


VOLENDAMMER KERMIS HIT FESTIVAL 2019
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De FC - Volledam Zit In Uis Bloed
(T. Tol, J. Tol -de Bok-, B. Storcken, E. Szarkowicz)

Mair Van Dut - Murrege Eh Ik Spêht
(S. van Nierop, H.W. Casey, D. Carter, R. Karst, J. Dirne)

De Ouwelullenband - Maak Nou Moar Of (Deujrgân!)
(J. Tol -de Bok-, F. van de Zaande, F. van Boesschoten)

Wolter Kroes - Het Kroegenlied 
(X. de Buisonjé)

Volle Bak - Alles Uit De Hand
(M. Schilder, H. Jans, P. Rademaker, M. Somers)

Baka - Hier In Volendam
(T. Grootjen, A. Clark)

John Dé - Helena, Helena
(Trad., J. Kwakman, H. Peters)

De Mannen Van De Bouw - De Bouw Is Wauw (remix 2019)
(F. Schilder, F. Amodei)

De Sammies - “Eujmels !!!!”
(F. Rikkers, S. Rikkers, C. Molenaar, J. Koning, A. Koopmans, G. Koopmans)

Tamara Tol & Jaman - Je Bent Nog Mooier Dan Mooi
(W. van der Heijden, J. Ypey)

Fraans Faist - De Slang
(T. Tol, Calypso)

Meck Donnelds - Zij Keek Scheel, Ja!
(A. Hoekstra, J. Tol -de Bok-, J. Kwakman, M. Topel, P. Kartner, T. Bos)

De BV’tjes - Feest!
(M. Tol, R. Janssen, J. Berns, J. Sluipweg, A. Parlando)

Ouwejongens Krentenbol - Hier In Onze Kroeg
(M. Tol, M. Schilder, T. Grootjen, A. Compen, K. van Steenbergen, W. van der Heijden)

Ben Tuijp Pet - Vrolijk Zijn
(B. Tuijp, E. Hartkamp, M. Schreyenberg)

Vormgeving: Mark Tol -de Bok-  / MDB Media  -  www.mdbmedia.nl 
Productie:  1Core Produxions  -  www.1core.nl 1C19MSBestel/catalogusnr. 
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De Kermisartiesten 2019 - Zinge Danse Zuipe
(J. Tol -de Bok-, R. van Rijt, J. Stabel, W. van der Heijden)

Hou Uit, Schei Op - Un Blad Met Shotjes 
(J. Tol -de Bok-, W. van der Heijden)

Frank’n Martin Jordy Trio - Murphy’s Law
(M. Schilder, J. Tuip)

Devilish Mary - Sunny Side Of The Street
(J. Finer, S. Macgowan)

Mair Van Dut - Nai, Jêhj Goan Niet
(S. van Nierop, R. Karst, R. Fisher, M. Jongenelis)

Dubbel Dé - Met Z’n Allen Staan We Hier
(J. Kwakman, D. Musters, F. Somers)

Fred Peerdeman (sr.) - Biertje
(F. Peerdeman)

Yo! Ben D’r Al! - Zou Jij... Met Mij...
(C. Jonk, Elston, Fernandez, Garrida, Puerta)

Helemaal Hollands - Wat Is Het Leven Zonder Vrienden
(C. Rijsdijk, L. Langstraat, E. van Hoevelaak, C. van Hoevelaak)

J.A.H.A. ft. De Pleiners - Europa-p(l)ijn!
(A. Hoekstra, D. Plat)

Johan Veerman - Sterren Stralen
(J. Veerman, R. Granata, M.J. Macphail, S. Rowan)

De Ouwelullenband - Nattevingerwerk
(J. Tol -de Bok-)

Dave - Als De Zon Naar Me Lacht
(D. van Pooij)

Kees Plat - Deze Nacht
(K. Plat)

Baka - In De Prinsenstraat
(T. Grootjen, A. Clark)

De FC - We Binne Derbij
(T. Tol, J. Tol -de Bok-, B. Storcken, E. Szarkowicz)



Uniek en onverslaanbaar, de enigst in zijn soort
Eigenwijs en trots zoals het hoort
Als eenling nooit de mindere en als groep veruit de best
Binne wij de eerste en de lest
Voor dag en dauw, in weer en wind
Gaan wij voor goud, er tegenin
Altijd klaar voor het grote gevecht
We kenne gien stop, al valle we nejr
We komme rechtop, in gane wejr dejr

Refrein:
Ja, dat binne wij, wij, wij 
Inkelt wij, wij, wij   
Wet we doen, doene we goed 
Ja, dat binne wij, wij, wij
Inkelt wij, wij, wij
Volledam zit in uis bloed

Genoeg hebben we geleden, het water gaf en nam
Veel vaders kwamen niet vrom van de zaai
Maar wij, we blijven knokken, voor gezin en huis en haard
In oeveral telle we mee vejr twaai
Voor dag en dauw, in weer en wind
Gaan wij voor goud, er tegenin
Altijd klaar voor het grote gevecht
We kenne gien stop, al valle we nejr
We komme rechtop, in gane wejr dejr

REFREIN

De haven vol met kwakken, een uitstervend bestaan
Het zoute water was vejrgoed vergaan
De vissers wiere bouwvakkers, een botter wier een bus
Je ziene ze vol trots het durrep uit gaan, ze gaan! ze gaan!
We kenne gien stop, al valle we nejr
We komme rechtop, in gane wejr dejr

REFREIN (2x)

Tekst: Theo Tol en Jaap Tol (de Bok)
Zang: Theo Tol, Martin Schilder, André Snoek, Nico Sier,
Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Akoestische en elektrische gitaar: Mark Tol (de Bok)
Mandoline en accordeon: Dick Plat
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Tekst en zang: Stefan van Nierop
Koor: John Lansen, Jon Steur en Jane Snoek
Akoestische gitaar: Stefan van Nierop
Basgitaar: Lenno Mol
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Na na na na na na na na na na na
Murrege eh ik spêht, eh ik spêht, murrege eh ik spêht (4x)
Murrege eh ik speeeeeeht

We zatte op de dijk toen het faist pas net begon
De pui die sting al op, de slingers an ‘t plafond
Dut wazze binne van die faissies, je roltoeter op hol
‘t Is hier zo oergezellig, de gloaze blijve vol

Toen riep ik nai, nai, nai, nai, nai, nai
In iene must ie leeg, dat ging net an goed
Totdat ik een nieuwe kreeg

Refrein:
Je ehbe gien keus tijdens deze viejr dage
Dair is t veel te mooi veejr, en je magge naar de dijk
Je ehbe gien keus tijdens deze viejr dage
Moar de dag ernai voel je je wel ne’s als ’n lêhk
Na na na na na na na na na na na
Murrege eh ik spêht, eh ik spêht
Na na na na na na na na na na na
Murrege eh ik spêht, eh ik spêht
Murrege eh ik spêht
De kater neem je moar veejr lief, die drink je wel een poes
En mocht dat niet zo weze, dan koester je je roes
Stoppe is gien optie, je gane gewoan deejr
Want deze viejr dage, die binne dair toch vejr
 
Ik riep weer nai, nai, nai, nai, nai, nai
De shotjes komme weejr
Demee moet ik spehge
Gait dit nou weejr zo deejr
 
REFREIN (2x)

En we zongen Na na na na na na na na na na na
Murrege eh ik spêht, eh ik spêht  (6x)
Murrege eh ik speeeeeeht

2. Mair Van Dut - Murrege Eh Ik Spêht1. De FC - Volledam Zit In Uis Bloed

Tekst: Jaap Tol (de Bok)
Zang: Kees Plat (Skien), John Kwakman (Dé), Jaap Kwakman (Dé),
André Snoek, Fred Peerdeman sr., Albert Hoekstra, Jan Hoogland,
Jan Keizer (Bakker), Jaap Tol (de Bok) en Piet Karregat
Accordeon: Dick Plat
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Ik ken niet teujge öötstel, dat zit in muh allergie
Krèg groene in geujle vlekke van un oar ze lethargie
Moar dan eh juh weujr zon pipo die ut èhle plan vurtraagt
Geujf us un bèhtje gas, mins, je lèhke wel un maagt

Refrein:
Je moete deujrgân, dan komt allus veujr mekoar
As je moar deujrgân, dan komt ut vanzelluf kloar
Ou nou tog us op met dat gedoe
Maak nou moar of, want ik bin ur egt an toe
Je moete deujrgân, dan komt allus veujr mekoar
As je moar deujrgân, dan komt ut vanzelluf kloar
Ou nou tog us op met dat gezeujr
Maak nou moar of, want dan ken ik ur vandeujr

Effe snel un tussendeujrtjuh, dat ken tog wel lang an
Tis wel un oendurdeujrtjuh, moar dair èhb ik gien last van
Moar ut blèhkt un amateujrtjuh, met un domme giegellag
Zon errug klaan minibeujrtjuh, köst me nag de èjle dag

REFREIN
Je kennuh dan wel snel wille, moar dat valt soms egt niet meuj
De minse om je eujn die èhbe tog vaak gien ideuj
Dat un volwasse man  moar tien seconde noadug et
As j’ut an de vrauwe oeverlaite is je dag bezet

REFREIN

3. De Ouwelullenband - Maak Nou Moar Of (Deujrgân!)



Uw Kermisleverancier

Slijterij de Stient   |   De Stient 19   |   1132 BE Volendam   |   T: 0299 367145

5. Volle Bak - Alles Uit De Hand

Grote plannen, hertog jannen, samenkomst om half tien
Nog één man wekken, koelbox checken en de zon schijnt bovendien
Onderweg al goed op weg, een drang die vurig wordt geblust
En na de rit verschijnen we als kapers op de kust

Refrein:
Niet alleen het zoete water vloeit hier lekker op het strand
Met boven ons de zon en dan loopt alles uit de hand
Niet alleen het zoete water vloeit hier lekker op het strand
Met boven ons de zon en dan loopt alles uit de hand

Verbrande vellen, decibellen, spreiden als een olievlek
Joekels, mini’s in bikini’s, nee aan prikkels geen gebrek
En na uren, temperaturen alle kaarten op full house
De handen op elkaar en de koelbox krijgt applaus

REFREIN

Hoge sfeeren, arriveren, net zoals de avondgloed
Een garnituur, een brandend vuur en in de glazen blijft het vloed
Maar één voor één, gaat iedereen, als man met hamer samenvoegt
De kust weer veilig, rust maar heilig..... tot morgenvroeg

REFREIN
Jij belde mij toen ik het echt nodig had
Dat voel jij toch altijd goed aan
Je zei: ‘We zijn hier al te lang niet geweest
Ben je klaar, het is tijd om te gaan’
Nu zijn we op weg naar ons tweede huis
Hier voelen wij ons altijd thuis

Refrein:
Dit is het kroegenlied en iedereen geniet
Ja, we hangen in de lampen
Laat je zorgen hier verdampen
En gooi alle remmen los
Dit is het kroegenlied en iedereen geniet
Ja, hier kan je alles geven
Brengt de drank je weer tot leven 
En zing ik uit volle borst

Het wordt sowieso te laat, sowieso te laat
Het wordt sowieso te laat, sowieso te laat

Auteur en componist: Xander de Buisonjé
Zang: Wolter Kroes
Drums: Mickey Fisser
Basgitaar: Edwin de Groot
Blazers: Jan Wessels, Jel Jonge en Allard Buwalda
Toetsen: Edwin van Hoevelaak
Backing vocals: Lana Wolf

4. Wolter Kroes - Het Kroegenlied

Tekst en zang: Martin Schilder
Koor: Stefan Koning, Jeroen Tuijp, Milan Greuter en Wessel Stuijt
Banjo en fluit: Piet Karregat 
Overige instrumenten: Mark Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

De DJ die draait onze lievelingsplaat
We springen meteen op de bar
Dat is hoe het hier al die jaren al gaat
Hier ligt mijn geluk, ligt mijn hart
De handen de lucht in, ik voel me bevrijd
Ben helemaal los van de tijd

REFREIN

Het wordt sowieso te laat, sowieso te laat
Het wordt sowieso te laat, sowieso te laat

6. Baka - Hier In Volendam

Ja, op de dijk staat het weer vol
Laat het feestje maar beginnen
Trek je goede schoenen aan
Want je moet vier dagen staan
En laat je nu maar lekker gaan

Refrein:
Want het is kermis, kermis op de dijk
Kermis, iedereen is daar gelijk
Want het is kermis
We gaan er dus weer voor
We gaan nog even door
Hier in Volendam

Alles staat weer voor je klaar
Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Het is het feestje van het jaar
Vier dit met elkaar
Kom neem er nog een paar

REFREIN

De barman is mijn maat
Laat het bier maar lekker vloeien
Ja tot het licht uitgaat
Morgen weer een dag dat ik drinken mag
Kermis, oh zo mooi

REFREIN

Tekst: Tim Grootjen
Zang: Tim Grootjen, Peter Grootjen
Achtergrond zang: Minke Postma
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl



7. John Dé - Helena, Helena

Ik was laatst in het mooie Rhodos
Waar de zon nog aan de hemel staat
Ik liep daar door de smalle straatjes
Waar de liefde nog steeds bestaat

Ik zag alleen maar mooie meiden
Aan elke vinger minstens twee
Ik wist niet meer wie ik moest kiezen
Dus koos ik voor jou, meteen

Refrein:
Oh mijn Helena, Helena,
Je was voor mij meteen een nummer één, ja
Helena was mooi 
Als ik in je bruine ogen keek
Was mijn hart echt totaal van streek
Oh mijn Helena Helena
Je was voor mij meteen een nummer één, ja
Helena was mooi
Die twee weken waren zo voorbij
Helena was van mij

Tekst en zang: John Kwakman (Dé)
Opname en mix: Studio Sound John Dé

Die mooie klanken van bouzouki’s
Die klonken daar door de nacht
Ik denk alleen aan mijn Helena die daar nog steeds op me wacht
Ik zag alleen maar mooie meiden
Aan elke vinger minstens twee
Ik wist niet meer wie ik moest kiezen
Dus koos ik voor jou, Heleen

REFREIN

Die twee weken waren zo voorbij
Helena was van mij

8. De Mannen Van De Bouw - De Bouw Is Wauw (Remix 2019)

Zeg kleine jongen, wat wil je worden
Ik wil in de bouw, in de bouw, want de bouw is wauw!
Zeg kleine jongen, wat wil je worden
Als je groot en sterk bent

Met boor en hamer is hij geboren
Hij wil in de bouw, in de bouw, want de bouw is wauw!
Die kleine jongen die werd geboren met een kruiwagen als wieg

Werd geen doctorandus, of een professor
Hij gaat in de bouw, in de bouw, want de bouw is wauw!
Geef in zijn handen geen calculator
En hij klaart alle klussen gauw
En elke ochtend een vroege wekker
Hij zit in de bouw, in de bouw, want de bouw is wauw!
Met zijn maten dan bouwt ie lekker 
Zijn eerste schaft voor dag en dauw

Die kleine jongen is geworden
Waar hij van droomde elke nacht
Om vanuit niets iets nieuws te maken
Ja, dat is de mooiste pracht

Tekst: Frank Schilder
Koor: André Keijzer, Dion Jonk, Frank Schilder, Frank Sterk,
Jaap Schilder, Marc Jonk, Marcel Molenaar en Mark Tol (de Bok)
Alle instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Met 65, toen mocht hij stoppen
Hij mocht in de in de Vut, in de Vut, maar de Vut is….
Voor zwarte klussen bleef zijn hart kloppen
Maar echt stoppen kon hij nooit

Zo’n honderd jaren is hij geworden
Hij zat in de bouw, in de bouw, want de bouw is wauw!
En op zijn grafsteen, daar staan de woorden die hij als kleuter 
vroeger zei

En op zijn grafsteen, daar staan de woorden die hij als kleuter 
vroeger zei
Die hij als kleuter vroeger zei
Die hij als kleuter vroeger zei
Die hij als kleuter vroeger zeeeeiiiiiii!!!!

Fietsservice
KONING
v a k k u n d i g & v o o r d e l i g

Fietsservice Koning | Julianaweg 98 | 1132 DE Volendam | 06-57769853
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PLEZIERIGE 

KERMIS!

9. De Sammies - “Eujmels !!!!”

Jalalalalalalalalalalalalalalalala
Jalalalalalalalalalalalalalala
Jalalalalalalalalalalalalalalalala
Jalalalalalalalalalalalalalala
Ik zel graag es mit je fleppe, wil je dat es mit me doen (Ooh-oh- ja-ja)
Of wil je liever ‘snappe’, in een digitale zoen (Ooh-oh ja-ja)
feujrdat ik ‘t deujr at, ûit me zak toen dat gelûid, in zag ik toen dat beujlt
Een ‘appel’ op me Samsung, in daorachter ook jou flûit
Waor je prachtig op è speujlt.

Refrein:
‘T must niet zo eujmels smake, ik è die van meijn ut liefste puur
Oe kenne zut zo lekker make, toch zoet, zilt in soms een piesie zuur
Ut must niet zo eujmels smake, ke die van meijn ut liefste puur
Want zelle we um ff rake, dan int steijgie, achterstrajt of skuur 

Jalalalalalalalalalalalalalalalala
Jalalalalalalalalalalalalalala
Jalalalalalalalalalalalalalalalala
Jalalalalalalalalalalalalalala

Tekst en zang: Carlo Molenaar, Frank Rikkers, Johan Koning en 
Simon Rikkers
Alle instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

ûis keujltjes effies spoele mit un sappie op ze teijt (Ooh-oh ja-ja)
Op ‘Insta’ lekker kroele, ja ut toetsenbord dat gleijt (Ooh-oh ja-ja)
Toen zag ik jouw ‘smiley,’ voelde stiekum ôok je ant
in keujk ik naar beneuj
Een banaontje in een pruimpie, ik zet alles aan de kaont
Ga je vojr altijd mit me meuj

REFREIN (3x)

Jalalalalalalalalalalalalalalalala
Jalalalalalalalalalalalalalala
Jalalalalalalalalalalalalalalalala
Jalalalalalalalalalalalalalala 

10. Tamara Tol & Jaman
     Je Bent Nog Mooier Dan Mooi
Op een warme zwoele lenteavond ergens in mei
Daar kwam je zo, uit de schaduw voorbij
Ik durf te zeggen dat ik opslag wel voor je bezweek
Toen ik je zag, daar in die discotheek 

Je bent nog mooier dan mooi 
En veel liever dan lief
Je hebt me gevangen, oh mijn hartendief 
Je zit in m’n hoofd en of je dat nou geloofd 
Dat weet je toch niet, omdat je dat toch niet ziet

Je ogen zaten vol verlangen, zo keek je me aan
En met die lach, zo kon ik je verstaan
De allermooiste meid van m’n dromen, zei ik tegen jou
Je maakt me zo wild, kom geef je over aan mij nou

Je bent nog mooier dan mooi 
En veel liever dan lief
Je hebt me gevangen, oh mijn hartendief 
Je zit in m’n hoofd en of je dat nou geloofd 
Dat weet je toch niet, omdat je dat toch niet ziet

Je bent nog mooier dan mooi 
En veel liever dan lief
Je hebt me gevangen, oh mijn hartendief 
Je zit in m’n hoofd en of je dat nou geloofd 
Dat weet je toch niet, omdat je dat toch niet ziet

Je bent nog mooier dan mooi 
En veel liever dan lief
Je hebt me gevangen, oh mijn hartendief 
Je zit in m’n hoofd en of je dat nou geloofd 
Dat weet je toch niet, omdat je dat toch niet ziet
Nee, dat weet je toch niet, omdat je dat toch niet ziet

Auteur: W. van der Heijden
Componist: J. Ypey
Publisher: Publ. BME Songs
Copyright: C&P 201 Berk Music Producions

11. Fraans Faist - De Slang

Uis Fraans was op vakantie wair, ai graag lekker zwumme daan
Het liefste op een gekke plek, met zon grote zwembroek an
Hij voelde op een kair iets groots, wet daan trekke an ze bien
Er zwom toen iets ze zwumbroek in, ja dat ee je dus nag nooit zien

Nou et dat baist toch zon plezier
zoender errug kwam ie hier
Uis Fraans docht wet een grote pech
Dat baist zit in de weg

Refrein: 
Want in ze broek zit nou een echte slang
Hij is temet een maiter lang
Hij zit als ik het ff goed begrijp, 
Het liefste in ze linkerpijp
Hij doet toch zok bedakke met die slang
Die gait gewoon ze eigen gang
Ei komt rechtop, in maakt ze eigen groot
Uis Faans die schaamt zich echt dood

Toen Fraans ankwam op Volledam, met dat baist nag bij ze kruis
Bedocht ie dat et kerremus was, in ai rende gank nair uis
Hij nam een zooitje borrels in, in hij krag een topidee
Die slang mag mee de kerremus op, in dat was toen dus wet ie dee
Nou et dat baist toch zon plezier
Zoender errug kwam ie hier
Uis Fraans ze gullep op een kier
Hij geeft hem slokkies bier

REFREIN

Nou et dat baist toch zon plezier
Zoender errug kwam ie hier
Uis Fraans ze gullep op een kier
Hij geeft hem slokkies bier
 
REFREIN

Tekst en zang: Theo Tol 
Koor: Johan Barn, Cees Rolo, Erwin Buijs, Jack de Boer en 
Petra van den Hogen
Alle instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl



Groenhoven 743, 1103 LX Amsterdam      |     M : 06 47 011 388     |     E : piet.karregat@casha.nl     |     W : www.casha.nl

12. Meck Donnelds - Zij Keek Scheel, Ja!

Zij lag daar helemaal bloot, haar dingen kleurden rood
De zon had haar verbrand, dat was lang niet charmant!
Ik dacht ik smeer galant wat zalluf met mijn hand
Ze keek mij aan en zei: ‘doe gerust allebei’
Haar huid voelde heel zacht, het werd een zwoele nacht
Ik was heel blij, maar toen keerde het tij

Zij keek scheel, ja
Zij keek scheel, ja
Zij keek scheel, ja
Oh... Zo scheel jaaa!!

Onze blikken gingen schuin, mijn wereld viel in puin
Eerst was ze nog de bom, maar nu trok alles krom
Wat moest ik met die vrouw, waarmee ik trouwen zou
Ze lachte toch naar mij? of keek zij naar opzij?
Ze pakte mijn banaan, die ging gelijk scheef staan
Dat heeft zij met haar ogen toch gedaan!

Zij keek scheel, ja
Zij keek scheel, ja
Zij keek scheel, ja

Tekst: Albert Hoekstra, Jaap Tol (de Bok) en John Kwakman
Zang: John Kwakman 
Koor: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Oh... Zo scheel jaaa!!
De opticien wist raad, drie maanden celibaat
Straks kijkt ze mij met beide ogen aan!

Zij keek scheel, ja
Zij keek scheel, ja
Zij keek scheel, ja
Oh!
Zij keek scheel, ja
Zij keek scheel, ja
Zij keek scheel, ja
Oh... niet meer jaaa!!

13. De BV’tjes - Feest!

Weet je wat het is, op school gaat alles mis
Want de meester die zit liever op’t strand
Kom ik ‘s middags thuis, ligt mama voor de buis
Het eten is alweer aangebrand
Zo gaat het elke keer, ik weet het echt niet meer
Wat moet ik hier nou toch mee aan
Maar ik moet het volhouden
Want de kermis komt eraan!

Refrein:
Ik heb het hele jaar gespaard
Al mijn zakgeld in een sok bewaard
Ik wil tekeer gaan als een beest
Want nu is het... Feest!

Van alleen een krantenwijk, word je echt niet rijk 
Dus ik weet wel wat ik ga doen
Ik verkoop mijn papa’s fiest en mama weet van niets
Dan heb ik zo weer wat poen...
 
Maar de burgemeester is er tegen de kermis komt het dorp niet in
Dus ik pak de telefoon en ik bel de koningin ( ja hallo?)

REFREIN

Tekst: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Zang: Noa Braan, Emily Smit, Kate Veerman, Gwen Peek,
Kim Zwarthoed, Michelle Mol, Anne Tol, Eline Schilder
Alle instrumenten: Mark Tol (de Bok) 
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Ben je op vakantie nou dan heb je lekker pech
Dit zijn de mooiste dagen luister goed naar wat ik zeg
Als je op het dorp blijft geniet je het meest
Feest, feest, feest!

REFREIN 

Ik heb het hele jaar gespaard
Al mijn zakgeld in een sok bewaard
Ik wil tekeer gaan als een beest
Want nu is het... Want nu is het... Want nu is het... 
Feest feest feest feest!!



Stationsstraat 5, Tel. 0299 - 363596

Tekst bewerking: Mark Tol (de Bok), Martin Schilder en Tim Grootjen
Zang: Tim Grootjen
Koor: Sjoerd Taam, Sam van Maanen, Joris Westerneng en
Alex van Hensbergen
Alle instrumenten: Mark Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

14. Ouwejongens Krentenbol

De 5 zit in de klok 
Het word tijd dat ik vertrek  
Ik moet weer naar de kroeg 
Want me lever die heeft trek 
Trap de deuren in WOW de barvrouw mag er zijn 
2 minuten later zegt ze deze is van mij 

Refrein: 
We feesten hier in onze kroeg  
Het kan ons nooit niet gek genoeg 
Vrijdagochtend tot het end  
Het bier dat vliegt hier door de tent 
We feesten hier in onze kroeg 
Van savonds laat tot smorgensvroeg 
Vrijdagochtend tot het end  
Het bier dat vliegt hier door de tent  
 
De kleine jongens gaan naar huis, het is pas half 10 
Zo een trieste bende dat heb ik nog nooit gezien  
een mooie meid kwam op me af en gaf me toen een zoen 
Toch een goede reden om er een te doen 
 
REFREIN 

Het einde van de avond 
Ik kan echt niet meer staan 
Het is de allerhoogste tijd 
Om Naar huis te gaan 
diezelfde mooie meid 
gaf mij toen een knipoog 
Met alle laatste kracht  
Help ik mezelf omhoog 
 
REFREIN (2x)

Tekst en zang: Ben Tuijp
Alle instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

15. Ben Tuijp Pet - Vrolijk Zijn

Wat zou het zijn om vandaag eens happy te zijn
Wat zou het zijn als de kermis er niet meer zou zijn
Geen hond die er naar kijkt, met de kermissfeer op de dijk
Wat zou het zijn om vandaag eens vrolijk te zijn

Refrein:
Vrolijk zijn, gezellig eens samen zijn
Een feestfestijn zolang als dat kan
Genieten maar
Het is hier maar even maar
De kermis is het feest voor iedereen
Melig zijn, gezellig eens melig zijn
Het is vier dagen lang het mooiste feest
Gelukkig zijn, de Volendammer zijn
Vandaag is het feest op Volendam

Iedere dag is een dag van leven de lol
Leve de kermis, we gaan hier aan de rol
De glazen staan voor ons klaar
We nemen ze even maar
Wat is het fijn om vandaag op het dorp te zijn

REFREIN

Iedere dag de pruik of snor van de dijk
Met brillen of pruiken en snorren zijn we dan rijk
Eenieder heeft dan zijn snor
Het is dan een mooi decor
Wat is het fijn om vandaag met de snorren te zijn

REFREIN



1. De Kermisartiesten - Zinge Danse Zuipe

Wuh effuh ut glas veujr de èhrstuh kèhr
Duh èrstuh die is bitter, ai doet zèhr
Goudgeujl in schuimend lekkur is ut vocht
Dut is ut ge’eim wair iederien nair zocht

Wuh effuh ut glas veujr de twaiduh kèhr
Zuh beginnuh al tuh glissuh, ut smaakt nair mèhr
Wuh gooiuh duh aandjus in duh lucht
In beginnuh an ös faist met un diepuh zucht

Refrein:
We binnuh dronkuh veujr altèhd
Ellukuh aivund zoender spèht
Nai, duh kaoter krèhgt gien kâns
Wuh gânnuh faistuh in un trâns 
Joa, wuh gân zinguh, dânsuh, zöpuh van duh 
ochund tot duh nacht
In wuh binnuh onvurwoestbaor, gân moar deujr, 
ut is un pracht
Ut leujvuh is toch mooi, we gân urteujgenan
wuh gân zinguh, dânsuh, zöpuuuuuuhhh
Tot wuh niet mèhr kenne staon

Wuh effuh ut glas veujr de dârduh kèhr
Duh confettie vèhn juh murruguh in juh èhr
Duh DJ draait duh bîet op nair ondurtintien
Van duh shotjus gân wuh langsaam dubbelzien

Wuh effuh ut glas veujr de vierduh kèhr
Duh alft is al ofvalluh, die kennuh niet mèhr
Maor wèj gân veujr goud, wuh stoppe 
never nooitmèhr
Dus wu effuh ut glas veujr duh 
ondertstuh kèèèèèèèhr

REFREIN

Tekst: Jaap Tol (de Bok)
Zang: Alle Kermisartiesten 2019
Akoestische gitaar: Mark Tol (de Bok)
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

FRAANS FAIST
DAVE
PIET KARREGAT
JOHAN VEERMAN
 
MECK DONNELDS
KEES PLAT SKIEN
ANDRÉ SNOEK
EI KEN!

FRED PEERDEMAN sr.
MAIR VAN DUT
VOLLE BAK
BAKA

BEN TUIJP PET
DUBBEL DÉ
DE SAMMIES

JAAP DE BOK

2. Hou Uit, Schei Op - Un Blad Met Shotjes

Met juh vrienduh an duh rol
Binne no taim lekkur vol
Iederien die krèhgt duh gaist
Ut leujvuh is un faist
Moar dan inienuh dink juh ‘shit’
Dut is un faissie zoender pit
Tèhd veujr een truuk, we redde dut festèhn

Refrein:
Un blad met shotjus tussedeujr
Bringt duh allerbestuh sfeujr 
‘t Ge’eime wape in slappe tèhje
Un blad met shotjus op zuh tèhd
Dan is iederien weujr blèhd
Un blad met shotjus
Da’s ut bestuh meujdiesèhn

Te veujl drinkuh, dat is fout
Van al dat bier voel juh juh oud
Juh vrienduh zeujruh moar
Wannèhr is dut us kloar?
Soms dan wil ut egt niet mèhr
Un volle blaos, juh kop doet zèhr
Dan wort ut tèhd… veujr iets teujguh duh pèhn

REFREIN

Juh èhbe shotjus in alle kleujruh
In ut roat, wit, geujl in zwart
Moar al die shotjus, die doen utzellufduh
Ja, zuh bringe weujr duh kermus in juh art!
 
Un blad met shotjus tussedeujr
Dan krèhgt ut leujvuh weujr un kleujr 
‘t Ge’eime wape in slappe tèhje
Un blad met shotjus op zuh tèhd
Dan is iederien weujr blèhd
Un blad met shotjus
Da’s ut bestuh meujdiesèhn
Un blad met shotjus
Da’s ut bestuh veujr duh pèhn

Tekst: Jaap Tol (de Bok)
Zang: André Snoek, Nico Sier en Jaap Tol (de Bok)
Akoestische gitaar: Mark Tol (de Bok)
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl



3. Frank’n Martin Jordy Trio - Murphy’s Law

His name is Murphy 
He’s the kindest of his kind
(But) there is always something on his mind
When he touches (it’ll break!)
Or when he kisses ( or God’s sake)
Murphy’s Laaaa-aaa-aaw

At early age it started
Gained no strength in his feet
Had no rhythm, never danced the beat
Always tried the best he could, if something could go wrong it would
But Murphy’s strong and he just knew how to go on

Even when it all goes down, you’ve gotta try your best
Cause you’ll never know, how long it’s gonna last

His name is Murphy (do you know him?)
He’s the kindest of his kind
(But) there is always something on his mind
When he touches (it’ll break!)
Or when he kisses (for Gods sake)
Murphy’s Laaaa-aaa-aaw

Auteur: Martin Schilder
Componist: Jordy Tuip
Zang: Martin Schilder, Frank Zwarthoed, Jordy Tuip
Gitaar, bas en banjo: Jordy Tuip
Drums: Tom Rutgers
Opname en mix: Jordy Tuip, Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Murphy was a good guy
But women didn’t see
Everything he did turned out to be
Not what most girls wanted, in his head it kept him haunted
And the laa-aa-aaw of Murphy went on

Even when it all goes down, you’ve gotta try your best
Cause you’ll never know, how long it’s gonna last

His name is Murphy (do you know him?)
He’s the kindest of his kind
(But) there is always something on his mind
When he touches (it’ll break!)
Or when he kisses (for God’s sake)
Murphy’s Laaaa-aaa-aaw

Volendammer Tapas
RESTAURANT PIETERMAN

Reserveer via www.restaurantpieterman.nl



4. Devilish Mary - Sunny Side Of The Street

Seen the carnival at Rome,
Had the women I had the booze
All I can remember now
Is little kids without no shoes
So I saw that train and I got on it
With a heart full of hate and a lust for vomit
Now I’m walking on the sunny side of the street

Stepped over bodies in Bombay
Tried to make it to the U. S. A.
Ended up in Nepal
Up on a roof with nothing at all

And I knew that day
I was going to stay
Right where I am, on the sunny side of the street

Been in a palace, and I’ve been in a jail
I just don’t want to be reborn a snail
Just want to spend eternity right where I am
on the sunny side of the street

Zang: Piet Karregat en Jaap Tol (de Bok)
Banjo en fluit: Piet Karregat
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

As my mother wept it was then I swore
To take my life as I would a whore
I know I’m better than before
I will not be reconstructed
So I stay right here on the sunny side of the street
The sunny side of the street
The sunny side of the street
The sunny side of the street

5. Mair Van Dut - Nai, Jêhj Goan Niet

Nai weken uitkêhke, de dêhk op ze kop
Ellende ontduike, dat stapel je op
Mit al je maatjes, gGezellig op pad
Tis faist in t gat

We proate, we drinke, we eh volop skik
Spijge van t lache, ik eh nou de hik
Opiens zaat er ien “ik ga nou erop”
Cola veer ze neejs, hij was dus de bob

Refrein:
Nai jij goan niet, want jij goan drinken
In lait veeral de gloaze klinken
Dink er moar nag niet an om nou al weg te goan
Pak moar de taxi vrom nair huis
Nai jij goan niet, stop moar met zejre
Gien lege gloaze, dat moet gebejre
Groot faist op Volledam
Wil nooit mair ier vedoan
Nai, jij goan nag niet nair huis

Tekst en zang: Stefan van Nierop
Achtergrond zang: Linsey Schilder en Shannon Karhof
Akoestische gitaar: Stefan van Nierop
Basgitaar: Lenno Mol
Accordeon: Dick Plat
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Op zaterdag alweer dezelfde sfejr
In bij ze uis ankomme nam ie de verkairde dejr
Ze arses doet bonke, spijg uit ze strot
Mair hij geeft t niet op

Een paar uurtjes later opnieuw nair de dêhk
Iederien fris, moar hij ne’s een lêhk
Wilde rustig beginne en betijs wejr nair huis
Moar ai is gewoon nes al dat oare gespuis

REFREIN



6. Dubbel Dé - Met Z’n Allen Staan We Hier

Biertje drinken, glaasje klinken, dat is toch gezellig
Hossen, springen, dansen zingen, dat is wat we doen
In de polonaise mee en danw eer lekker huppakee
De handjes in de lucht, is dat geen goed idee?

Refrein:
Bier bier bier
Ja dat kun je beter zeggen, ja
Heel veel bier, oh wat hebben we plezier
Feest feest feest
Laat de euro’s maar weer rollen dan
Bier, ja, bier,
Met z’n allen staan we hier

We gaan zoals altijd lekker stevig aan de rol
De hele week gewerkt en niets is ons te dol
De mensen komen af en aan het feest dat gaat op gang
Je ziet ze lopen op de dijk en dat vier dagen lang

REFREIN

De barman tapt de glazen vol en laat de kraan maar lopen
We krijgen nooit genoeg van dat gouden gele sap
Als het geld weer op is ja dan moeten we gaan pinnen
En dan weer snel terug naar die vent achter de tap

REFREIN

Tekst: John Kwakman Dé
Zang: Jaap Kwakman Dé, John Kwakman Dé
Opname en mix: Studio Sound John Dé

7. Fred Peerdeman (sr.) - Biertje

Refrein:
Biertje, biertje, daar is hij toch maar weer, hij flikt het elke keer
Biertje, biertje, zing maar lekker met me mee

Want als ik drink ben jij de bink,
We gaan er lekker tegenaan, kom jij eens hier
Laat mij maar effe gaan
Ik heb het hele jaar gespaard en een beetje geld vergaard
We gaan het doen, ik heb weer een beetje poen

REFREIN

Want ik hou zo van het bier, dat doet mij echt een groot plezier
Een weekend lang weer aan de rol, ik hou het vol
Maak mij maar gek, maak mij maar dol,
En ga maar lekker uit je bol
Ik streel het glas zoals het vroeger vroeger was

REFREIN

Wie gaat er met me mee, 1/2/3/4 voor een potje bier
De kermis gaat weer los, en dan maken wij plezier 

Biertje, biertje, daar is hij toch maar weer, hij flikt het elke keer
Biertje, biertje, zing maar lekker met me mee
Biertje, biertje, daar is hij toch maar weer, hij flikt het elke keer
Biertje, biertje, zing maar lekker met me mee
Zing maar lekker met me mee

Tekst en zang: Fred Peerdeman
Koor: Albert Hoekstra, Jan Hoogland, Mark Tol (de Bok) en
Jaap Tol (de Bok)
Accordeon: Dick Plat
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl



Zou jij… met mij… 
Zou jij… met mij… 
Zou jij… met mij… 

Ik ging laatst naar De Deen om boodschappen te halen
M’n geld lag nog thuis, kon het niet betalen
De cassière keek me aan, met hele grote ogen
Mijn god wat ze mooi, ik was meteen vervlogen

Refrein:
Zou jij, met mij, de kermis willen vieren
En als het je bevalt, mag ik je dan versieren? 
Zou jij, met mij, de kermis willen vieren
En als het je bevalt, mag ik je dan versieren? 
Zou jij, met mij, de kermis willen vieren
En als het je bevalt, mag ik je dan versieren? 
Zou jij, met mij, de kermis willen vieren
En als het je bevalt, mag ik je dan versieren? 

Ze keek me lachend aan, stond echt voor joker
Geen centen in m’n zak, maar speelde poker
Maar toen ze zei ‘okay, ik hou wel van een geintje,
Vanavond in de bar dan geef ik jou een seintje’
REFREIN

Tekst: Cor Jonk
Zang: Peter Grootjen
Achtergrond zang: Minke Postma
Alle instrumenten: Jaap Tol (de Bok) en Mark Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

8. Yo! Ben D’r Al! - Zou jij... Met Mij...

Zou jij… met mij… 
Zou jij… met mij… 
Zou jij… met mij… 

REFREIN

9. Helemaal Hollands - Wat Is Het Leven Zonder Vrienden

Het leven gaat niet altijd over rozen
Een wijze les voor jou maar ook voor mij
Je vrienden heb je zelf gekozen
Want sprookjes zijn te mooi om waar te zijn
Soms zit het in de allerkleinste dingen
Een schouderklop, een lach, een laatste woord
Want echte vriendschap valt niet af te dwingen
Geloof me, want daar heb je vrienden voor

Refrein:
Wat is het leven zonder vrienden
Op een terras of in de kroeg
Want echte vriendschap met je vrienden, 
die moet je verdienen
Dat zegt meer dan genoeg
Wat is het leven zonder vrienden
Schouder aan schouder, jaar na jaar
Want echte vriendschap met je vrienden, 
die moet je verdienen
Voor altijd met elkaar

Auteur en componist: C. Rijsdijk, L. Langstraat, E. van Hoevelaak en 
C. van Hoevelaak

Geniet van al het mooie in het leven 
Want morgen is het weer een andere dag
Hoe moeilijk kan het zijn een lach te geven
Dan gaat de hele wereld overstag
En zit het af en toe een beetje tegen
Dan slepen ze je daar wel weer doorheen
Want een ding, nee,  mag je niet vergeten
Met echte vrienden ben je nooit alleen

REFREIN

Wat is het leven zonder vrienden
Schouder aan schouder, jaar na jaar
Want echte vriendschap met je vrienden, 
die moet je verdienen
Voor altijd met elkaar
Ja die moet je verdienen
Voor altijd met elkaar



Vroeger stopte hier een soort van trein, 
alle huisjes waren toen nog klein!
Rokerijen in de buurt,
dat heeft jaren zo geduurd!
Elke zondag nog de preek,
gebak kwam uit een Apotheek!
Dát is nu verleden tijd, hónderd palen zijn er bij geheid.
Alles is zo goed als klaar, en dat na, god weet, hoeveel jaar.
Met vrolijke gezichten en zonder sjaggerijn
zingen wij uit volle borst over hét…

Refrein:
Europaplein! Koor: Pá-plein!
Mét un fontein! Koor: Fón-tein!
Eén glaasje wijn! Koor: Jé-wijn!
In zonneschijn! Koor: Né-schijn!
Europaplein…ein….ein!
Wát een festijn! 

Alle mensen in ons dorp, ongeacht hun kleur of kras
denken nooit meer terug aan hoe het vroeger hier toen was.
Er zijn er zelfs die voorzichtig dromen, 
van een Zeestraat vol met bomen.

10. J.A.H.A. ft. De Pleiners - Europa-p(l)ijn!

En dat dan samen met een spuitende fontein
Kinderen die kliederen met hun blote voeten in het water
Schone kleren kleddernat, maar das een zorg voor later!
Wat kan het leven dan toch prachtig zijn
op een totaal vernieuwd en zonnig….

REFREIN

De márkt staat óp het fonteintje en het water spuit omhoog.
In tal van mooie druppels, zie je zélfs een regenboog!

REFREIN

Europaplein, ein, ein…wát un festijn!
Europaplein, ein, ein…mét un fontein!

Tekst: Albert Hoekstra
Muziek: Dick Plat
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Ontzettend lang geleden zat ik op school
Die tijd die was verspilling, de ultieme verveling
Ik droomde van een leven als popidool
Maar leerde stiekem één belangrijk ding

Je kunt berekenen wat de ruimte is
Van vocht in kleine glazen, van alles bij elkaar
Zelfs de levensvraag waar nou dat schuim voor is
Cijfers zijn belangrijk, reken maar!

Refrein:
Want honderd meter bier dat is duizend keer plezier
Laat de klok maar luiden, ik zing Hallelujah!
Honderd meter bier dat is duizend keer vertier
Dus, moeder ik kom niet meer thuis vannacht

Geluk, dat komt in liters, dat weet iedereen
We moeten het niet stelen, maar eerlijker verdelen
Het hoort in losse glazen, lekker één voor één
En dan nog wel bij voorkeur stapelbaar Tekst en zang: Johan Veerman

Koor: Jeannette Zwarthoed en Evelien Steur
Opname en mix: Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

11. Johan Veerman - Sterren Stralen

Hoeveel geluk zit er in een kleintje pils
Een kwestie van formules, een kleine rekensom
Een dosis happiness, voor iedereen wat wils
Dan worden we gelukkig, reken maar!

REFREIN

Een 50-liter vat of een megatank
Een party met de buren, een kolossale tent
De kermis is voor iedereen een godsgeschenk
Daar wordt je gelukkig, reken maar!

REFREIN 2x

Moeder ik kom niet meer thuis vannacht
Nee, moeder ik kom niet meer thuis vannacht



Auteur en componist: Kees Plat (Skien)

14. Kees Plat - Deze Nacht

Laten we gaan drinken en gaan dansen, de hele nacht voorbij
Hef je glas op alles wat bestaat en ook op jou en mij
We werken veel te hard en het is tijd om los te gaan
Dus schuif je stoel erbij het heeft geen zin om hier alleen te staan

Want deze nacht wordt ieder lied gezongen en beleefd
Vannacht gaat alle pijn voorbij, er wordt gefeest
Neem m’n hand en laat me dromen in jouw warme lach
Waar ik alle liefde vind en waar ik blijven mag

Heel diep in ons hart zit iets verborgen
Er wordt niets van gezegd maar heus je kunt er niet omheen
Iedereen spreekt altijd over vrijheid maar dan nooit alleen
We varen in het zelfde schuitje, dus hef je glas nog maar een keer
Op ieder eenzaam hart, op romantiek en liefde, telkens weer

Want deze nacht wordt ieder lied gezongen en beleefd
Vannacht gaat alle pijn voorbij, er wordt gefeest
Neem m’n hand en laat me dromen in jouw warme lach
Waar ik alle liefde vind en waar ik blijven mag

Want deze nacht wordt ieder lied gezongen en beleefd
Vannacht gaat alle pijn voorbij, er wordt gefeest
Neem m’n hand en laat me dromen in jouw warme lach
Waar ik alle liefde vind en waar ik blijven magIk werk op een kantoor met twee watjes in mijn oor

M’n chef die blijft maar kletsen, de hele dag maar door
Vooral als ie vertelt dat ik een klus moet doen
dan is er plotseling weer een veter uit m’n schoen

Hard werken, ja, daaraan heb ik een broertje dood
Ik kom pas van m’n stoel af in de allerhoogste nood
Men verwacht van mij een hoge accuratesse
Maar ik speel liever uren met de secretaresse

Refrein:
Natte vingerwerk, de kogel door de kerk
We kijken niet zo nauw, want het giert toch uit de klauw
Natte vingerwerk, de kogel door de kerk
En we spelden iedereen wat op de mouw

Als ik thuis kom heeft het vrouwtje vast wel weer een klus
Maar dan lijk ik ineens verdacht veel op een dooie mus
Voor de show ga ik dan even op de ladder staan
M’n kwasten blijven schoon, maar ik heb m’n best gedaan

12. De Ouwelullenband - Nattevingerwerk

Tekst en muziek: Jaap Tol (de Bok)
Zang: Kees Plat (Skien), John Kwakman (Dé), Jaap Kwakman (Dé),
André Snoek, Fred Peerdeman sr., Albert Hoekstra, Jan Hoogland,
Jan Keizer (Bakker), Jaap Tol (de Bok) en Piet Karregat
Accordeon: Dick Plat
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Mijn pensioen, dat heb ik ook al jaren voor mekaar
Ik trek het hoogste rendement, en dat steeds ieder jaar
Mijn geld, dat is belegd in de seksindustrie
Dat is lang geen slecht leven met zo’n playmate op je knie

REFREIN

Nee, edelachtbare, ik heb de verzekering niet getild, althans, 
niet opzettelijk, en die bankkraak is ook niet mijn werk. Ik werd 
ertoe gedwongen. En die wapensmokkel, ach, dat was maar een 
bevlieging, stelde niks voor, geen stuiver aan verdiend.......

REFREIN

Tekst en zang: Dave van Pooij 
Achtergrond zang: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Basgitaar: Lenno Mol
Elektrische gitaar: Jordy Tuip
Akoestische gitaar: Mark Tol (de Bok)
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

13 Dave - Als De Zon Naar Me Lacht

Lopend over straat, je kijkt me lachend aan
Ik kan niet met je praten, want ik moet op huis af gaan
Ooit maakte jij me blij, maar dat is nu wel over
Je kon je niet gedragen, hoe moet ik jou nu nog geloven

Want als de zon naar me lacht, vergeet ik snel die ene nacht
Dat jij me verliet voor een ander, wat had ik dan van jou verwacht
Je gaf me steeds die ene zoen, wat kon ik daar nou tegen doen
Je zei tegen mij dat je me nodig had, maar je toonde geen fatsoen

Je liet me keihard zitten, liet niets meer van je horen
Maar toen ik je weer zag, wilde je gelijk weer bij me horen
Toch maar niet die ander, ja dat is wat je zei
Maar schat denk nu maar niet, dat ik ooit nog met jou vrij

Want als de zon naar me lacht, vergeet ik snel die ene nacht
Dat jij me verliet voor een ander, wat had ik dan van jou verwacht
Je gaf me steeds die ene zoen, wat kon ik daar nou tegen doen
Je zei tegen mij dat je me nodig had, maar je toonde geen fatsoen

Dus denk je dan nu echt, dat ik jou ooit zal vergeven
Dan heb je het goed mis. Ik ga jou echt niks meer geven

Want als de zon naar me lacht, vergeet ik snel die ene nacht
Dat jij me verliet voor een ander, wat had ik dan van jou verwacht
Je gaf me steeds die ene zoen, wat kon ik daar nou tegen doen
Je zei tegen mij dat je me nodig had, maar je toonde geen fatsoen
Want als de zon naar me lacht, vergeet ik snel die ene nacht
Dat jij me verliet voor een ander, wat had ik dan van jou verwacht
Je gaf me steeds die ene zoen, wat kon ik daar nou tegen doen
Je zei tegen mij dat je me nodig had, maar je toonde geen fatsoen



15. Baka - In De Prinsenstraat 16. De FC - We Binne Derbij

Ja, bij de Prins staat het weer vol
Laat het feestje maar beginnen
Trek je goede schoenen aan
Want je moet vier dagen staan
En laat je nu maar lekker gaan

Refrein:
Want het is kermis, in de Prinsenstraat
Kermis, je weet wel hoe dat gaat
Ja, het is kermis
We gaan er dus weer voor
We gaan nog even door
Bij de Prinsenbar

Alles staat weer voor je klaar
Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Het is het feestje van het jaar
Vier dit met elkaar
Kom neem er nog een paar

REFREIN

De barman is mijn maat
Laat het bier maar lekker vloeien
Ja tot het licht uitgaat
Morgen weer een dag dat ik drinken mag
Kermis, oh zo mooi

REFREIN

De wedstrijd gait beginne, vol met passie en vol strijd
Het stadion dat trilt weer van de sfeer
We gaan vejr goud, het lukt een kair, We geven ut niet op
We gaan vejr heen, in dan vejr noot mair wejr
Het stroomt dejr al uis adere, het is oeranje bloed
Vejr Volledam gaan we vol goeie moed
Ze telle vejr tien, ja iedere man
De palingboere komme der an

Refrein:
We binne derbij, bij, bij. Altijd bij, bij, bij
Met uis hart in vuur in vlam
We binne derbij, bij, bij. Altijd wij, wij, wij
Wij staon achter Volledam

Er stait nooit van tevejre vast, wie of er winne gait
Je dehle als supporter lief in leed
Met jonges uit uis eige durrep, talent van buitenof
Grijpe we alle tegenstanders beet
Het stroomt dejr al uis adere, het is oeranje bloed
Vejr Volledam gaan we vol goeie moed
Ze telle vejr tien, ja iedere man
De palingboere komme der an

REFREIN

Het stadion zingt luid in koor, allegoar de kejle skor
Een drokte dat is echt niet mair normoal
De spelers in oeranje zwart, die skiete echt het allerhardst
En score zo vanzellef wejr een goal, een goal, een goal!!
Ze telle vejr tien, ja iedere man
De palingboere komme der an

REFREIN (2x)

Tekst: Tim Grootjen
Zang: Tim Grootjen, Peter Grootjen
Achtergrond zang: Minke Postma
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Tekst: Theo Tol en Jaap Tol (de Bok)
Zang: Theo Tol, Martin Schilder, André Snoek, Nico Sier,
Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Koor: Mark Hellig en Cor de Vries
Spreker: Jack Muhren
Akoestische en elektrische gitaar: Mark Tol (de Bok)
Mandoline en accordeon: Dick Plat
Overige instrumenten: Jaap Tol (de Bok)
Opname en mix: Mark Tol (de Bok) en Jaap Tol (de Bok)
Studio ‘t Eigen Wijsje, Volendam
1Core Produxions - www.1core.nl. MDB Media - www.mdbmedia.nl

Volendammer Kermis Hit Festival 2019
Voor het laatste nieuws, de juiste feiten, de beste
songs, de beste clips en natuurlijk de enige echte 
Kermis Hit Festival cd’s bezoek je: 
www.kermishitfestival.nl

Wij zijn ook te vinden op Facebook:
www.facebook.com/VolendammerKermisHitFestival

U kunt ons bereiken via info@kermishitfestival.nl

Projectleiding:
Jaap Tol (De Bok) & Mark Tol (De Bok)

Met dank aan: Buma Stemra, 1Way Wind Magazine,
L.O.V.E. Radio en televisie, de sponsors 
en natuurlijk alle meewerkende artiesten!

Met eeuwige dank aan onze mede-oprichter en vriend

Wim ‘Sibbele’ Westendorp
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