
AFLEVERING RIJMEN OP DE CAMPING 
Meester Sander en Dirk Scheele 
 
Rijmen – Dirk Scheele  
 
           E                              A                 B                      E 
Op de camping staan veel tenten in de zomer en in de LENTE 
Op de camping loopt een meneer en die eet een sappige PEER 
Op de camping loopt een meisje en die eet een heel koud IJSJE 
Op de camping loopt een jongen en die maakt hele hoge SPRONGEN 
Op de camping loopt een mevrouw en de kleur van haar jurk is BLAUW 
Op de camping loopt een haan en die kan op éen poot STAAN 
Op de camping loopt een paard en die heeft een grote paardeSTAART 
Op de camping loopt een koe en die zegt heel hard BOE 
 
RAP in E: 
Wij gaan rijmen met woorden, van het zuiden tot het noorden  
Woordenrijm met woordenslijm en woordenlijm. 
Nee nee nee er is geen geheim  
en we maken met woorden een rijmfestijn. 
 
Schema: E/A/B/E/ herhalen  
P.S. Je kunt het liedje natuurlijk ook in een andere toonsoort spelen 
Bijv: D/G/A/D/ of G/C/D/G 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
 

Kamperen - Dirk Scheele 
 
F#m               B         F#m                          B            F#m                  
Wij gaan kamperen, pak de spullen uit de auto, de bordjes, de vorken, de  
B                                       F#m                               B   
messen en  de lepels, de tafels, de stoelen en de tent. 
Bm                E             Bm                                         E 
Waar zijn de broodjes, want ik heb zo’n ontzettende trek 
F#m             B                            Gmaj7                                Dmaj7Ddmaj7Cmaj7Bmaj7 
Waar is m’n zwembadje en m’n badpak, want ik heb zo’n zin om te zwemmen 
 
F#m          B                             F#m                          B             
Hier is m’n badmingtonracket, Ik wil slaan tegen de shuttles 
 
F#m                            B             F#m                    B            
Wie speelt er met me mee, wie speelt er met me mee 
Bm                   E                             Bm                          E 
En waar is m’n voetbal, want ik wil lekker lekker lekker voetballen 
F#m                                 B                                                                    Gmaj7 
Waar zijn de chips en de koekjes hé trouwens we moeten nog wel de tent  
                          Dmaj7Ddmaj7Cmaj7Bmaj7 
opzetten hoor 



 
Em9-Em9/B (herhalen) 
Zet ‘m op op de tent moet staan, Zet ‘m op op de tent moet staan 
 
Waar moet deze tentstok nou. ?  In ieder geval niet daar  
Ik snap er helemaal niets van. O Wat doe je nou ? Het gaat fout  
De tent de tent de tent valt om. Moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
 
 


