
"Haal op Gelijk !! " 
 

(lied van Nanne & Ankie, tekst Klaas, muziek Onno) 
 
 
Van mijn keus te gaan roeien heb ik geen berouw 
(koor:) Haal op, haal op, haal op gelijk 
Eens lekker te keer gaan met acht man of vrouw                  
(koor:) Op de Zaan, de Waddenzee, de Thames of ‘t IJ 

 
Refrein:          Altijd in actie bij wind en in kou 
                    Haal op,  haal op,  haal op gelijk 
                    Zo’n 10, 20, 30 mijlen al gauw 
                    Op de Zaan, de Waddenzee, de Thames of ‘t IJ 
 
Een stuurhut, een kajuitje is mij te benauwd 
Haal op, haal op, haal op gelijk 

Met ‘n riem, dol en spoorstok weet ik mij vertrouwd 
Op de Zaan, de Waddenzee, de Thames of ‘t IJ 
 
             Refrein         -     Tussenspel        -             Refrein                       
 
De sloep en mijn maten is waarop ik vertrouw 
Haal op, haal op, haal op gelijk 
Het doet mij vergeten wat ik eigenlijk wou 

Op de Zaan, de Waddenzee, de Thames of ‘t IJ 
 
             Refrein   
 
Voor mij geen gedoe met een bal voor geen goud 
Haal op, haal op, haal op gelijk 
Gestoei met de Laura dat is waar ik van houd 
Op de Zaan, de Waddenzee, de Thames of ’t IJ 

 
Refrein      Altijd in actie bij wind en in kou 
                    Haal op,  haal op,  haal op gelijk 
                    Zo’n 10, 20, 30 mijlen al gauw 
     Op de Zaan,  de Waddenzee,   de Thames of  ’t IJ IJ IJ…… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"Yo Deladie Ee, Bert met FLP" 
 

(traditioneel, tekst Klaas, muziek Onno) 
 

 
Eens zei een sleepbootkapitein                           (allen) Yo  Deladie ladie la die lei 
een baan aan de wal lijkt mij wel fijn                  (allen) Yo  Deladie ladie la die lei 
  
(dames:) Toe Lai  ee  Ooh (mannen:) Toe lai ee 
(allen:)    Weer een Leitsager  met FLP 
 
Nou dat leven viel niet altijd mee                                 Yo  Deladie ladie la die lee 

Bij nacht en ontij uit zijn stee                                      Yo  Deladie ladie la die lee 
Het heen en weren maakte hem niet blij                       Yo  Deladie ladie la die lei 
Hij nam wat maanden loodsdienstvrij                             Yo  Deladie ladie la die lei 
  
(dames:) Toe Lai  ee  Ooh (mannen:) Toe lai ee 
(allen:)    Weer een Leitsager  met FLP 
 
 

Zijn speeltje is de Laura G                                           Yo Deladie ladie la die lee 
Al jarenlang haar protegé                                            Yo Deladie ladie la die lee 
Hij schuurt, hij stuurt, hij roeit en hij loeit                    Yo Deladie ladie la die lee 
’t Komt meestal goed als Bert zich moeit                       Yo Deladie ladie la die lee 
  
(dames:) Toe Lai  ee  Ooh (mannen:) Toe lai ee 
(allen:)    Weer een Leitsager  met FLP 
 

Het loodsen voor hem verleden tijd                              Yo  Deladie ladie la die lei 
Hij zet zijn bakens nu wereldwijd                                 Yo  Deladie ladie la die lei 
Zo ben je loods en zo ga je weer                                  Yo Deladie ladie la die lee 
Je leven neemt een nieuwe keer                                 Yo Deladie ladie la die lee 
  
(dames:) Toe Lai  ee  Ooh (mannen:) Toe lai ee 
(allen:)    Weer een Leitsager  met FLP 
  

Allen (traag) Toe Lai  ee  Oooh Toe lai eeeeee 
W e e r            e e n            L e i t s a g e r             m e t            F L P 
 
 


