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Jovink Rot Op
Jovink en de Voederbietels

Jovink en de Voederbietels â€“ Jovink rot op!

B =  x-2-4-4-x-x of 7-9-9-x-x-x  
A =  5-7-7-x-x-x of x-0-2-2-x-x   
Ab=  4-6-6-x-x-x
A =  5-7-7-x-x-x of x-0-2-2-2-x
D =  x-5-7-7-x-x of x-x-0-2-3-2
Voor dat typische bluesgeluid de helft van de tijd overal bij de 
middelste snaar met je pink twee fretten hoger pakken

Couplet: 

B
All joaren staan wie oan de top
A           Ab       A          Ab   A          Ab
Jovink! Jovink! Jovink! rot op!
B
Al klinker wir zo goed we klimmen eerdaags hogerop
A           Ab       A          Ab  A          Ab
Jovink! Jovink! Jovink! rot op!

[Pre-Chorus]
Bb			        D
Zonder na te denken rip ik keihard van ons af
A
Maar al dat gratis bier breekt mien hersencellen af.
B			        D
Ze zeggen je luustert nooit en dan nu mie net zo niet
A
Ik heurt zelf ook geen klote met gehoorbeschadiging

[Chorus]
B				 G
Ik ga nooit meer naar die kutband
            E
In zon achterlijke feestent
B			     G
Ik ga nooit meer naar die kutband
         E
Het is gebakken lucht      wie willâ€™n geld terug

Solo    B                    A Ab

Couplet



Gelukkig hebben wij geen plaat voor de kop
Jovink! Jovink! Jovink! rot op!
Nee Nee niemand wil dat ik er mee stop
Jovink! Jovink! Jovink! rot op!

[Pre-Chorus]
Khad kastelen laten bouwen     net als saddam hoessein
Maar een popstar in een rietjes huus dat is gewoon nie fijhijn
Lawaair is onverstoorbaar en das alles nog het meest 
Nee ik zal jouwj  eens laten  blowen dan word je ook vanzelluf heeheet

[Chorus]
Ik ga nooit meer naar die kutband
In zon achterlijke feestent
Ik ga nooit meer naar die kutband
Het is gebakken lucht      wie willâ€™n geld terug

[Solo]

[Pre-Chorus]
En de sfeer is vet en zullen ze denken leeuw maar domme zeeuw
Maar wat denkie dat mun landgoed kost met tien man personeheel
Want de jovinks staan te springen en de nummers klinken na
Maar wie hebben meer geneukt als jullie allemaal biemekahaar

[Chorus]
Ik ga nooit meer naar die kutband
In zon achterlijke feestent
Ik ga nooit meer naar die kutband
Ik wil mien geld terug ik ga nooit nooit nooit nooit
nooit meer naar die kutband!
Waar een dove zelfs bij wegrent
Ik ga nooit meer naar die kutband
Het is gebakken lucht      wie willâ€™n geld terug


