
CD: ROOTVELD – APART 
Alle tekst’n skreev’n deur Bobby Rootveld 

 

MIEN ROCKNROLL 
Ie wilt mie hemm’, Ie wilt bie mie ween 

Ie wilt veule meer dan ik oe kan geev’m 

Ie wilt nig woch’n, Ie zegt dat ik oe red 

Ik wil meer veul’n dan ut geveul dat ie mien vastzet 

 

REFREIN 

Ik bun verleefd op de pure sensatie    

Mien harte kwiet aan slechts ien akkoord 

Ik gaf mien ziel an un nieje reliegie 

Wat kump dur trechte van oe 

Wat is dur trecht komm’ van oes RocknRoll     

Wat is dur trecht komm’ van mien RocknRoll 

 

Ie wilt ut rustig, Ie wilt word’n ‘e raakt 

Moar wicht uuteindeluk wil ik oe allent naakt 

Ie wilt oe terugtrekk’n, Met mie in ’t nus 

‘K wil alle daag’n op pad met mien band in de tourbus 

 

Ie kunt nig  besliss’n             

Want ie wilt mien nig missen 

Ik weet ik doo oe pien 

Ik wil oe nig ongelukkig zien 

 

Ie wilt un foto, Ie wilt un kus 

Moar ie wilt ook in mien kop en ie wilt beslissen dus 

Ie wilt echt alles, Ie goat te keer 

En ik goa dur vandeur want ik krieg verdomd gien oasum meer 

 

100 PROBLEEM’ 
REFREIN 

Hej probleem’ met oe wief, Das nig zo mooi um te zien 

Ik heb wa honderd probleem’, Moar mien wief is dur gien 

 

Met mien kop in de weend vrog op pad, In mien borst doar klopt mien hart 

Fietse op een kruusing of, De duuvel geet straks deur ut stof 

‘T gezeik van alle kaant’n is echt nig fien 

‘K heb wa honderd probleem’ moar mien wief is dur gien 

 

Scharven glas under mien poot’n, Alles geet hier noar de kloot’n 

Ik wil der uut moar zunder blood, Doot mien un drankie en alles kump good 

Komt dur in, Oe kammeroajen wil ik echt nig zien 

‘K heb wa honderd probleem’ moar mien wief is er gien 

 



HEURDURBIEJUR 
Zien kameroajen goat, Zoepen in de kroeg 

Ze vroagt of hij ook kump, Goat deur tot sochends vroeg 

Eigeluks hef hij gien zin, Moar hij tuint’er toch weer in 

 

Ze hebt un wielerclub, Hij veult zich as un supersub 

Moar hij fiest altied achteran, Eigeluks kan’e dur nix van 

Moar hij hef noe dikke pret, Fietst stiekum op zien Sparta Met 

 

REFREIN 

Hij is un heurdurbiejur, Ja dan veul’e zich vriejer 

Kummt zo weg van de boerderieje, Hij is un heurdurbiejur 

Moar muk um dat ook bliejer, Hij is un heurdurbiejur 

 

Hij kreeg een knappe deern, Wol altied met heur ween 

Heur vaazel jökkn smangs, Dan kwam dur’n ander langs 

As ze met die ander vree, Dan keek-e too vanof de canapé 

 

Zien kameroajen goat, Noar Dancing Dieka hen 

Ze vroagt of hij ook kump, Want er mut één de bob ween 

En ook al geet’e met, Hij heurt’er nig bie en hij hef gien pret 

 

112 
Bie ons hier op ut Tusveld, Doar zorgt wie veur meokoar 

As ie hier in wilt brekk’n jong, Dan krieg ie ut bar zwoar 

Ik heurde dat bie de achterdeur un vrumde kerel stunn’  

As’e noa binn’ stapt dan ligg’e binn’n twee tell’n op de grond 

Ik wocht nig of, ik wocht nig of  

 

REFREIN 

Mien Beretta dubbelloops zul’ie nig vergett’n 

Doo ie een stap in mien keet mien jong dan hij’ ut drekt verdrett’n  

De politie kump hier nooit binn’n een halluf uur 

Moar ik zeg hee, Doar zit ik nig  mee 

Want hier bun ik 112 (‘K bun zelluf 112) 

 

En dan kunt ze mien vertell’n ‘Speul gien eigen rechter man!’ 

Moar ik bescharm slechts mien familie, en wat mut ik aanders dan 

As ze bie mien noar binn’ kump is’t oog om oog en taand um taand 

En ik knal oe veur oe bullseye en ik stek oe in de braand 

Ik wocht nig of, ik wocht nig of 

 

Ze kunt mien nooit nig straff’n, Moar ie bunt dik de klos 

Ze zult oe nooit nig vind’n, Want ik begroaf oe in ut Nijreesbos 

 

 

 



IE BUNT NIG MOOI IE BUNT APART 
Toen ik twintig was en met de vingers knipp’n had ik al een wichie an de haak 

Moar met de vingers knipp’n dat heb ik nooit ‘e leert dus was 't steeds weer un verloren zaak 

En toen kwam ik oe teeg’n, van de drup in de reegn, ‘k had nog nooit een wichie met’e had 

Ie was al snel naakt, dat hef bie mien wat los ‘e maakt, ie dee mie denk’n an stip in’t gat 

 

REFREIN 

Ie bunt nig mooi ie bunt apart 

En wicht dat is toch ook heel wat 

Kleed ie oe oet o gat o gat 

Joa dan ben ik ut drekt good zat 

Ie bunt nig mooi moar wa apart 

 

In de berrestee, doa laag’n wie met zien twee, moar ik roll'n dur bienoa uut 

En toen de zun opkwam, zag ik dur nix van, want ie lag bie mien veur de ruut 

Wie bezoch’n de sauna, ut volk dat kreeg un trauma, de leu begun’ te hard te zweet’n  

Ik weet dat onkruud nie vergeet, moar muj is kiek’n wat ’r bie oe steet, één ding mu’j echt weet’n 

 

Lest wol ze metdoon met Miss Nederlaand moar dat leek mien ook gien pret 

Ze is stronteigenwies, meldden zich an, en dus ging ik den dag met 

Ze moak’n zich op, ik ging uut van un flop, in heur string stun ze bienoa naakt 

Een nieje bokaal, veur mien wief speciaal, ze wurd’n ‘e kooz’n tot Miss Maakt! 

 

OP DE SKELTER 
Ik kom binn’ in de kroeg en doar zee ik oe stoan bie de tap 

En ik denk wat een wief en dan goa ik dus rap Op oe af en ik zeg wil ie met noar hoes 

 

Moar toen trok ie de bek dus lös, En ik dacht is ut un bek of anus 

Zeg mien zeg mien zeg mien, Zeg mien da’j nig wilt sjaansen 

Wief, ie stinkt uut de bek en ie kunt nig daansen 

Snel op de skelter, Op de skelter, Op de skelter, Skeur’n  

 

En ie zee kjael ik goa met oe met, pak mien op de bek en dan bun ik oe slet 

Ik zee zeg mien daj nig wilt sjaansen  

Wief, ie stinkt uut de bek en ie kunt nig daansen 

Op de skelter, Op de skelter, Op de skelter, Skeur’n 

Kiek uut, ze kump dur an 

Ik vlucht weg uut de kroeg en ik trap mien skelter snel an 

Ik scheur weg en ik denk kiek nie om man o man, Met het zweet op de kop vleug ik zo uut de bocht 

 

‘K lag op de eerste hulp met un kapot gezicht, En de verpleegster was datzellufde wicht  

Ze kuss’n mie met un bek as un gierput, Joa ik kreeg geen oasem en de stank was kut 

Op de skelter, Op de skelter, Op de skelter, Skeur’n 

 

 

 



OALE FIETS 
Ik was un jungske van 18 joar, ik kwam met de deernties nig good klaor 
Mien Kameroajen had’n ut steeds veur mekoar, Ze zaag’n mie nig stoan  
Sprak ik de deernties an dan war’n ze drekt van streek, ik was de loezer van de discotheek 
Allenig noar hoes too elluku week, Moar wat doo’j der an  
 
Ik kreeg een wild idee in de kop, Ging noar de vriegezellenbar en dat was top 
Mien openingszin brak het ies dierekt, De wieve kreeg ik noe makkeluk met  
 
REFREIN 
Op un oale fiets muj’t leer’n, wil ie mien fietse ween 
Dan goat wie un endje toer’n, richting berrestee met zien twee’n 
Op un oale fiets muj’t leer’n, ok al rit’e nig meer top 
Op un oale fiets kuj vertrouw’n, dus spring ik dur drekt op 
 
‘K bun noe un keerl van veertig joar, kom met die oale wieve nig good meer kloar 
De jonge keerl’s nemt ze met en ik stoa doar, Ik heb de zak vol zoad 
Sprek ik die wieve an dan zegt ze malle vent, ie bunt kats oald strax bun ie impotent 
Wie wilt un jonge keerl die hard veur ons rent, Ik heb de zak vol zoad 
 
Ik kreeg een wild idee in de kop, Ging noar un vriegezellenbar en dat was top 
Een mooi jong deerntie kwam drekt op mien too, En ze vreug’n mie zunder veul gedoo 
 
Strax bun ‘k un jonge god van tachtig joar, met die oma’s in ’t tehoes kom ik echt nig kloar 
Rollator, kunstgebit en shantykoor, Doar wor ’k nig warrum va 
Bie de bingomiddag is dur neeg’nzestig bie, moar met die oale wieve is dat niks veur mie 
De proemensap is oaver datum anders is ut nie, Doar krieg ik noasmaak va 
 
Ik heb een wild idee in de kop, Goa noar de jonge zusters hen en dat wordt top 
Ik zeg ik heb geld en ontzettend zin, Wie van oe fietst zich mien testamente in? 
 

REEGNBOOG 
Bie Frans Op De Bult wark'n un wichie, van't poets'n hef zu'n rooie kleur  

Twee truckers zaat'n an kummk’n koffie, twee junkskes kwaam binn' deur de deur   

Hoeveul kost dat zoetholt zee de kleenste, het wicht zee hoeveul geld heb heb 'ie dan  

Wie hebt saam'n slechts dartig cent'n… Dan kost ut zoetholt vieftien cent'n de man   

 

REFREIN 

En de locht die wur'n duuster van 't onweer en ie veul'n de weend en de reeg'n  

’T is nooit zo duuster of ut wordt licht en de reegnboog veult an as un zeeg'n   

 

De jungskes ging bliede noar buut'n, toen zee zo’n sjoffeur teeg'n ut wicht   

Dat zoetholt is toch veule duurder, Ut wicht zee hoal ie oe bek dicht 

De truckers  drunk'n stille de koffie, stunn’ op en ging'n dur vandeur  

Ut wicht zee 'ie betoald veuls te vulle… Hoal ie oe bek dicht zee toen de sjoffeur 

 

 

 

 



KUNST VAN DOODGOAN 
Dur kump un tied dan bun ie dur wel kloar met 

Ik zeg ut is nog nig oe tied, Ie zegt heb geen verdriet 

Ie zegt mien jong ie mut nig bliev’n stilstoan 

Wat ie noe ziet is dus de kunst van doodgoan, Ach jong geleuf mie! 

 

Dur kump un dag dat alle hoop kapot geet 

Joa, vrogger leek ut nog wa fien, moar noe dut alles pien 

Zeuk de woarheid zodat leugens op de vlucht sloan 

Ut antwoord zit um in de kunst van doodgoan, Bun ie nog bie mie? 

 

En aj ’t wilt hemm’, Dan mu’j ut zeuk’n 

En aj ’t vindt, Dan hej’t nig neudig 

 

Dur kump un tied dan komt wie hier terugge 

Deur onze wens bunt wie perfecte harmonie 

Miljoenen joaren jank’n hebt wie noe doan 

En zo begriept wie noe de kunst van ’t doodgoan, Ach jong, geleuf mie! 

Bun ie nog bie mie? 

 

BLOOD VAN CHRISTUS 
Ik goa nig noar de kark op zundag, Ik bid nig veur ik eet 

En van de tien geboden denk ik dat ik dur moar zeuv’n weet 

Moar toch weet ik dat Jezus mie lief hef, misschien mie wa ut allermeest 

Want ik drink elke dag ut blood van Christus, en ik verlicht doarmet mien geest 

 

Joa ik drink ut blood van Christus, soms is het rood en dan weer wit 

Joa ik drink ut blood van Christus en ik denk dat ‘r alkohol in zit 

 

Ik rook gien sigarett’n van Samson, Een Tia Maria is nix veur mie 

Ik heb dan wa een adamsappel, moar doar kump nooit gien Eva bie 

Ook lust ik gien jodenkoeken, en gien johannesbrood 

En ofreert u mien un hostie, ach man ik goa nog leever dood 

 

Moar ik drink ut blood van Christus, ik drink ut rechtstreex ut de fles 

Joa ik drink ut blood van Christus, bun dur altied a wies met ‘e wes 

 

Als ik mien slecht veul want dur is weer es gien wief bie mie, 

Dan is ut blood van Christus altied weer een troost veur mie 

En as ik begin te lall’n as un filosoof, Dan kan ut ween dat ik zelfs nog un pastoor geloof 

 

Joa ik drink ut blood van Christus, ik drink ut rechtstreex ut de kelk 

Joa ik drink ut blood van Christus, ut is gezonder nog dan melk 

 

 

 

 



WITTE WIEVE 
Op de Holterbarrug achter in ut bos, Doar woont de Witte Wieve en ie bunt de klos  

As ze joe doar ziet met volle moan, Dan wet ie dat oe loatste uur geet sloan  

ze zegt waaaaah mien jong ie goat dur an…  

 

En as ut mistig is dan zweeft ze in ut rond, Met hun witte jurk’n zo raakt ja nooit de grond 

Hun haande brengt dood hun oog’n spuugt vuur, Un ontmoeting met hen is voak van korte duur 

Ze zegt waaaaah mien jong ie goat dur an… 

 

En op un nacht in ut licht van de moaneschijn, Kwam Hans uut Lochem op hun terein 

Hij was un onguur typ en un vuile dief, En hij was op zeuk noar zo’n Wit Wief 

Hij zee Wit Wief ik word warrum as ik noar oe kiek, Tover geld veur mien en moak mie riek 

Tover vief miljoen euro geef ut mien as buit, Dan goat wie morg’n trouw’n en wordt ie mien bruid 

Ze zegt waaaaah mien jong ie goat dur an… 

 

En zo’n Wit Wief dacht dit is mien kaans, Ze toverde vief miljoen euro en gaf ut an Hans 

Toen ging ze zich verklee’n en zee ik ben kloar, Wie goat trouw’n, Wie goat noar ut altaar 

Moar Hans zee tot kiek moar weer, Ie bunt veuls te lelluk veur disse rieke heer 

Dat ut Wief word’n kowad heur oog’n spuug’n vuur, Hans zien leev’n was nog moar van korte duur 

 Ze zegt waaaaah mien jong ie goat dur an… 

 

Dus goa ie oar de Holterbarrug achter in ut bos en zee ie zo’n Wit Wief jong, Dan bun ie de klos 

Wil ze met oe trouw’n en leefde an oe geev’n, Blief dan bie heur veur de rest van oe leev’n 

Want aanders waaaaah mien jong ie goat dur an… 

 

AS EEN WILDE 
Ik zoep Laphroaig as un wilde, en ik zoep moar deur  

De smoak van turf en rook, preuf ie dat ook? 

An Cuan Mor, Triple Wood, Quarter Cask, Dut mien goed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HETE HELGA 
Hete Helga was de ware, Ik kwam nooit echt tot bedaar’n,  

En leup elke dag te staar’n, Helga zat under mien huid 

Moar Grote Klaas wol met heur trouw’n, en hij had van die reuzeklauw’n, 

En hij zol elke kjael verbouw’n die in de buurt kwam van zien bruid 

En Klaas scheeuw’ keer op keer noar elke jonge heer, En op de karkedeur kalkte Klaas zien relaas 

Zit er un kjael met zien haand’n an mien mooie Hete Helga, Dan veult die man mien harde haand 

getekend Klaas 

 

En die gevoarlukke situasie zorg’n veur mien fassinasie  

En beheersing van frustrasie is noe nig mien sterkste kaant 

Moar toen kreeg ik un idee, Klaas den zat in ut café 

Ik nam Helga stiekum met en wie bunt in mien Bed belaand 

De deur ging open met een zwier, doar stun Klaas twee meter vier 

Hij stun stokstief stil en staard’n mien kwoad an 

Hij zee ie zat met oe haande an mien mooie Hete Helga, noe zal ie mien harde haand dus ondergoan 

 

Vol van haat wolle zich wreken, hij wol mie brekk’n en ik moar smeek’n 

En ik veul’n zien mes toen steek’n en toen pakk’n ‘e un kaasschaaf 

Hij hef die nacht wat of e sneed’n en ik vervleuk hum tot op heden in un iets hoger octaaf 

 

Ik veul’n de harde haand van Grote Klaas 

 

AJ TWENTS KUNT PROATN 
REFREIN 

Aj Twents kunt proat’n muj’t nich loat’n, Aj Twents kunt proat’n muj ut doon 

Joa wie proat altied plat, en wie goat nig hen de raandstad, Veur ons is Twents dus kats gewoon 

 

Grotva verteln’ mie toen ik kleen was, Hij zee  uut gold’n koorenaeren 

Schiep god oe en mie en ‘t dorp en de familie, En alle and’re Twentenaarn’ 

 

Mien wief hef un bos hoalt veur de deure, En ik bun dur druk met das ut mooie 

Mien grotva zee met un old hoes en un jong wief, Dan heb ie altied wat te knooi’n  

 

Gemeentelijke herindeling, Bie uns bunt ze allemoal op’trabbat 

Sinds Borne nig meer Bornerbroek hef, Steet Borne in zien bloote gat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IK BUN DE WALRUS 

Ik bun oe, En ie bunt hum, En ie bunt mie, En wie bunt hier tesoamen 

Zie ze eens goan, En as zwienen stoan, En zee ze vleeg’n, Ik mut jaank'n 

 

Ik zit op un maiskolf, En rie in de collectebus 

FC Twente t-shirt, Slechte goode vriedag, Man ie ondeugend jong trek nig zo'n zoere kop 

 

REFREIN 

Ik bun de eijerman (Ooh) 

Ie bunt de eijerman, (Ooh) 

Ik bun de walrus 

Goo goo g' joob 

 

Meester zit ie op hello kitty, En kleine agentn stoat hier op un rie 

Straks vleegt ze nog as Lucy In De Loch, Kiek hoe ze rent, Ik mut jaank'n, Ik mut jaank’n  

 

Gele vla met krent’n, Drup uut ut oog van een Deense dog  

Griep heur vast dat viswief, Pornopriester is stief, Man ie ondeugend wicht ie deen de slip a uut 

 

Zittend op ut landgoed Twickel, Wochtend op de zun 

As de zun nig kump dan krieg ie straks de echte koale Twentse reeg’n 

 

Expert sexpert kettingrokers, Heij ut deur de joker lacht oe oet? 

Ze lacht allemoal, as zwien' in de stal, Ze doot zo mal, Ik mut jaank’n 

 

Griesmeel sardienties, Klimt de eifeltoren op 

Nonn'n verkleed as pinguïns zingt noe Hare Krishna, Man zee ze noe es foeter'n op Willem Wilmink 

 


