1 VOORSTE LLIE D
Tekst & Muziek : Dirk-Wim in ‘t Hof
Claes Compaen hij komt er aan
Zuiver op de graat en recht door zee
Claes Compaen hij komt er aan		
Wij varen met hem mee
			
Olaf is onze hoofdpersoon 			
Dat was altijd al en nu dus ook 		
Vinden jullie dat een goed idee?
Oké, Olaf jij vaart mee …… 					
De beste stuurlui staan aan wal
En dat is helaas ook hier ’t geval
Stuurboord, bakboord geen idee.
Maar deze stuurman die vaart mee.
De kapitein aan boord is Claes Compaen
Hij komt oorspronkelijk uit Oostzaan
Na ‘t plunderen kreeg hij berouw
En hij heeft heimwee naar zijn vrouw
Claes Compaen hij komt er aan			
Zuiver op de graat en recht door zee		
Claes Compaen hij komt er aan			
Wij varen met hem mee 					
En kokkie hier die doet soms raar
Hij maakt aan boord het eten klaar
En Olaf pas op, hij lijkt gastvrij
Maar hij wil jou in zijn pastei
En ik, de gitarist van deze band
Zorg aan boord voor ’t amusement
Met quizzen, liedjes en soms een mop
Lachen wij ons helemaal rot
Claes Compaen hij komt er aan			
Zuiver op de graat en recht door zee		
Claes Compaen hij komt er aan			
Wij varen met hem mee 				

2 HIJS DE ZE ILEN
Tekst: Koen Dechering & Walter van Doesum
Muziek : Koen Dechering

Refrein
Hijs de zeilen de zeilen 					
Hijs de zeilen omdat ik het zeg 				
Hijs de zeilen de zeilen 					
Hijs de zeilen we gaan hier nu weg 					
								
De boeg is gebreeuwd en het grootzeil gelapt 			
De plecht is gepoetst en de kits opgeknapt
De fok is geborgd en de netten geboet
De ra’s zijn gebrast en de lem die is zoet 		
Refrein
Hijs de zeilen de zeilen …………….
De britsen die blinken, de roef is aan kant
De stagen gespannen en strak in het want
De giek is geklonken de………….
Een giek is een balk die-hangt-dwars aan de mast
Een spil is een stang met het roer er aan vast
Een kaap is een baken waar Stuur blind op vaart
Een tros is het touw en een degen een zwaard
Een bark is een boot en een paling een aal
Ben je een zeeman dan spreek je die taal
Kombuis is een keuken een Geusje een vlag
Verander de koers, we gaan overstag
Refrein
Hijs de zeilen de zeilen …………….

5 VISQUIZ
Tekst & Muziek : Dirk-Wim in ’t Hof

3 VERHI P
Tekst & muziek : Jacco Steendam

Dit is de visquiz! Dit is de visquiz! Dit is de visquiz!
Wat voor een vis, wat voor een vis, wat voor een vis is dit?
		Clownvis?

Verhip, verhip, verhipperdepip, wat zijn er toch veel dieren op het schip
Een geit, een schaap, een varken, een varken, een varken en de kip

		Zwaardvis?

Verhip, verhip, verhipperdepip, er is een diertje minder op het schip
Een schaap, een varken, de kip, de kip, de kip, de kip
Verhip, verhip, verhipperdepip, er zijn steeds minder dieren op het schip
Een varken en de kip, de kip de kip de kip
Verhip, verhip, verhipperdepip, er is nog maar één diertje op het schip
De kip, de kip, de kip de kip de kip de kip de kip

		 Potvis?
		

		 Haai?
		

4 VE ILIGHE I DSLIE D
Tekst & Muziek : Dirk-Wim in ’t Hof &Walter van Doesum
Veiligheidsinstructie:
(nie rennen nie, nie renne nie … ahoe)
(nie schreeuwen nie schr nie .... ahoe)
(nie belle nie, nie belle nie ………. ahoe)
(nie plassen nie nie plassen ie … ahoe)

Er als we onverwacht toch averij oplopen zijn er natuurlijk altijd nog de nooduitgangen!
Er zijn nooduitgangen voor 		
Er zijn nooduitgangen achter		
Er zijn nooduitgangen links		
En er zijn nooduitgangen rechts

(voor uw veiligheid, voor uw veiligheid)
(voor uw veiligheid, voor uw veiligheid)
(voor uw veiligheid, voor uw veiligheid)
(voor uw veiligheid, voor uw veiligheid)

Van voor naar achter, van links naar rechts ………

Krab?

		Goudvis?

Verhip, verhip, verhipperdepip, het volgende lekkere hapje dat ben ik!

Er mag niet worden gerend		
Er mag niet worden geschreeuwd
En er mag niet worden gebeld
Er mag niet worden geplast		

Bot?

6 BERICHT VOOR TRIJNTJE

8 ABC- LIE D

Tekst: Walter van Doesum
Muziek : Felice & Boudleaux Bryant

Tekst & Muziek : Dirk-Wim in ‘t Hof

Dit is het verhaal van Claes Compaen 		
Die zijn lief achterliet in de Oostzaan 		
Geef een bericht door aan Trijntje 			
Maar vertel haar niet teveel 				
Geef een bericht door aan Trijntje 				
Maar vertel niet dat ik steel 				
Vertel haar dat ik de wereld wil zien 		
En dat mijn schip weer vaart				
Zeg haar dat ze niet op me wacht 			
En dat het mij goed vergaat 				
Dat het mij goed vergaat 				
Geef een bericht door aan Trijntje 			
Maar vertel haar niet teveel 				
Geef een bericht door aan Trijntje 				
Maar vertel niet dat ik steel 			
Zeg haar dat ik op zoek ben naar goud 		
En vaar op de Ierse zee 				
Maar geen woord over dat ik me eenzaam voel
En dat ik haar heel erg mis 				
Dat ik haar zo mis
					
Trijntje, Trij-ij-ij-ijn-tje, Ooh man ik mis haar zo

Abcdefg,
Hijklmonp,
Qrstuvwxyz!
Ja, dat zijn de letters van het alfabet!

9 E ET U ME E?
Tekst: Dirk-Wim in ’t Hof
Muziek : Gé Janssen
Ganzenpoot met pruimen, piepkuikenborst
Gans op Duitse wijze, verpakt in een worst
Gestoofd achterpootje met klassiek garnituur
Of een schipholgans in roomsaus, dat is niet duur
Eet u mee?
Eet u mee?

(nou nee!)
(nou nee!)

Middeleeuwse kerstgans met een sausje van port
Gans met cantharellen, dat is pas top
Ganzenpastei met een toefje foie gras
Of gebakken ganzenei met een bakje vla
Eet u mee?
Eet u mee?

7 ACHTERVOLGINGSLIE D
Tekst & Muziek : Walter van Doesum
Compañeros, hola, ¿Qué tal? 		
Waar is die man die al ons eten stal? 		
Claes Compaen esta un hombre mal(o)
Wij zetten op voor hem een val 		

Olé
Olé
Olé
Olé

nous avons vu Claes Compaen 		
Die boeuf uit de ‘ollandse Zaan 		
nous voudrons ‘em verslaan 			
en ‘em verbannen naar de maan. 		
I can see his ship in front of me 		
Ik catch him and pocket the premie		
And than I’ll drink a cup of tea		
And buy a house in the country		

Alez
Alez
Alez
Alez
Ik zie zijn schip dat voor ons vaart
Ik vang hem en daarna de premie
En dan drinken wij een kopje thee
En kopen een huis in de polder

(nou nee!)
(nou nee!)

11

IK VERLANG NAAR DE ZE E

Tekst & Muziek : Walter van Doesum
Het is nu vier jaar geleden					
Dat ik begon aan deze tocht
Ik heb sindsdien veel gestreden
Blij dat ik de zee op mocht
							
Ik hou van het dromerige deinen van het schip op de zee
In laverende lijnen richting Overflakkee

10 NAAR DE HAAIEN
Tekst & Muziek : Dirk-Wim in ‘t Hof

Ik hou van de wind in de zeilen de geur van zwavel en zweet
De dweilende dweilen en de vis bij de vleet

Ik zie het schitterende schijnen van de zon in de zee
Varen op de zee brengt veel gevaren met zich mee		
De scherende lijnen en het schippersdiner
Wie zeeman is moet stoer zijn					
Donderwolken pakken samen, bliksemschichten, lichtsignalen		
Deze storm doet pijn						 Een schip nadert snel In de morgen, heel vroeg
Daar klinkt de scheepsbel, aah, een schot voor de boeg
Maar er is nog niets verloren				
Kanonneer de kanonnen zwaai de zwierende zwaarden
Het komt allemaal wel goed 					
De slag is begonnen woeste kerels met baarden
Naar de haaien. Het valt allemaal wel mee			
En dan is het gedaan de buit is weer binnen
Naar de haaien. Het is een geintje van de zee		
We zijn niet te verslaan het feest kan beginnen
Naar de haaien. Oké, het gaat stevig heen en weer		
Naar de haaien. Het is vrij heftig deze keer			
we eten chips en we drinken de ranja
En we dansen en zingen van laaa lalala laaa lalala lala lalalala
Ik zag de wind het zeil doen scheuren Ik heb nog nooit zoiets zien
gebeuren			
Het is nu vier jaar geleden
Ik ben wel lang, maar ik ben niet gek
Dat ik mijn Trijntje voor het laatst zag
Golven als natte kaken die ons schip willen kraken
Ik mis haar neusje en haar schitterende lach
Mannen: “Alle hens aan dek”
Is dit nu ons einde? 						
Wordt dit ons zeemansgraf?					
Naar de haaien. Ooooh alles gaat kapot			
Naar de haaien. Wie ruimt die troep straks op?		
Naar de haaien. Als het spookt is het niet pluis		
Naar de haaien. Naar de haaien. Moeder, ik wil naar huis ….!

12 HE B JE OOIT E EN
PIRAAT ZIEN HUILEN?
Tekst & Muziek : Dirk-Wim in ‘t Hof
Heb je ooit een piraat zien huilen				
Onbedaarlijk en traan voor traan				
Dan denkt ie vast aan zijn “trouwe” wijffie		
Heel alleen hier ver vandaan 					
Elke dag moet ik aan haar denken			
Dat ik eindelijk bij haar kan zijn 			
En al het zout van de wereldzeeën			
Dat komt door de tranen, die tranen van mij		
Heb je ooit een piraat zien huilen			
Onbedaarlijk, traan voor traan			
Dan denkt ie vast aan zijn “trouwe” wijffie		
Heel alleen hier ver vandaan 			
Op een dag zal ik haar vinden en dan laat ik haar nooit meer gaan
Tot die tijd blijf ik dit zingen. Dag voor dag en traan voor traan
Heb je ooit een piraat zien huilen			
Onbedaarlijk, traan voor traan			
Dan denkt ie vast aan zijn “trouwe” wijffie		
Heel alleen hier ver vandaan 				
Heel alleen, hier ver vandaan		
		

13 SLOTLIE D
tekst & muziek : Dirk-Wim in ‘t Hof
Houdoe aju, dit was het dan.
Het moment van elke show dat niet uitblijven kan.
Houdoe aju, dit was het weer.
We zien u graag weer eens terug bij de volgende keer.
Houdoe aju, dit is het eind van de muziek.
U was tot nu toe zeker weten wel het leukste publiek.

