
AFLEVERING: TELLEN OP HET STRAND 
Meester Sander en Dirk Scheele  
 
Tellen – Dirk Scheele 
 
G                                C                           G               D 
Ik zal je wat vertellen wij gaan tellen van een tot 20 en weer terug  
Ik zal je wat vertellen wij gaan tellen Eerst langzaam dan heel vlug 
 
Ja We gaan tellen van 1 naar 2 doe je met me mee 
Ja We gaan tellen van 3 naar 4 en dat doen we hier 
Ja We gaan tellen van 5 naar 6 op school in de les  
Ja We gaan tellen van 7 naar 8 Ik zeg WACHT 
Ja We gaan tellen van 9 naar 10 heb je alle cijfers al gezien 
Ja We gaan tellen van 11 naar 12 van 13 naar 14 en van 15 naar 16  
We gaan tellen van 17 naar 18 naar 19 naar 20 toe 
En we nog lang niet moe BOE 
 
1 t/m 20 (normaal tempo) 
20 t/m 1(langzaam tempo) 
1 t/m 20 (heel snel) 
 
Schema: G/C/G/D/ herhalen 
P.S. Je kunt het liedje natuurlijk ook in een andere toonsoort spelen 
Bijv: A/D/A/E/ of E/A/E/B 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
 
Zomer op het grote strand – Dirk Scheele 
 
GC/DC/ herhalen 
T is hier lekker warm, ‘k heb zweet onder m’n arm  
t is te warm om te rennen, maar niet om te zwemmen plons 
Met m’n voeten in het water wordt t snel een uurtje later 
Schelpen zoeken in het zand. Het lijkt wel een heel groot zandland 
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
GC/DC/ herhalen 
O nee wat is er aan de hand. M’n boterham valt in het zand 
Ik probeer hem te eten met m’n handen. Knisper knesper knasper tussen m’n tanden 
Van zand is er heel erg veel. Dus bouw ik m’n eigen zandkasteel  
Met m’n schepje, emmertje, harkje en vormpjes maak ik vissen en zandwormpjes 
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 



GC/DC/ herhalen 
Onder het zand onder het zand onder het zand , zand zand zand zand zand zand  
D                                  C               D                                          C  
t is zomer op het grote strand. De zee komt steeds naar deze kant 
     D               C     
En alles alles alles zit onder het zand 
 
© tekst en muziek Dirk Scheele 
 


