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2 .  H A N D E N S A M B A •

1 .  F L U I S T E R  F L U I S T E R •
Fluister, fluister in het duister, in het donker van de nacht.
Fluister, fluister en ik luister, spoken hoor ik op de trap.
Stap voor stap en tree voor tree, zweven spoken naar benee.

Spoken, spoken in mijn kamer, in het donker van de nacht.
Spoken, spoken en zij dansen naast mijn bed en op de kast.
En ik voel me heel tevree, ik dans met de spoken mee.

Een kronkelige slang, die was voor niemand bang.
Hij zei: “Kijk mij, ik ben zo lekker lang.”

Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag.
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag.

Een nijlpaard met een sik, had wekenlang de hik.
Hij zei: “Kijk mij, ik ben zo lekker dik.”

Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag.
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag.

Een vogeltje dat vloog, gleed langs de regenboog.
Hij zei: “Kijk mij, ik ben zo lekker hoog.”

Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag.
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag.

Een dikke chimpansee, die kreeg een goed idee.
Hij zei: “Kijk mij, doe allemaal maar mee.”

Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag.
Doe je handen omhoog, doe je handen omlaag.

3 .  D E  G R I E Z E L I G E  T O V E N A A R •
In het bos woont een griezelige tovenaar,
die maakt daar vreemde drankjes klaar,
daar doet hij rare dingen mee:
hokus, pilatus, hotsikee.

Hij maakt van een mug een olifant
en van een boom een neus.
En als hij erg zijn best doet,
maakt hij van een dwerg een reus. 
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4 .  V L I E G L E S •

2



Er zaten eens drie vliegen
om het hardst te liegen,

 
buiten op het balkon,

luierend in de zomerzon.
 

De eerste zei: 'Met deze poot
sloeg ik tot vijf olifanten dood.'

 
De tweede zei: 'Ik vlieg zo vlug

in een uurtje naar Afrika en terug.'
 

De derde zei: 'ik vlieg zo hoog,
nog hoger dan de regenboog.'

 
Toen werd 't wat kil en 't waaide wat

de vliegen riepen: 'Voel je dat!'
 

en vlogen gauw het huis naar binnen
om daar nog meer leugens, te verzinnen. 

Klaarstaan
Zittend in hurkzit met een rechte rug 
Armen lang gestrekt opzij
 
Beweging
Kleine pasjes voorwaarts maken terwijl je in hurkzit blijft
Goed het evenwicht houden door de rug mooi lang te houden

Klaarstaan
Zittend in hurkzit met een rechte rug

 Handen op de knieën
 

Beweging
Grote passen voorwaarts maken

   Eerst de hiel op de grond zetten dan de tenen

Klaarstaan
Voeten in 6de positie (dicht tegen elkaar)
Handen en armen lang op de rug houden
1 hand neemt de pols van de andere hand vast 

Beweging
De dikke teen glijdt tegen het been aan langzaam naar boven tot aan de knie
Laat dezelfde voet weer naar beneden glijden en zet neer naast de andere, in 6de
positie
Herhaal ook een keer met de andere voet

5 .  D R I E  V L I E G E N •
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6 .  D I E P  I N  D E  Z E E  •

De blaadjes zijn altijd groener in andermans
zeewierwoud.
Maar als je daarvan gaat dromen, bega je
een grote fout.
Waarom ben je niet tevreden met al wat de
zee je bied?
Het is hier zo mooi beneden, dat vind je
daarboven niet.

Diep in de zee… diep in de zee..
‘k Zal je zo missen tussen de vissen..
Blijf toch benee….
Daar werken zij de hele dag.
Nooit hoor je eens een schaterlach.
Laat ons maar drijven met onze lijven
diep in de zee…

Bij ons is een vis gelukkig.
Al krijgt ie hier niet veel zon.
Aan land heeft een vis de pest in
Want daar zwemt ie in een kom.
De vis in de kom zal denken
“Wat duurt hier het leven kort.”
Al gauw krijgt het baasje honger
En belandt ie op een bord. Ojee!

Diep in de zee... diep in de zee…
Niemand hier kwelt ons, niemand
bestelt ons voor zijn diner.
Wij zijn bij mensen in de smaak.
Toch krijg je ons niet aan de haak.
‘t Is veel gezonder, niks geen gedonder,
Diep in de zee… (diep in de zee)
Diep in de zee… (diep in de zee)
‘k Zeg het je eerlijk: hier is het heerlijk, 
Diep in de zee… (ee-ee diep in de zee-
ee-ee)

Moet je die rog zien en die steur.
Die zijn in een razend goed humeur.

Kijk nou die heren mooi musiceren…
diep in de zee...

 
Vooruit met de fluit.
De karper die harpt.
En da’s dus de bas.

Die klinkt lekker luid.
Koperkwartet.

De schol trommelt dol.
De poon pakt de saxofoon.

De rog speelt ook nog.
Die griend, hé, die swingt.

Die gaan aan de zwier.
Die griet daar die zingt.

De spiering, de sprot,
O, wat een genot,

Die blaast de borsten bol!
 

Diep in de zee…(diep in de zee)
Diep in de zee…(diep in de zee)

Al die sardientjes zijn 
ook mijn vriendjes. Jippiejajee!

Hier in de zee heb ik het best.
Wij hebben zelfs een kreeftenorkest.

 
Zorgen vergeet je altijd een beetje,

hier in de zee.
Net als de slakken blijven we plakken,

hier in de zee.
 

Kijk hem eens blazen,
als een extase.

Waar wij naar streven,
is een goed leven.

Wij zijn tevreden, heel ver beneden,
Diep in de zeeeeeeeeeeeeeee!
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7 .  D I E R E N  O P  V A K A N T I E •

Dieren op vakantie.
Dieren gaan op reis, naar hun mooiste plekje.
Naar hun paradijs.

De olifant trekt naar de sneeuw van de hoogste bergtop.
Hij is de hitte meer dan beu, en hij wil graag hogerop.
Met zijn mooiste zwembroek aan, hangt hij aan een touw.
Hij dacht hier fijn te zwemmen, maar nu rilt hij van de kou!

Dieren op vakantie.
Dieren gaan op reis, naar hun mooiste plekje.
Naar hun paradijs.

De ijsbeer koopt een parasol, en hij legt zich op het strand.
In het warme zuiden, met een drankje in zijn hand.
Met zijn dikke pelsjas aan, heeft hij het o zo heet.
Dat hij van een zonneslag het noorden niet meer weet!

Dieren op vakantie.
Dieren gaan op reis, naar hun mooiste plekje.
Naar hun paradijs.

De muis trekt naar Amerika, New York dat is zijn doel.
Met zijn zwarte zonnebril voelt hij zich super cool.
Maar alles is er groter dan zijn kleine muizenhol.
Zoveel reuze flatgebouwen doen hem draaien als een tol.

Dieren op vakantie.
Dieren gaan op reis, naar hun mooiste plekje.
Naar hun paradijs.

Sjalalala, sjalalala, sjalalalalala.
Sjalalala, sjalalala, sjalalalalala.
Sjalalala, sjalalala, sjalalalalala.
Sjalalala, sjalalala, sjalalalalala
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Een ijsbeer zei: 'Ik gaap en geeuw
van alle dagen ijs en sneeuw.

 
Ik raak zelfs lelijk van de wijs
van alle dagen sneeuw en ijs.

 
'k Wil best eens naar het Zuiden, want
het schijnt dat daar de zon zo brandt.

 
Zodat je in die warme streek

fijn bruin wordt - ik zie veel te bleek.
 

Dus lees je eenmaal in de krant:
Ijsbeer gezien op Zuidelijk Strand,

 
denk dan niet: Raar,hoor, voor zo'n beer

Wees blij dat ik me amuseer!' 

Klaarstaan
Liggend op de buik 
Handen op elkaar houden en kin erop leggen
Benen dicht tegen elkaar houden en lang uit strekken
     
Beweging
Versie 1:
Enkel het hoofd van de vis opheffen van de grond, even houden en dan zachtjes terug neerleggen.
Versie 2:
Enkel de staart van de vis opheffen van de grond, even houden en dan zachtjes terug neerleggen.
Versie 3:
Het hoofd en de staart van de vis samen opheffen van de grond, even houden en dan zachtjes terug
neerleggen

8 .  I K  W I L  O O K  V A K A N T I E ,  Z E I  D E  I J S B E E R •
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9 .  H E K S E N R O C K  &  R O L L •

Alle toffe heksen, zijn jullie klaar?
Kruip dan op je bezem en vliegen maar!
Snel als de bliksem, sluw als een vos.
Zweven door de hemel of door het bos.
Naar voor en naar achter, omhoog en omlaag.
Vliegen doe ik toch zo graag!

Heksenrock & roll, de tent slaat op hol.
We drinken samen vleermuizensoep, oh yeah, oh yeah!
We lachen, we zingen, we dansen in kringen, oh yeah!

Klokslag twaalf, om middernacht, krijgen wij heksen toverkracht.
We toveren dan dingen voor ons plezier.
Een koe wordt een varken, een krekel, een mier.
Dus blijf maar goed wakker, en val niet in slaap.
Of ik tover je om in een aap!

Heksenrock & roll, de tent slaat op hol.
We drinken samen vleermuizensoep, oh yeah, oh yeah!
We lachen, we zingen, we dansen in kringen, oh yeah!

Wil je een heks zijn, stap in de kring.
Beweeg met je heupen, dans en swing.
Zwaai met je armen, spring op en neer.
Als een tornado, ga jij heen en weer.
Je haren gaan rechtstaan, je stem klinkt plots heel raar.
Je bent nu een tovenaar!

Heksenrock & roll, de tent slaat op hol.
We drinken samen vleermuizensoep, oh yeah, oh yeah!
We lachen, we zingen, we dansen in kringen, oh yeah!
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1 0 .  D E  G E K K E  K O N I N G  •

8



Ha, ha, ha!
Wij zijn heksen, ha, ha, ha!

Lange neuzen,
scherpe kinnen.

Zwarte tanden
hier van binnen.

Vieze haren
om ons hoofd.

Ogen
half uitgedoofd.

Kromme benen,
vieze tenen.

Ruige kleren
rafel – rot
en een bezem
met een vod.

En we rijden razend rond
vliegen hoog boven de grond
en we roepen en we tieren
en we krassen en we gieren

Ha, ha, ha!
Ha, ha, ha!
Ha,…

Klaarstaan
Zittend op handen en knieën, de vingers goed spreiden 

Schouders recht boven de polsen plaatsen
Heupen recht boven de knieën 
Rug in een plat plankje houden

Hoofd kijkt recht naar benden met een lange nek 
 

Beweging
maak een bolle rug (duw de navel naar het plafond)

Kijk naar je navel met je hoofd 
Kom terug in de startpositie 

Klaarstaan
Zittend op handen en knieën, de vingers goed spreiden

Schouders recht boven de polsen plaatsen
Heupen recht boven de knieën 
Rug in een plat plankje houden

Hoofd kijkt recht naar benden met een lange nek 
     

Beweging
Maak een holle rug (laat de navel naar benden hangen)

Kijk naar boven met je hoofd 
Kom terug in de startpositie 

1 1 .  H E K S E N S A B B A T •
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Wat blurpt er in de afvoerpijp?
Wat borrelt, broebelt, bruist er?
Wie slurpt er al het water op?
Het akelig toiletpotmonster!
Er leeft geen klopgeest in de muur.
Er staan geen spoken rond mijn bed.
Ik hoor geen stemmen in mijn hoofd.
MAAR...
Er zit een monster in 't toilet!

Daar ergens diep beneden, 
in het sombere riool,
verbergt zich een eng wezen,
dwaalt er rond, is op de dool.
Het komt haast nooit tevoorschijn.
Toch bestaat het, eerlijk waar.
Ik kan het niet beschrijven...
Is het kaal of heeft het haar?

Het stinkt ook ongelooflijk
naar afgrijselijke prut.
Wat morrelt er daaronder
in die waterafvoerput?
Soms lijkt het of er ogen
naar je loeren door de buis
Ik voel ze naar me kijken.
In dat gat is iets niet pluis!

Toen heel, heel lang geleden
deze woning werd gezet,
ontstond er heel wat deining.
Het toilet stond nog maar net,
of iedereen verstijfde,
want men hoorde een gegrom
en ijselijke kreten.
Alle tenen trokken krom. 

Ze vulden vlug de gaten,
metsten alles ijlings dicht.

Het 'iets' daar diep beneden
zag dus nooit meer 't levenslicht.

Zo werd het ding begraven
onder lagen grijs cement.

Het ding bleef echter leven
in compleet isolement.

 
 
 

Dus als je toch wilt plassen
in mijn porseleinen pot,

dan zeg ik: 'Wees voorzichtig,
want je schrikt je wellicht rot

als plots dat enge wezen,
opduikt uit de ondergrond

en stiekem zit te gluren
naar je malse roze kont!

 
 

Vlug, haast je maar daarbinnen.
Knijp maar snel je billen dicht

want tanden in je bips zijn,
zeg nu zelf, toch geen gezicht!' 

1 2 .  M O N S T E R  I N  ' T  T O I L E T •
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1 3 .  D E  O L I F A N T E N  V A N  M I J N  T A N T E  •

M’n tante wou wat anders, geen hond en ook geen kat.
Ze hield niet zo van vissen want het water was te nat.
Dus ging ze naar de huisbaas (naar de huisbaas)
en vroeg hem of het mocht ( en vroeg hem of het mocht).
Hij zei : « Welja wat geeft het ! » en toen heeft ze ze gekocht.

Ooho, Ooho, Ooho, Ooho
Je kunt het niet geloven, wie had dat ooit gedacht :
twee dikke olifanten in een flatje aan de gracht.

M’n tante liep te zingen, wat had dat mens een pret.
Ze aten mee aan tafel en ze sliepen in haar bed.
Maar alle buren klaagden (buren klaagden)
Het was gewoon te krap ( het was gewoon te krap).
Je hoorde ze ‘s nachts snurken en ze bonkten op de trap.

Ooho, Ooho, Ooho, Ooho
Het zou niet moeten mogen, het is toch niet doordacht :
twee dikke olifanten in een flatje aan de gracht.

Het was niet meer te houden, een zaak van zwaar gewicht.
Getetter door de ramen, echt je deed geen oog meer dicht.
M’n tante overtuigen (overtuigen)
Dat was de grootste toer (dat was de grootste toer)
Maar zaterdag gebeurde het, want ze zakten door de vloer.

Ooho, Ooho, Ooho, Ooho
Je kunt het wel begrijpen, ze werden teruggebracht :
twee dikke olifanten in een flatje aan de gracht.

Eerst riep m’n tante zielig : « wat is het stil in huis ! »
Een levensgrote kater en niet eens een witte muis.
Maar nu is zij weer vrolijk (zij weer vrolijk)
en heeft ze wat ze wil (en heeft ze wat ze wil)
Een kaaiman in de keuken en in bed een krokodil.

Ooho, Ooho, Ooho, Ooho
Je snapt wel dat m’n tante nu in haar vuistje lacht :
ook zonder olifanten in haar flatje aan de gracht.
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‘T Was op een mooie zomeravond, ik lag daar in mijn bed.
Het was te warm dus heb ik toen het raam opengezet!
De zon scheen nog zijn laatste stralen ‘t schemerlicht viel in.
Toen hoorde ik een vreemd gezang dat was niet naar mijn zin.

Het was de tango van twee muggen, de tango van twee muggen,
de tango van twee muggen voor het raam.
Het was de tango van twee muggen, de tango van twee muggen.
Die muggen dansten tango net toen ik wou slapen gaan.

Ze zoemden luid en hevig en ze dansten wonderbaar.
Het was meteen ook duidelijk, hij hield enorm van haar!
Het schouwspel bleef niet duren want toen rook ze plots mijn huid!
Als koelbloedige ridder haalde ze haar speren uit!

Het was de tango van twee muggen, de tango van twee muggen,
de tango van twee muggen voor het raam.
Het was de tango van twee muggen, de tango van twee muggen.
Die muggen dansten tango net toen ik wou slapen gaan.

Maar één ding is wel jammer dat een mug niet zo goed ziet!
De hor zat in het raam, er doorheen prikken dat kon niet!
Dus op die mooie tonen van de tango van de mug,
ben ik in slaap gevallen zonder prikken op mijn rug.

Het was de tango van twee muggen, de tango van twee muggen,
de tango van twee muggen voor het raam.
Het was de tango van twee muggen, de tango van twee muggen.
Die muggen dansten tango net toen ik wou slapen gaan.

Intussen is dat paartje al een week of twee tesaam.
Dus zingen er nu veertig muggen voor mijn vensterraam.
Nu slaap ik elke zomeravond met dat zoemgeluid!
De muggen mogen dansen maar m’n hor haal ik niet uit!

Het was de tango van twee muggen, de tango van twee muggen,
de tango van twee muggen voor het raam.
Het was de tango van twee muggen, de tango van twee muggen.
Die muggen dansten tango net toen ik wou slapen gaan.

1 4 .  T A N G O  V A N  T W E E  M U G G E N  •
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Een muggenbeet,
een muggenbeet-
ik voelde dat een mug het deed.
Hij beet me zomaar in mijn been
en nog wel door mijn broekspijp heen.
ik zal dat beest wel krijgen, hoor.
O help, nu bijt hij in mijn oor!

Een muggenbeet,
een muggenbeet-
ik hoorde dat die mug het deed.
Hij zoemde zachtjes langs mijn oor,
maar nu is hij er weer vandoor.
Ik zie hem al, ik heb hem haast...
O nee, ik sloeg er keihard naast.

Een muggenbeet,
een muggenbeet-
ik wist wel dat die mug het deed.
Hij beet me drie keer in mijn arm,
nu is het daar ook rood en warm.
En ik maar krabben, wat een jeuk.
Nee, muggenbeten zijn niet leuk!

Een muggenbeet,
een muggenbeet-
Ik wist wel dat die mug het deed.
Hij zit geloof ik in mijn nek.
O help, dat wordt een blauwe plek:
ik sloeg mezelf, hij was al weg.
Met muggen heb ik altijd pech! 

Een muggenbeet,
een muggenbeet-

ik wou dat het het niet meer deed
Maar toen hij door de kamer vloog,
toen vloog die rotmug net te hoog,

zodat ik hem niet pakken kon
en hij maar steeds opnieuw begon.

 
O nee,

ik heb hem beet,
ik heb hem beet!

Je zag toch wel hoe ik het deed?
Of niet, ik deed het ook zo vlug.

Ik was toch slimmer dan die mug.
Toen hij weer op mijn broekspijp zat,
toen sloeg ik raak - hoe vind je dat? 

Klaarstaan
Voeten in 6de positie (dicht tegen elkaar) op relevé (op de tenen)
Gebogen armen dicht bij het lichaam houden
Handen tegen elkaar plakken en vingertoppen naar beneden laten
wijzen 

Beweging
Hele kleine en snelle pasjes maken op de tenen 

Klaarstaan
Staan op handen en voeten

   Armen en benen zijn gestrekt 
 

Beweging
Grote trage passen maken op handen en voeten

1 5 .  E E N  M U G G E N B E E T  •
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Merlijn zei jongen luister even
Als je dat wil zal ik het geven

Bedenkt alvorens uit te kiezen
Je zou een mooie kans verliezen

 
Wil je dan liever niet wat kracht

En heel de wereld in je macht
Of wil je rijk zijn en heel wijs

Of koning in een groot paleis
 

Maar de knaap zei onbevreesd
Meneer, meneer, ach meneer

 
Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn
Met sterke vleugels alstublief meneer

Merlijn
Een mooie vogel in de lucht

Met pluimen, poten, en een vlucht
En alle kleuren van de regenboog

 
Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn

 
En sindsdien zit er boven in de lucht
Een nieuwe vogel in zijn dolle vlucht

U zegt me waar ie ergens hangt
Het zonlicht in zijn wolken vangt
Of hij Merlijn nog heeft bedankt

Heeft dat belang
 

Al wat ik weet - is wat ie deed
Hij maak plezier - hij maakt plezier

Als een mooi dier - ergens ver van hier
 
 

1 6 .  D E  V O G E L  •

Merlijn de grote tovenaar
Zag op een dag langs de boulevard
Een kleine jongen zeer bedaard
Met wipneus en weerspannig haar

Merlijn zei jongen kom eens hier
Met wat doe ik je nou plezier
Je moet het even overwegen
Al wat je wil zal ik je geven

En de knaap zei onbevreesd
Meneer, meneer, ach meneer

Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn
Met sterke vleugels alstublief meneer
Merlijn
Een mooie vogel in de lucht
Met pluimen, poten, en een vlucht
En alle kleuren van de regenboog

Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn
Met sterke vleugels alstublief meneer
Merlijn
Dan kan ik slapen op een wolk
De lucht doorklieven als een dolk
En het zonlicht vangen met een boog

Ach meneer, een mooie vogel wil ik zijn
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die knul is de brutaalste die ik ken
 

wacht maar af totdat ik koning ben
 

als je nu naar links kijkt
of een stap naar rechts gaat

zie je dat de koning altijd bovenaan staat
Doe je best en zing nu met ons mee
uit volle borst en met een luide stem

met koning Simba gaan we graag in zee
Wacht maar of totdat ik koning ben
Wacht maar af totdat ik koning ben
Wacht maar af totdat ik koning ben
Wacht maar af totdat ik koning ben

 
 

1 7 .  W A C H T  M A A R  A F  T O T  D A T  I K  K O N I N G  B E N  •

Als ik een sterke koning ben
dan ken ik geen gevaar
wel ik heb nog nooit een vorst gezien
met zo erg weinig haar
mijn manen worden reuzelang
met hier en daar een krul
ik voel mij trots en arrogant
en werk aan mijn gebrul

Toch moet je nog wat doen aan je stem

Wacht maar af totdat ik koning ben
Je hebt nog een lange weg te gaan jongeman, als
jij denkt...

Niemand zegt doe dit
En als ik dat zeg dan
niemand zegt geef hier
niemand zegt laat dat
niemand zegt kom hier
Nou kom hier

ik doe gewoon wat ik graag wil
daar is geen sprake van
dat is nu net het verschil

het word hoog tijd dat ik met jou een hartig
woordje spreek
als ik koning ben hoef ik van jou geen
zedenpreek

als dat dan monarchie moet heten stap ik heden
op
pak m'n biezen weg uit Afrika
geef een ander maar die job
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Weet je wat?
Vroeg de vlinder,
ik vlieg, zei de vlinder,
van hier tot ginder,
Nee, zei de vlinder dan,
ik denk dat ik mooier kan.

Weet je wat?
Vroeg de vlinder,
ik fladder, zei de vlinder,
van hier tot ginder.
Nee, zei de vlinder dan,
ik denk dat het nog 
wat mooier kan.

Weet je wat?
vroeg de vlinder,
ik fladder naar de zee,
zei de vlinder,
en jij mag met me mee.

Dat was
wat het
allermooiste was.

Klaarstaan
Versie 1: Voeten in 6de positie (dicht tegen elkaar) 
Versie 2: Voeten in 6de positie (dicht tegen elkaar) op relevé (op de
tenen)
Armen lang gestrekt en recht vooruit
Polsen tegen elkaar aanhouden

Beweging
Bij elke stap die je maakt wordt de knie eerst naar een hoek van 90°
gebracht voordat de voet op de grond wordt neergezet. 
Versie 1: stappen op platte voeten
Versie 2: stappen op demi-pointe (op de tenen)

Klaarstaan
Liggend op de buik 

   Neem met de handen de voeten vast langs de
buitenzijde 

Beweging
Trek je hoofd en voeten naar elkaar toe 

   Laat alles weer zachtjes op de grond zakken

Klaarstaan
Zittend in hurkzit 

 Handen op de grond laten steunen
 

Beweging
Zet de handen ver vooruit

   Gooi de billen in de lucht en tik met je voeten tegen je
billen

   Zet de voeten dicht bij de handen terug neer

1 8 .  D E  V L I N D E R  •

16



B E L A N G R I J K :

Academie Beringen

www.beringen.be/academie-beringen

Harpstraat 14, Koersel

011 42 42 77

www.academieberingentalent.com




