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Refrein: Glaasje op, laat je rijden. Glaasje op, laat je rijden. 

Dat is een goede raad,  

wanneer je wat onzeker op je benen staat. 

Glaasje op, laat je rijden. Glaasje op, laat je rijden. 

Maak de borrel die je drinkt niet extra duur. 

Glaasje op, niet achter ’t stuur. 

 

Willem ging eens rijden met z’n nieuwe slee. 

Na een ritje kreeg ie dorst en stopte bij een klein café. 

Hij dronk eenmaal tweemaal driemaal enzovoort. 

Maar toen hij weg wou rijden greep ‘n oom agent hem in z’n boord. 

 
Refrein: 

 

Vader Abraham had zeven zonen, zeven zonen had Vader Abraham. 

En ze dronken maar en ze dronken maar en ze hadden zo’n plezier. 

Vader Abraham had zeven zonen, zeven zonen had Vader Abraham. 

En ze dronken maar en ze dronken maar en ze hadden zo’n plezier. 

 

Hand in hand kameraden, hand in hand voor Feyenoord één. 

Geen woorden, maar da – a - den. Leve Feyenoord één. 

Hand in hand kameraden, hand in hand voor Feyenoord één. 

Geen woorden, maar da – a - den. Leve Feyenoord één. 

 

Op een slof en een oude voetbalschoen, 

Wordt Ajax kampioen, wordt Ajax kampioen. 

Op een slof en een oude voetbalschoen, wordt Ajax kampioen. 

 

Rats, kuch en bonen, is 't soldatendiner 

Rats, kuch en bonen, doe daar je maaltje maar mee 

Steeds is ons streven, vrijheid van grenzen tot strand 

Hollandse soldatenleven, voor ’t vaderland 

 

Roeki zoeki, roeki zoeki, roeki zoeki. 

Wie dat niet kan is dom. 

  



 Feestpotpourri 
 

129b 

Oh wat ben je mooi, Oh wat ben je mooi. 

Dat heb ik in jaren niet gezien, zo mooi, zo mooi. 

Oh wat ben je mooi, Oh wat ben je mooi 

Dat heb ik in jaren niet gezien, zo mooi, zo mooi. 

 

En van je hela hola houdt ‘r de moed maar in, houd ‘r de moed maar in, 

houd ‘r de moed maar in. 

En van je hela hola houd ‘r de moed maar in, houd ‘r de moed maar in! 

 

En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet. 

We gaan nog niet naar huis, m’n moeder is niet thuis 

En al was m’n moeder thuis, dan gingen we niet, dan gingen we niet. 

En al was m’n moeder thuis, dan gingen we niet naar huis. 

 

Daar moet op gedronken worden, hi ha ho. 

Daar moet op gedronken worden, hi ha ho. 

 

Wij drinke drinke drinke totteme zinken zinken zinken 

Beter zat dan stapelgek 

Zolang er bier is en ouwe klare, dan hebben wij nog geen gebrek. 

 

Wie is toch dat meisje met dat kuiltje in d'r wang, Rosemarie  

Wil jij even met me dansen of ben jij soms bang, Rosemarie  

Mag ik jou wat vragen, vind je mij niet te brutaal, Rosemarie  

Oh, want jij bent mijn idi-idiaal, idi-idiaal, idi-idiaal  

't Mooiste meisje hier van allemaal, Rosemarie  

 

Geef me nog een drupske, geef me nog een drupske,  

Geef me nog een emmer vol, 

Geef me nog een drupske, geef me nog een drupske,  

Geef me nog een emmer vol, 

Oh Suzanne, wat is het leven wonderschoon 

Oh Suzanne, wat is het leven mooi. 

 

Ein Prosit Ein prosit, Ein Pro – o – sit 

Ein Prosit, Ein Pro – o – sit, Ein Pro – o – sit. 

 


