
Het alt knalt kamplied 

 

Straffe                    in ons Alt-Hoeselt 

Het is een super knallend jaar geweest 

De ene knal kwa-am na de andere 

’t was altijd een fa-antastisch feest 

Ja, “Beat it” dat was echt genieten 

van toffe drums en van het zwoele weer. 

                         we-erd heel goed afgescheurd 

Ja dag na dag een blaadje meer. 

Ooh, la-at Alt maar knallen  

Ja laat Alt maar knallen 

La-at Alt maar knallen 

Altijd super weer 

La-at Alt maar knallen 

Ja laat Alt maar knallen 

Vandaag helaas de laatste keer  

Alle deuren gingen stijlvol open 

tijdens Alt Stapt was er veel te zien 

“                  ”, het hele Straffe jaar lang door 

met een kaartje van het bestuursteam 

Nieuwjaar vieren met de A-alt Kna-alt toog 

We tellen 5,4,3,2,1  

Eten en drinken                  , olé 

en iedereen kuste vrolijk mee 

Ooh, la-at Alt maar knallen  

Ja laat Alt maar knallen 

La-at Alt maar knallen 

Altijd ‘n toffe __________       

La- at Alt maar knallen 

Ja laat Alt maar knallen 

Vandaag helaas de laatste keer  
                  

SOLO 

 



Het alt knalt kamplied 

 

En dan een winter o-om van te dromen 

Krakend                  tot een graad –10 

Rondjes schaatsen op een piste vol met ijs 

en iedereen moest en zou dat zien 

 

Drum en gitaar in een rock revival 

headbangen was weer helemaal in  

Een ontbijtbuffe-et op een grascomplex 

met                  , een wo-ord of een zin 

Ooh, la-at Alt maar knallen  

Ja Laat Alt maar knallen 

La-at Alt maar knallen 

Steeds meer en meer 

La-at Alt maar knallen 

Ja laat Alt maar knallen 

Vandaag helaas de laatste keer  

Een                  met een mooi verleden 

en een kijkkast met een prachtig zicht 

Groene vlaggen die-e gingen heen en weer 

Ook de processie werd mooi ingericht 

Na de bivak en een tentvakantie 

komt nu een einde aan ons straf ___________            

Alleen nog trekken aan de _____________                             

maar wees maar zeker dat we verder doen 

 

Ooh, la-at Alt maar knallen  

Ja laat Alt maar knallen 

La-at Alt maar knallen 

Steeds meer en meer        

La-at Alt maar knallen 

Ja laat Alt maar knallen 

We doen het nog een keer          X2 


