
Liedjes NPK 

Tijdens het kampvuur wordt een verhaal verteld, waarbij we op safari gaan langs 

verschillende werelddelen. Per werelddeel hebben we meerdere liedjes. Sommige gaan 

we zingen, anderen worden met een stereo gedaan (om even weer warm te dansen). 



 

Azië 

Vliegerlied (met stereo) 

Ik lig in het gras, de lucht is blauwer dan blauw 

Weg zijn alle wolken, ik denk aan jou 

Er vliegt een vlieger voorbij, ik geef een luide schreeuw 

HEE VLIEGER!! 

Hee vlieger wacht eens op mij, en neem me met jou mee 

 

Refrein: 

En ik vlieg, vlieg, vlieg als een vlieger 

Ben zo sterk, sterk, sterk als een tijger 

Ben zo groot, groot, groot als een giraffe 

Zo hoog, Whohoho 

En ik spring, spring, spring steeds maar hoger 

En ik zwem, zwem, zwem naar je over 

En ik neem, neem, neem je bij de hand 

Omdat ik je mag, als je lacht 

't is een hele mooi dag 

lalalala 

Ja, een super mooie dag 

lalalala 

En we zingen met een lach 

lalalala  

Het is de allermooiste dag 

lalalala 

 

Ik vlieg door de lucht, ben als een vogel zo vrij 

En in mijn gedachten, zit jij naast mij 

En duizend witte zwanen, vliegen met ons mee 

En we vliegen met z'n allen, over land, over zee 

 

(Refrein, 2x) 



Zuid Amerika 

Papegaaitje leef je nog 

Papegaaitje leef je nog, Ieja deeja 

Ja, meneer ik ben er nog, Ieja deeja 

'k Heb m'n eten opgegeten 

En m'n drinken laten staan 

Ieja deeja 

Poef! 

Ik zou zo graag een kikker willen wezen 

'k Zou zo graag een kikker willen wezen 

'k Zou zo graag een kikker willen zijn 

Dan zou ik mijn riktik laten horen 

Dan zou ik mijn riktik laten gaan 

Rik-tik rikketik 

Hopsa-heisa hoi 

Havermout met sperziebonen 

Alles door elkaar genomen 

Rik-tik rikketik 

Hopsa-heisa hoi 

 

Wij zijn gezworen kameraden 

We zullen elkander nooit verlaten 

En we horen bij elkaar 

En we blijven bij elkaar 

Totdat we de scoutingclub verlaten 

En van je hup-hup-hup 

Lang leve de scoutingclub 

 

Zeg jongens, ga opzij 

Want de meisjes gaan voorbij 

Lang le-he-ve 

Lang le-he-ve 

Lang leve de scoutingclub 

Hup, hup! 



 

Cowboys en Indianen (stereo) 

Refrein: 

Kom pak je lasso maar 

Zo vangen cowboys indianen 

We rijden over prairies 

Steeds op zoek naar avontuur 

Heb jij me gevangen  

Dan geef ik me over 

Sterf ik aan de totempaal 

Kom pak je lasso maar 

En vang me helemaal 

 

We speelden vroeger samen dagen lang 

jij was verkleed als kleine zilverslang 

En ik leek sprekend op old shetterhand 

Jij was zo lief en ik een stoere vent 

Die tijd is snel voorbij gegaan 

Maar een ding heb ik goed verstaan 

denk ik aan jou  

hoor ik weer wat je zei 

 

(Refrein) 

 

Nu Jaren later sta je voor mijn deur 

Op eens zie ik trendy, krijg een kleur 

en lachend fluister jij iets in me oor 

Niet te geloven dat ik dit weer hoor 

De tijd heeft zeker stil gestaan 

Mijn cowboyhart gaat sneller slaan 

En iedereen mag weten wat je zei 

 

(Refrein, 2x) 



Australië 

Tien kleine visjes 

Tien kleine visjes 

Die zwommen naar de zee 

Moeder zei: 

Maar ik ga niet mee 

Ik blijf lekker in die oude boeren sloot 

Want in de zee zwemmen haaien 

En die bijten je 

blub, blub, blub, blub,blub 

blub, blub, blub, blub, blub 

blub, blub, blub, blub, blub 

 

Negen kleine visjes... (etc.) 

Acht kleine visjes... 

Zeven kleine visjes... 

Zes kleine visjes... 

Vijf kleine visjes... 

Vier kleine visjes... 

Drie kleine visjes... 

Twee kleine visjes... 

 

Eén klein visje 

Die zwom naar de zee 

Moeder zei: 

Maar ik ga niet mee 

Ik blijf lekker in die oude boeren sloot 

Want in de zee zwemmen haaien 

En die bijten je dood..... 



 

 

Springen als een dolfijn 

Refrein: 

We gaan springen springen springen als een dolfijn 

Springen springen springen ja dat is fijn 

Zwemmen zwemmen zwemmen met veel vaart 

Spetter spetter spetter met je staart 

 

Wil je wat doen, vraag hem maar 

Kijk hem aan, maak een gebaar. Goed zo 

 

(Refrein) 

 

Wil je hem aaien, z’n buik is zacht 

Nu gaat hij een rondje draaien 

Hé kijk eens hij lacht 

Wil je een visje geven 

wil je een vinnetje geven 

Wil je een kusje geven 

1,2,3 goed zo 

 

(Refrein) 

 



 

Snappie de krokodil (stereo) 

Ik ben Snappie, de kleine krokodil 

Kom uit Egypte, met m'n zonnebril 

Ik kom uit een pikkedonker ei 

En toen sni- sna- snapte ik me vrij 

 

Refrein: 

Sni- sna- snappie, snappie snappie snap 

Sni- sna- snappie, snappie snappie snap 

 

Ik ben Snappie, de kleine krokodil 

Heb scherpe tanden, ik bijt je in je bil 

Ik snap alles wat ik snappen kan 

Ik snap jou, omdat ik dat goed kan 

 

(Refrein) 

 

Ik ben Snappie, de kleine krokodil 

Snappen dat is, het liefste wat ik wil 

Ik kruip tegen mammie aan 

Dan ziet zij hoe goed ik snappen kan 

 

(Refrein) 

 

Ik ben Snappie, de kleine krokodil 

Al dat snappen dat is een peuleschil 

Als je begint, dan gaat er wel iets fout 

Omdat je veel te veel van snappen houdt 

 

(Refrein, 3x) 



 

Cowboy Billy Boem 

En wie rijdt er op z’n paard door de prairie? 

Het is cowboy Billy Boem, door de boeven zeer gevreesd. 

Er is nooit in het Wilde Westen ‘n cowboy geweest 

die zo dapper was als cowboy Billy Boem. 

 

En van je hotsie, knotsie, knetter, van je jippie, jippie, jee, 

Maar zijn paard was zeer vermoeid en die wou niet verder mee. 

Maar hij moest de boeven vangen dus nam hij een ander beest 

en nu mag je zelf bedenken wat voor ‘n beest dat is geweest 

Afrika 

De dikke billen van de olifant 

Refrein: 

Ze kunnen zeggen wat ze willen 

Van de olifant 

Die heeft de dikste billen van het hele land 

En de giraf, 

De allerlangste ne-e-ek 

En het nijlpaard 

Heeft de allergrootste bek (Klep, klep) 

 

De flamingo heeft de allerdunste poten 

De palmboom de allerhardste noten 

De krokodil heeft de allergrootste mond 

En de baviaan de allerroodste kont (Kont, kont) 

 

(Refrein) 

 

De papagaai heeft de allermooiste kleren 

De pauw de allermooiste veren 

De mier heeft de allersterkste rug 

En de ergste prik komt van de mug (Mug, mug) 



(Refrein) 

Daar komt familie olifant 

Jongens, meisjes aan de kant 

Want daar komt een olifant 

Dikke poten, grote oren 

En een lange slurf van voren 

 

Jongens, meisjes aan de kant 

Want daar komt een olifant 

Jongens, meisjes aan de kant 

Daar komt een baby olifant 

Dunne pootjes, kleine oortjes 

En een mini-slurf van voren 

 

Jongens, meisjes aan de kant, etc. 

Daar komt papa olifant 

Dikke poten, grote oren 

En een lange slurf van voren 

 

Jongens, meisjes aan de kant, etc. 

Daar komt mama olifant 

Mooie poten, lieve oren 

En een lange slurf van voren 

 

Jongens, meisjes aan de kant 

Want daar komt een olifant 

 

The Lion Sleeps Tonight 

(A-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh, a-weema-weh) (2x) 

 

In the jungle, the mighty jungle, The lion sleeps tonight (2x) 

 

Near the village the peaceful village, The lion sleeps tonight (2x) 

 



Hush my darling don't fear my darling, The lion sleeps tonight (2x) 


