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KROKOBRIL 
tekst en muziek: 

Suzanne Zijderveld 

Twee ogen en een neus boven water 
Daar is de krokodil aan het jagen 
Zachtjes laat hij zijn lijf zinken 
want daar komt een zebra drinken 
Bliksemsnel schiet hij eropaf  
Hap! Mis? Dat is maf 

Kijk daar gaat een vogel landen 
Verlekkerd likt de kroko langs zijn tanden 
Deze dikke vette snack 
die belandt straks in zijn bek 
Bliksemsnel schiet hij eropaf 
Hap! Mis? Dat is maf 

De kroko gaat na veel protesten 
bij de opticien zijn ogen laten testen 
O die man komt zo dichtbij 
Kroko ruikt een lekkernij 
Bliksemsnel schiet hij eropaf 
Hap! Raak! Ik sta paf 
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DANSEN IN DE WERELD 
tekst en muziek: 

Ivo Kouwenhoven 
 
 
 
 

Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 
Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 
Ze swingen met hun lijf 
Heel soepeltjes niet stijf 
Op de beat van dit lied 
Ooooooooooooooh 
Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 
Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 

 
 
 

Kinderen in India India die dansen zo 
Kinderen in India India die dansen zo 
Ze dansen met een slang 
Daarvoor zijn ze niet bang 
Op de beat van dit lied 
Ooooooooooooooh 
Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 
Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 

 
 
 

Kinderen in Griekenland Griekenland die dansen zo 
Kinderen in Griekenland Griekenland die dansen zo 
Hun been gaat schuin omhoog 
Eerst rechts dan links omhoog 
Op de beat van dit lied 
Ooooooooooooooh 
Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 
Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 
Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 
Kinderen in Afrika in Afrika die dansen zo 
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PINGUÏNDANS 
tekst en muziek: 

Ivo Kouwenhoven 
 
 
Doe de pinguïndans 
Doe de pinguïndans 
De pinguïndans gaat zo: 
Leg je handen op je dij 
Doe je voeten naar opzij 
En schuifel net als wij 
We schuifelen naar voren  
en we draaien in het rond 
 
Doe de pinguïndans 
Doe de pinguïndans 
De pinguïndans gaat zo: 
Leg je handen op je dij 
Doe je voeten naar opzij 
En schuifel net als wij 
We schuifelen naar voren  
en we schuifelen naar achteren  
en draaien in het rond 
 
Doe de pinguïndans 
Doe de pinguïndans 
De pinguïndans gaat zo: 
Leg je handen op je dij 
Doe je voeten naar opzij 
En schuifel net als wij 
We schuifelen naar voren  
en we schuifelen naar achteren  
en schudden met de billen  
en we draaien in het rond 
 
Doe de pinguïndans 
Doe de pinguïndans 
De pinguïndans gaat zo: 
Leg je handen op je dij 
Doe je voeten naar opzij 
En schuifel net als wij 
We schuifelen naar voren  
en we schuifelen naar achteren  
en schudden met de billen  
en we schuifelen naar links  
en we draaien in het rond 

 

 
Doe de pinguïndans 
Doe de pinguïndans 
De pinguïndans gaat zo: 
Leg je handen op je dij 
Doe je voeten naar opzij 
En schuifel net als wij 
We schuifelen naar voren  
en we schuifelen naar achteren  
en schudden met de billen  
en we schuifelen naar links  
en we schuifelen naar rechts  
en we draaien in het rond 
 
Daar gaan we nog een keer 
Schuifel maar heen en weer 
Naar waar dat is aan jou 
Ja schuifel nu maar gauw 
 
Doe de pinguïndans 
Doe de pinguïndans 
De pinguïndans gaat zo: 
Leg je handen op je dij 
Doe je voeten naar opzij 
En schuifel net als wij 
 
Doe de pinguïndans 
Doe de pinguïndans 
De pinguïndans gaat zo: 
Leg je handen op je dij 
Doe je voeten naar opzij 
En schuifel net als wij 
 
Doe de pinguïndans 
Doe de pinguïndans 
De pinguïndans gaat zo: 
Leg je handen op je dij 
Doe je voeten naar opzij 
En schuifel net  
schuifel net  
Ja schuifel net als wij  
Yo! 
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ALFABET 
tekst en muziek: 

Ivo Kouwenhoven 
 
 
Het alfabet gaat van A tot Z 
Zesentwintig letters heeft het alfabet 
Het alfabet dat kent iedereen 
Zing maar lekker mee de letters 1 voor 1 
 
A B C D E F G 
H I J K L M N O P 
Q R S T U V W 
X   IJ   Z 
 
Het alfabet gaat van A tot Z 
Zesentwintig letters heeft het alfabet 
Het alfabet dat kent iedereen 
Zing maar lekker mee de letters 1 voor 1 
 
Alle woorden kun je ermee maken 
met deze zesentwintig letter van het alfabet 
Grappige of serieuze zaken 
De juiste woorden maak je met de letters van het alfabet 
 

(klappen) 
A B C D E F G 
(klappen) 
H I J K L M N O P 
(klappen) 
Q R S T U V W 
(klappen) 
X   IJ   Z 

 
     (fluisteren)  Alfabet Alfabet 

Het alfabet dat gaat van A tot Z 
Alfabet Alfabet 
Zesentwintig letters heeft het alfabet 

 
                  (schreeuwen) Alfabet Alfabet 

Het alfabet dat gaat van A tot Z 
Alfabet Alfabet 
Zesentwintig letters  
Zesentwintig letters 
Het alfabet gaat van A tot Z 
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PIET PIRANHA 
tekst en muziek: 

  Ivo Kouwenhoven 
 

 
Piet piranha die drinkt ranja met een rietje 

Nee voor hem is niets te gek 
Daarbij zingt 'ie dan een vrolijk melodietje 

Hij stopt van alles in zijn ….. 
 
 

Hij is ook dol op een kroket met mayonaise 
een bami hap een kaassoufflé 

Daarbij zwemt 'ie dan een echte polonaise 
Met als dessert een ijs flambée 

 
 

Maar één ding lust 'ie werk'lijk niet 
echt een nachtmerrie is dat 

Dan kijkt 'ie vies hij walgt echt van 
een grote puntzak met patat BWEH! 

 
 

Piet piranha die drinkt ranja met een rietje 
Nee voor hem is niets te gek 

Daarbij zingt 'ie dan een vrolijk melodietje 
Hij stopt van alles in zijn ….. 

 
 

Hij is ook dol op een beschuit met heel veel honing 
gesmolten kaas op een kadet 

En een driegangenmenu net als de koning 
Met een volle maag gaat hij naar bed 

 
 

Maar één ding lust 'ie werk 'lijk niet 
echt een nachtmerrie is dat 

Dan kijkt 'ie vies hij walgt echt van 
een grote puntzak met patat BWEH! 

 
 

Piet piranha die drinkt ranja met een rietje 
Nee voor hem is niets te gek 

Daarbij zingt 'ie dan een vrolijk melodietje 
Hij stopt van alles 
Hij stopt van alles 

Hij stopt van alles in zijn ….. BEK 
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BANANENSCHIL 
 

tekst: Suzanne Zijderveld/Anne-Sophie 
Trouwborst/Ivo Kouwenhoven 

muziek: Suzanne Zijderveld 
 
 

Boven in een oud kasteel  
woont een verse bananenschil 
Bakt zich bruin in de zon, jawel 
Daarmee komt ‘ie in de knel 

 
 

gft gft  
straks moet ‘ie mee met het gft 
gft gft  
straks moet ‘ie mee met het gft 

 
 

In de zon is het lekker heet 
En de banaan die raakt bezweet 
Ai, het wordt nu echt te warm 
Niemand slaat helaas alarm 

 
 

gft gft  
straks moet ‘ie mee met het gft 
gft gft  
straks moet ‘ie mee met het gft 

 
 

Nu is hij niet meer vers en geel 
boven in dat oude kasteel 
Hij krijgt een verschrompeld vel 
En een bruine snottebel 

 
 

gft gft  
straks moet ‘ie mee met het gft 
gft gft  
straks moet ‘ie mee met het gft 
gft gft  
straks moet ‘ie mee met het gft 
gft gft  
straks moet ‘ie mee met het gft 
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KAZOO COUNTRY 
tekst en muziek: 

  Ivo Kouwenhoven 
 
 
 
 
 

Kazoo Country jippie jajee 
Kazoo Country zing met ons mee 
(kazoo als lasso gebruiken) 
Kazoo Country jippie jajee 
Kazoo Country speel met ons mee 
 
 
(kazoo spelen) 
 
 
Kazoo Country jippie jajee 
Kazoo Country zing met ons mee 
(paardrijden) 
Kazoo Country jippie jajee 
Kazoo Country rij met ons mee 
 
 
(kazoo spelen) 
 
 
(klappen) 
Kazoo Country jippie jajee 
Kazoo Country zing met ons mee 
(dansen) 
Kazoo Country jippie jajee 
Kazoo Country dans met ons mee 
 
 
(kazoo spelen + polonaise) 
 
 
Hiii-Haaa! 
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KLEINE RODE DRAAK 
    tekst en muziek: 
  Ivo Kouwenhoven 

 
 
 
 
Er was er eens een kleine rode draak  
en die spuwde niet met vuur 
Maar snoepjes kwamen uit zijn bek en dat op elk uur 
Hij werd gevraagd bij iedereen die vieren ging een feest 
Hij was niet eng maar juist heel lief dat lieve knuffelbeest 
 
 
Er was er eens een lieve kleine rode draak  
en die spuwde niet met vuur 
Maar koekjes kwamen uit zijn bek en dat op elk uur 
Hij werd gevraagd bij iedereen die vieren ging een feest 
Hij was niet eng maar juist heel lief dat lieve grappige knuffelbeest 
 
 
Er was er eens een lieve grappige kleine rode draak  
en die spuwde niet met vuur 
Maar taartjes kwamen uit zijn bek en dat op elk uur 
Hij werd gevraagd bij iedereen die vieren ging een feest 
Hij was niet eng maar juist heel lief dat lieve grappige aardige knuffelbeest 
 
 
Er was er eens een lieve grappige aardige kleine rode draak  
en die spuwde niet met vuur 
Maar ijsjes kwamen uit zijn bek en dat op elk uur 
Hij werd gevraagd bij iedereen die vieren ging een feest 
Hij was niet eng maar juist heel lief dat lieve grappige aardige schattige knuffelbeest 
 
 
Er was er eens een lieve grappige aardige schattige kleine rode draak  
en die spuwde niet met vuur 
Maar chippies kwamen uit zijn bek en dat op elk uur 
Hij werd gevraagd bij iedereen die vieren ging een feest 
Hij was niet eng maar juist heel lief dat lieve grappige aardige schattige vrolijke knuffelbeest 
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