
V16 Rap Juliana van Stolbergschool 
 
Op de muziek van: Gers Pardoel - Ik neem je mee 
 
 

Welk spel neem ik nu mee naar jou 
want ik wil een spel spelen met jou 

speel je mee, met een nerf of met een game 
al het speelgoed is oké   

zeg maar wat je wil dan, wil dan, wil dan 
spelen word ik stil van, stil van, stil van 

zeg welk spel je wil dan, wil dan, wil dan 
wachten word ik stil van 

 
Bestuurbare truck 
bij ons in de klas 

met Itai en Mees en Sigo en Saar  
je drukt op de knop, toen riep ik hard stop  

speelgoed van het jaar brengt veel bij elkaar 
Dit is mijn truck, ik vind hem vet, hij is de beste en heb zoveel pret                     

20 per uur en ik heb het stuur, hij gaat door het vuur ( ff wachten ) 
misschien nog wel meer, je ziet het een keer  
geen kar waar ik zolang mee bezig kan zijn  

soms is het leuk en soms is het krom  
voor jou ben ik hier en dit is de bom  

 
Game je mee, game je mee met mij  

Speel je mee, met anderen erbij 
Ik lijk misschien wel cool, doordat ik game met veel gevoel 

Als ik game heb ik plezier en maak ik veel geluid 
dus game je mee ee-eh-eh-eeee 
dus speel je mee ee-eh-eh-eeee 
dus game je mee ee-eh-eh-eeee 
dus speel je mee ee-eh-eh-eeee 

 
Ik speel met haar en zij speelt met mij 

samen spelen dan worden we blij 
jij sloopt mijn speelgoed en dat doet me pijn 

je maakt het weer goed en dat vind ik fijn 
al mijn lego wacht al heel lang                                                                                                                                             

ik wil de robot want die gaat zijn gang 
een spelletje concept of vind je dat raar 
de ark is vol en gassen met een racecar 

3d doodler is wat jij wil 
maar kies nou een game want dan word ik stil 

speel voor je lol en geniet dus hard 
want ik houd van gamen met heel mijn hart 

 
 
 



 
Game je mee, game je mee met mij  

Speel je mee, met anderen erbij 
Ik lijk misschien wel cool, doordat ik game met veel gevoel 

Als ik game heb ik plezier en maak ik veel geluid                                                                                                                   
dus game je mee ee-eh-eh-eeee                                                                                                                                  
dus speel je mee ee-eh-eh-eeee 
dus game je mee ee-eh-eh-eeee 
idus speel je mee ee-eh-eh-eeee 

 
Welk spel neem ik nu mee naar jou 
want ik wil een spel spelen met jou 

speel je mee, met een nerf of met een game 
al het speelgoed is oké   

zeg maar wat je wil dan, wil dan, wil dan 
spelen word ik stil van, stil van, stil van 

zeg welk je spel wil dan, wil dan, wil dan 
wachten word ik stil van 

 
Game je mee, game je mee met mij  

Speel je mee, met anderen erbij 
Ik lijk misschien wel cool, doordat ik game met veel gevoel 

Als ik game heb ik plezier en maak ik veel geluid                                                                                                                   
dus game je mee ee-eh-eh-eeee                                                                                                                                  
dus speel je mee ee-eh-eh-eeee 
dus game je mee ee-eh-eh-eeee 
dus speel je mee ee-eh-eh-eeee 

 
 
 

 


