
 

Zo doen we dat in het zuiden  
 
Lat alle klokke maar luide  
zoe doon we dat in het zuide  

 
de neus in de wind, de zomer begint  

't mot allemoal nog gebeure  
op de fiets gans allien, op eige bien  

staj ik wir heer op 't plein  
 

heej hing schuun en keek nar meej  
ik heelt de oajem in  

heej schakelde en vloog vurbeej  
ik kan ‘m nou nog zeen  

doar in dezelfde lange bocht  
nar rechts over ’t spoar  

’t ging vul sneller dan ik docht  

inens toen waas ‘ie doar  
heej ging bijna op ien raad  

recht vurroet oaver 't lange paad  
 

vol op 't gas, lat alles mar los  
lat alle klokke mar luide  

dan is 'ie weg, dan is 't echt  
kiek nou dat deut 'ie gewoen  

oaver de heuvels, dwars dor 't bos  
zoe doon we dat in 't zuide  

door blieve rijje, de zon op de knijje  
wuurdt heej vandaag kampioen  

 
ik fietste weg zo hard ik kon  

de kerkklok die leep  

mienne wedstrijd di begon  
tot thoes oaver de streep  

ik ging bijna op ien raad  
recht vurroet oaver 't lange paad  

 
vol op 't gas, lat alles mar los  

lat alle klokke mar luide  
dan is 'ie weg, dan is 't echt  

kiek nou dat deut 'ie gewoen  
oaver de heuvels, dwars dor 't bos  

zoe doon we dat in 't zuide  
door blieve rijje, de zon op de knijje  

wuurdt heej vandaag kampioen  
 



ik heb liere valle, ik heb liere race  

ik heb liere winne, ik heb liere verleze  
't ging bijna op ien raad  

recht vurroet oaver 't lange paad  

 
vol op 't gas, lat alles mar los  

lat alle klokke mar luide  
dan is 'ie weg, dan is 't echt  

kiek nou dat deut 'ie gewoen  
oaver de heuvels, dwars dor 't bos  

zoe doon we dat in 't zuide, zuj heej  
door blieve rijje, de zon op de knijje  

wuurdt heej vandaag kampioen  
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