aardig om te zien 

O, kwak kwak kwak, 

O, kwak kwak kwak 

O kwak, O kwak, O kwak kwak kwak 

O, kwak kwak kwak, 

O, kwak kwak kwak 

O kwak, O kwak, O kwak kwak kwak 

 

In 't hoge gras, in 't lage gras, daar springen ze in 't rond 

In 't hoge gras, in 't lage gras, daar springen ze in 't rond 

O, kwak kwak kwak, 

O, kwak kwak kwak 

O kwak, O kwak, O kwak kwak kwak 

O, kwak kwak kwak, 

O, kwak kwak kwak 

O kwak, O kwak, O kwak kwak kwak 

 

O alélé 

--> alles x2 

O alélé 

Alélé titi conga 

Amasa masa maasa 

O, alélé, ola, olaé 

(i ilili, ilili titi cingi,...) 
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Krokodil 

En de krokodil 

En de oerang-oetang 

En de vogels in de lucht 

En de slangen op de gang 

En de muizen, katten, olifanten 

Iedereen doet mee, 

Alleen het kleine visje, 

Dat zwemt nog in de zee 

 

Kebab 

Gisterenavond heb ik een schaap overreden 

Er is niet veel van overgebleven 

Dus zei ik tegen m'n pap 

We maken een kebab 

Wiezewieze wab kebab kebab 

Wiezewieze wab kebab kebab pita! 

 

Kannibalen van Robinson 

Een benen, twee benen, drie benen, hoe 

Vier benen, vijf benen, zes benen, hoe 

Zeven benen, acht benen, negen benen, hoe 

We zijn, we zijn, we zijn de kannibalen van Robinson Crusoë 

En we eten mensenvlees 

Geroosterd op een houten vuur 

Tot in het late avonduur 

We zitten hier te fretten, 

benen, koteletten met bloe-oed, bloe-oed 

We zitten hier te fretten, 

benen , koteletten met bloed! 

 

Chris de beer 

Chris de beer die heeft een fiets 

Met een lekje in zijn band 

En hij plakt het met zijn kauwgom  toe-oe-oe 

Chris de beer die heeft een fiets 

Met een lekje in zijn band 

En hij plakt het met zijn kauwgom toe!  

 

 

 



6 
 

A sela boem chicka boem 

--> Alles x2 

A sela boem chicka boem 

A sela boem chicka boem 

A sela boem chicka racka chicka racka chicka boem 

Ah ha! 

O yeah! 

One more time! 

 

In een klein stationnetje 

In een klein stationnetje 

's Morgens in de vroegte 

Stonden zeven wagentjes netjes in de rij 

'k zie het machinistje 

draaien aan het wieleke 

Ake ake tuut tuut, weg zijn wij 

 

Romeo & Julia 

Papaa, ik zou zo gère willen trouwen met Romeo! 

Ma kind, dat zulde gij u nog berouwen, met Romeo 

Die Romeo die heeft geen centen, zo zijn er nog wel duuzend venten 

Papa, papa gij zijt een tiran! 

Zwijgt gij, zwijgt gij, of ge krijgt ervan! 

Met Romeo, met Romeo, met Romeoooo 

Trouwt met Figaro, die heeft ten minste nog ne vlo! 

Neen! 

 

Everywhere we go 

--> Alles x2 

Everywhere we go 

People want to know 

Who we are 

Where we come from 

So we tell them 

We're from Speelplein 

Pretty, pretty Speelplein 

And if you can't hear us 

We sing a little louder 

Louder and louder! 

(opnieuw, We sing a little softer, ...) 

 



7 
 

Theepot 

Ik ben een theepot rond van buik 

dit is mijn oor 

en dit mijn tuit 

als het water kookt 

dan roep ik luid 

Tiiil me op en schenk me uit x2 

 

Tante in Marokko 

‘k Heb een tante in Marokko en die komt, hiep, hoi (2x) 

‘k Heb een tante in Marokko, 

een tante in Marokko (2x) 

en die komt, hiep, hoi. 

En ze komt op twee kamelen, als ze komt, hiep, hoi (2x) 

En ze komt op twee kamelen, 

ze komt op twee kamelen, 

ze komt op twee kamelen, 

als ze komt, hiep, hoi 

... 

 

Kriebellied 

--> Alles x2 

Kriebel zijn dat is heel leuk 

We lachen ons allemaal in deuk 

Eigenlijk doen we dat heel de dag 

Behalve als het van de zusters niet mag 

Gelukkig komt dat haast nooit voor 

We zingen en we dansen en we gaan ervoor! 

 

Zevenling 

Er is een 1,2,3,4,5,6,7-ling geboren 

Bij de poes, miauw, miauw 

Van tante Loes, miauw, miauw 

De 1ste was een jongen, 

de 2de was een meisje 

de 3de kon niet komen, want de 4de was niet thuis 

de 5de was te mager, de 6de was te dik 

en de 7de had de poten van de 8ste ingeslikt! 
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Appelsien/GSM/Giecheltrut/... 

Een appelsien, een appelsien 

Een peer, een banaan en een appelsien 

Een appelsien, een appelsien 

Een peer, een banaan en een appelsien 

Meloenen, meloenen 

Een peer, een banaan en een appelsien 

Meloenen, meloenen 

Een peer, een banaan en een appelsien 

 

Ne GSM, ne GSM 

Een vaste telefoon en ne GSM 

Ne GSM, ne GSM 

Een vaste telefoon en ne GSM 

Nen bieper, nen bieper 

Een vaste telefoon en ne GSM 

Nen bieper, nen bieper 

Een vaste telefoon en ne GSM 

 

Een giecheltrut, een giecheltrut 

Een macho van een Johnny en een giecheltrut 

Een giecheltrut, een giecheltrut 

Een macho van een Johnny en een giecheltrut 

Marina's, marina's 

Een macho van een Johnny en een giecheltrut 

Marina's, marina's 

Een macho van een Johnny en een giecheltrut 

 

De pizzahut, de pizzahut 

Kentucky Fried Chicken en de pizzahut 

De pizzahut, de pizzahut 

Kentucky Fried Chicken en de pizzahut 

McDonalds, McDonalds 

Kentucky Fried Chicken en de pizzahut 

McDonalds, McDonalds 

Kentucky Fried Chicken en de pizzahut 
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Tien kleine visjes 

Tien kleine visjes, die gingen naar de zee  

't is goed, zei de moeder, maar ik ga niet mee 

ik blijf liever in de vieze, vuile sloot 

Want in de zee daar zitten haaien en die bijten je 

blub, blub, blub-blub-blub-blub 

blub, blub, blub blub blub blub blub 

 

Negen kleine visjes,... 

 

Een klein visje, dat ging naar de zee 

't is goed zei de moeder, maar ik ga niet mee 

ik blijf liever in de vieze vuile sloot, 

want in de zee daar zitten haaien  

en die bijten je dood! 

 

Op een grote paddenstoel 

Op een grote paddenstoel 

Vol met witte stippen, 

Zat kabouter Pinnenmuts heen en weer te wippen 

'Krak', zei de paddenstoel, met een diepe zucht 

Allebei de beentjes hopla in de lucht! 

 

Mieke hou u vast 

Mieke hou u vast aan de takken van de bomen 

Mieke hou u vast aan de takken van de mast 

Als Mieke valt, dan valt ze in 't water 

Als Mieke valt dan valt ze in 't nat 

 

Hansje pansje kevertje 

Hansje pansje kevertje, 

die klom eens op een hek 

Neer viel de regen die spoelde alles weg 

Op kwam de zon, die maakte alles droog 

Hansje pansje kevertje, die klom toen weer omhoog 
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Van voor, naar achter, van links, naar rechts 

Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan 

Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan 

Ref. 

Van voor, naar achter, van links, naar rechts 

Van boven, naar onder, van links, naar rechts 

Van voor, naar achter, van links, naar rechts 

Van boven, naar onder, van links, naar rechts 

Zijn hoofd lijkt net op een varkenskop, er staan maar amper drie haren op 

Zijn hoofd lijkt net op een varkenskop, er staan maar amper drie haren op 

Ref. 

Zijn buik lijkt net op een luchtballon, ik wou dat ik er in prikken kon 

Zijn buik lijkt net op een luchtballon, ik wou dat ik er in prikken kon 

Ref. 

Zijn neus lijkt wel op een kappenstok, ik hang er altijd mijn jasje op 

Zijn neus lijkt wel op een kappenstok, ik hang er altijd mijn jasje op 

Ref. 

... 

 

'k Heb de zon zien zakken 

'k Heb de zon zien zakken in de zee, olé 

'k Heb de zon zien zakken in de zee, olé 

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

 

'k Heb de zee zien zonnen in de zak, olé 

'k Heb de zee zien zonnen in de zak, olé 

'k Heb de zee zien zonnen, de zee zien zonnen, de zee zien zonnen in de zak 

... 

 

Voorzetten Jansens, Lapt'em Peeters 

Voorzetten Jansens, voorzetten Jansens, voorzetten, voorzetten, voorzetten Jansens 

Lapt'em Peeters, lapt'em Peeters, lapt'em, lapt'em, lapt'em Peeters 

(Meermaals tegen elkaar) 

Score, score, score 


