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MEXICO 
tekst en muziek: 

Ivo Kouwenhoven 

In Mexico praten ze zo 
Sí is ja en nee is no 
Dat is nog te snappen  
Dat gaat niet zo snel 
Maar versta je dit dan wel? (klap klap klap) 

       Refrein: Ay ay Caramba Arriba Cucaracha 
Siesta muy bandito Adios mi amore 
Ay ay Caramba Arriba Cucaracha 
Fiesta de la bamba Zo zingen ze in koor (klap klap klap) 

Kort van stuk en zwart stijl haar 
Donk’re ogen bij hem en haar 
Op het hoofd een sombrero  
Voor mevrouw en meneero 
Y viva in Mexico (klap klap klap) 

Refrein 

Op blote voeten loopt Carmen aan ’t strand 
op dat hele warme zand 
Daarom zingt ze ook zo 
Niet van O O O O 
Maar van Ay Ay Ay Ay Ay Ay Ay 

Refrein 

Mexico (stamp stamp stamp stamp) 
Mexico (klap klap klap) 
Mexico (stamp stamp stamp stamp) 
Mexico Arriba 

Mexico (stamp stamp stamp stamp) 
Mexico (klap klap klap) 
Mexico (stamp stamp stamp stamp) 
Mexico (plop) 

Gehakt met mais en tomaat in een taco 
Een lekkernij voor onze Paco 
Daar gaat nog op heel royaal 
hete saus niet normaal 
En dan zing ’ie van Ay Ay Ay Ay 

Refrein 

Met een trommel en een gitaar 
raken zij een gevoelige snaar 
Overal de ritmiek van Mariachimuziek 
En dan zingen ze ook weer daar 

Ay ay Caramba Arriba Cucaracha 
Siesta muy bandito Adios mi amore 
Ay ay Caramba Arriba Cucaracha 
Fiesta de la bamba Zo zingen ze in koor 

Ay ay Caramba Arriba Cucaracha 
Siesta muy bandito Adios mi amore 
Ay ay Caramba Arriba Cucaracha 
Fiesta de la bamba Y viva Mexico MEXICO
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BEROEPSKEUZE STRESS 
tekst en muziek: 

Ivo Kouwenhoven 
 

 

In groep acht daar willen ze weten 
welke richting ik uit wil gaan 
Bij het idee begin ik al te zweten 
Ik wil nog niet op eigen benen staan 
 
 
Waarom moet ik die keus al maken? 
Ik ben nog jong en weet het niet 
‘k Moet er gewoon een zucht van slaken 
Het int’resseert me nog geen biet (zucht) 
 
 
Ik weet niet wat ik wil worden 
Dat blijft de grote vraag 
Ik kan het je niet vertellen 
En zeker nog niet vandaag 
 
 
Want een brandweerman met hoogtevrees 
Dat lijkt met niet oké 
En een timmerman met twee linkerhanden  
Is ook geen goed idee 
 
 
Ik weet niet wat ik wil worden 
Dat blijft de grote vraag 
Ik kan het je niet vertellen 
En zeker nog niet vandaag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waarom willen ze dit nu al weten 
Ik heb toch zeker nog zeeën van tijd 
Van die vraag begin ik steeds te zweten 
Ik krijg de stress de beroepskeuze stress 
wanneer raak ik die kwijt 
 

 
Ik weet niet wat ik wil worden 
Dat blijft de grote vraag 
Ik kan het je niet vertellen 
En zeker nog niet vandaag 

 
 

Want een badmeester met watervrees  
Dat lijkt me niet oké 
En een buschauffeur zonder rijbewijs 
is ook geen goed idee 

 
 

Ik weet niet wat ik wil worden 
Dat blijft de grote vraag 
Ik kan het je niet vertellen 
En zeker nog niet vandaag 

 
 

Waarom willen ze dit nu al weten 
Ik heb toch zeker nog zeeën van tijd 
Van die vraag begin ik steeds te zweten 
Ik krijg de stress reuze stress  
teveel stress de beroepskeuze stress 
wanneer raak ik die kwijt 
wanneer raak ik die kwijt 
wanneer raak ik die kwijt 
wanneer raak ik die  
kwijt 
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WOLFGANG AMADEUS  
MOZART RAP 

tekst en muziek: 
Ivo Kouwenhoven 

 
 
 

Mozart is zijn naam je kent hem vast en zeker wel 
Luister maar eens wat ik over deze man vertel 
In 1756 werd hij geboren 
En al heel snel ging men in Oostenrijk van hem horen 
 
Op zijn vijfde componeerde hij zijn eerste stuk muziek 
Dat doet niemand hem na want dat is echt heel erg uniek 
Hij was een wonderkind en hij was ieders idool 
Hij speelde klavecimbel en piano en viool 
 
Op zijn tiende reisde Mozart al van hot naar her 
En overal werd hij onthaald als een echte popster 
Het stond zelfs 1765 in de krant 
Wolfgang Amadeus komt naar Nederland 

 
          Refrein: Amadeus Amadeus dat is zijn naam 
     Amadeus Amadeus wat een faam 
     Amadeus Amadeus ’t is echt uniek 
     zijn prachtige muziek 
 
Hoewel niet erg lang is hij toch een heel groot man 
Want iedereen die kent er wel een liedje van 
Opera of Symfonie dat maakte hem niet uit 
Hij schreef zelfs muziek over een toverfluit 
 
Hij maakte het niet af die mooie dodenmis 
Zijn Requiem is muziek voor een begrafenis 
Het zijn prachtige klanken waarbij je wel kan janken 
(zing) Lacrimosa 
 
Op zijn sterfbed bleef hij schrijven Er lag overal papier 
Tot hij zijn laatste adem uitblies was muziek zijn leven hier 
Slechts 35 jaar toen ging hij al van ons heen 
Maar ov’ral op de wereld is waar zijn muziek verscheen 
 

       Refrein: Amadeus Amadeus dat is zijn naam 
          (2x) Amadeus Amadeus wat een faam 
     Amadeus Amadeus ’t is echt uniek 
     zijn prachtige muziek 
 
Amadeus Amadeus dat is zijn naam 
Amadeus Amadeus wat een faam 
Amadeus Amadeus hij is uniek 
WOLFGANG AMADEUS 
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RAMADAN 
tekst en muziek: 

Ivo Kouwenhoven 
 
 
 
Mijn beste vriendje Hassan  
die viert de Ramadan 
Ik zat met heel veel vragen 
ik snap er niet veel van 
Want heel de dag niet eten  
dat is toch niet normaal 
Hij kan me mooi vertellen  
hoe het zit met dat verhaal 
 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
 
Marokko is een warm land  
het ligt hier ver vandaan 
Toen gingen we verhuizen  
we zijn met de bus gegaan 
Het was echt heel ver rijden  
mijn billen deden pijn 
Het is hier ook wel koud  
want er is minder zonneschijn 
 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
 
Een jongen is een moslim  
een meisje moslima 
Rahiba is mijn moeder  
en Fahad is mijn pa 
Echt hele and’re namen  
die hebben jullie niet 
Jouw moeder die heet Anja  
en je vader die heet Piet 
 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
 
We geven aan de armen  
Want omzien naar elkaar 
dat vinden wij belangrijk  
Dat is een mooi gebaar 
We eten niet en drinken niet  
totdat het avond is 
Dan heb ik best wel trek  
maar het is zoals het is 
 
 

Hassan Hassan viert de Ramadan 
Hassan Hassan viert de Ramadan 

 
We bidden vaak tot Allah  
en lezen de Koran 
Dat is ons Heilig boek  
waarin veel wijze lessen staan 
Uit Mekka kwam een man  
en die is onze profeet 
Misschien heb je gehoord  
dat hij Mohammed heet 

 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
Hassan Hassan viert de Ramadan 

 
Ook ik ga ooit naar Mekka  
de Heilige stad 
Die reis moet ik gaan maken  
elke Moslim doet dat 
Die reis die heet de Hadj  
en die hoort bij de Islam 
Dat heb ik weer geleerd  
van onze oude Imam 

 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
Hassan Hassan viert de Ramadan 

 
Het Suikerfeest dat volgt  
op de Ramadan 
Je mag dan heel veel eten  
tot je echt niet meer kan 
Zo zijn er op de wereld  
heel veel feesten niet normaal 
En zo heeft elk feest  
toch weer zijn eigen verhaal 

 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
Hassan Hassan viert de Ramadan 

 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
Hassan Hassan viert de Ramadan 
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2 VISSERS 
tekst en muziek: 

 Ivo Kouwenhoven 

Op de zee op de zoute zee zoute zee 
voeren wij daar met z’n twee met z’n twee 
In ons bootje op het water 
En geen zorregen voor later 
Op die grote zoute zee zoute zee 

En het net ging overboord overboord 
En wij wachtten onverstoord onverstoord 
En toen kwamen al die vissen 
Nee die waren niet te missen 
in die grote zoute zee zoute zee 

Daar op zee daar op zee 
die zoute zee die zoute zee 
gingen we vissen met z’n twee met z’n twee 
Daar op zee daar op zee 
die zoute zee die zoute zee 
voer ons bootje Ja het ging oké het ging oké 

Vissers kennen geen vrees of angst vrees of angst 
En na een hele goede vangst goede vangst 
voeren wij weer naar de baai 
Maar daar zwom een grote haai 
in die grote zoute zee zoute zee 

En die haai zwom ons netje in netje in 
Met al die vissen had ‘ie ’t errug naar zijn zin naar zijn zin 
We gingen trekken heel hard sjouwen 
Maar het net was niet te houwen 
op die grote zoute zee zoute zee 

Daar op zee daar op zee 
die zoute zee die zoute zee 
gingen we vissen met z’n twee met z’n twee 
Daar op zee daar op zee 
die zoute zee die zoute zee 
dreef ons bootje want het ging niet echt oké niet echt oké 

Want we vielen overboord daar in die zee 
En we gingen naar de haaien met z’n twee met z’n twee 
Het was echt niet te geloven 
Heel het schip ondersteboven 
Op die grote zoute zee zoute zee 

Na die hele grote plons grote plons 
hoorde niemand meer van ons meer van ons 
Want het was me daar een bende 
en wij zijn nu de legende van die grote zoute zeeeeeeee 
zoute zeeeeeeeeeee 
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MAX MUZIEKVRETER 
tekst en muziek: 

  Ivo Kouwenhoven 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben Max en ik hield niet van geluid 
En wat and’ren daarvan vonden int’resseerde me geen fluit 
Ik wilde stilte om mij heen 
En dat iedereen verdween 
 
Ik ben Max Max Muziekvreter 
Ik maakte van elk muziekblad een prop 
Ik ben Max Max Muziekvreter 
Zo vrat ik alle noten op en het werd stil 
 
Maar de liedjes bleven komen 
en de noten bleven stromen 
Ik werd gek van dat geluid 
Al die noten al die klanken 
ja ik kon er wel om janken 
en dacht….Hm?...... 
Wanneer zijn die liedjes uit 
 
Ik ben Max Max Muziekvreter 
Ik maakte van elk muziekblad een prop 
Ik ben Max Max Muziekvreter 
Zo vrat ik alle noten op en het werd stil 
 

Totdat ik plots inspiratie kreeg 
een nootje naar mijn hersens steeg 
Dat ene nootje was uniek 
Ik zing nu zelfs voor het publiek 
 
Ik ben Max en hou nu erg van geluid 
En wat and’ren daarvan vinden int’resseert me echt geen fluit 
Ik wil muziek dat is zo’n feest 
Ja ik geniet nu echt het meest 
 
Ik ben Max en hou nu erg van geluid 
En wat and’ren daarvan vinden int’resseert me echt geen fluit 
Ik wil muziek dat is zo’n feest 
Ja ik geniet nu echt het meest 
Ik wil muziek dat is zo’n feest 
Ja ik geniet  
Ja ik geniet  
Ja ik geniet nu echt het meest 
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VERVELEN 
tekst en muziek: 

Ivo Kouwenhoven 
 
 
 
 
 

Ik verveel me  
Ik verveel me  
hoewel ik heel veel speelgoed heb  
Van playmobil tot lego  
Heel veel spellen niet te tellen 
In de schuur daar staat een step  
O ik voel me echt een oen 
maar ik heb helemaal niks te doen  
Ik verveel me 

  
 

T.V. kijken of skeeleren of voetballen met m'n pa  
Puzzelen of kleuren er liggen stiften in de la  
Verstoppertje of tikkertje maar rennen wil ik niet  
Vandaag is alles stom ja zelfs het zingen van dit lied  
O ik voel me echt een oen  
maar ik heb helemaal niks te doen 
Ik verveel me  

 
 

(Fluit, neurie of zing op ‘da’) 
 
 

Waarom kijk je nou niet vrolijk  
Vertel wat is er aan de hand  
Joh kom lach eens zoals gewoonlijk  
en zet je zorgen aan de kant  
Maar ze begrijpen me echt niet  
want ik heb niet eens verdriet  
O ik voel me echt een oen  
maar ik heb helemaal niks te doen  
Ik verveel me  
 
Laat me met rust 
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DAM 
    tekst en muziek: 
  Ivo Kouwenhoven 

 
 
 

dam dam dam dam dam dam dam dam 
dam dam dam dam dam dam dam dam 

(herhaal zo vaak je wilt) 
 

Amsterdam dam dam dam dam dam dam 
Rotterdam dam dam dam dam dam dam 

Schiedam Appingedam dam dam dam dam 
Durgerdam dam dam Spaarndam Veendam 

Heerjansdam dam dam dam 
E-E-E-E-E-E-E-E– 

E-E-E-E-Edam 
 

Bergumer Polsbroekerdam dam dam dam 
Dubbeldam Zaandam Aardam Uitdam 

Volendam Krabbendam dam dam dam dam 
Monnickendam Monnickendam Monnickendam Monnickendam 

Alblasserdam dam dam dam 
Schoorl Schoorl Schoorl Schoorl 

Schoorl Schoorl Schoorldam 
Westknollen Oostknollen Onderden…. 

(kind 1) Haag ……. 
 
 

kind 2: ‘Waar slaat dat nou weer op?’ 
kind 1: ‘Wat nou, ik woon toch in Den Haag? Die mooie stad achter de duinen?’ 

kind 2: ‘We zijn toch bezig met dam?’ 
kind 1: ‘Pfff…..ik vind Den Haag veel leuker’ 

(met z’n allen duidelijk hoorbaar 4 tellen inademen) 
 
 

dam dam dam dam dam dam dam dam 
dam dam dam dam dam dam dam dam 

 
Hinderdam dam dam Oostendam dam dam 

Mildam Obdam Rijsdam 
Schardam Zeddam Onderdendam 

Vuilendam Werkendam Leerdam Maasdam 
Leidschendam Didam Bilderdam Giessendam 
Zwammerdam Muntendam Statendam Zeldam 

Steendam Nieuwendam Stellen- 
dam dam dam dam dam dam dam dam 

 
dam dam dam dam dam dam dam dam 
dam dam dam dam dam dam dam dam  

dam 
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