
 
 
 

 
Yihaaa! 
 
Joa now goan wej oan de geng me ons spel         
Moie pries die kunde winnen wette wel 
Ons panel joa da zit wer vur ow kloar 
Agge wet wie wej bedoele hedde ‘t vur mekoar 

 
Op zien kop het hej en ste.k me vèr     
Tis gen volle nef van The dun Ber 
Op zien kopke stet en grote bril 
Wette gej al wie het is, dan gef mar enne gil 
 
Dun dizze het allang zien eige dans 
Dur Mug kreeg hej toen wer en neeije kans 
Zien ketting het hej altied um zien nek 
Ient Keulen van Gelderland dej hej ut eacht nie gek 
 

Joa now goan wej oan de geng me ons spel         
Moie pries die kunde winnen wette wel 
Ons panel joa da zit wer vur ow kloar 
Agge wet wie wej bedoele hedde ‘t vur mekoar 
 
Joa now goan wej oan de geng me ons spel         
Moie pries die kunde winnen wette wel 
Ons panel joa da zit wer vur ow kloar 
Agge wet wie wej bedoele hedde ‘t vur mekoar 

  
Dun dorde die wej zuuke ien ons spel 
Die kenne ze ien de hele waarreld wel 
Hej helt’er nooit geneen pinanti uut 
Ien het Hollands elftal dor blieft hej altied stuut 
 
Dun letste da is en kel met tek 
Die dej ut vroeger helemoal nie gek     
Heel gruusbek het er joare op gewacht          
Now stet hej op zien sokkel en dun hele baarg lacht 
 

Joa now goan wej oan de geng me ons spel         
Moie pries die kunde winnen wette wel 
Ons panel joa da zit wer vur ow kloar 
Agge wet wie wej bedoele hedde ‘t vur mekoar 

 
JaLalalalala…. 
Agge wet wie wej bedoele hedde ‘t vur mekoar 
 
Joa now goan wej oan de geng me ons spel         
Moie pries die kunde winnen wette wel 
Ons panel joa da zit wer vur ow kloar 
Agge wet wie wej bedoele hedde ‘t vur mekoar 
 
K’loa me de r-eige nog unne keer oanhö-ke… 

 

 
 

 


