
Normaal - Oerend hard  
 
intro: A   Ik zeg oeoe  (oeoe) ....Ik zeg aaaa  (aaaa).....Ik zeg oe (oe), oe (oe)  
 
A 
Oehoe oehoerend hard, kwoamen zie doar angescheurd. 
                                                                          E7 
Oehoe oehoerend hard, want zie hadden van de motorcross geheurd. 
E 
Langzaam rijden, dat deden zie nooit,  dat vonden zie toch moar tiet verknooit, 
                                            E7                 A                      D                 
Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA.   noar de motorcross op `t Hengelse Zand, 
         A                                E                                      F                E         A 
de hoender en de vrouwluu, die stoven an de kant, Bertus op zien Norton en Tinus op de B...S...A. 
 
chorus 
                  D                     A        E                         A          
Zie gingen oe, oehoe oehoe,     oeoeoehoerend hard. 
                  D                     A        E                         A          
Zie gingen oe, oehoe oehoe,     oeoeoehoerend hard. 
 
A          
Oehoe oehoerend hard scheurden zie noa de cross noar huus. 
                                                     E7 
Oehoe oehoerend hard, want dan woaren zie eerder   thuus. 
E 
Zie hadden alderbastend gein gehad,   zij woaren allebei een heel klein beetjen zat, 
                                             E7               A 
Bertus op zien Norton en Tinus op de BSA. 
            D                                 D7  A 
An `t gevoar hadden zie nog nooit gedacht,  zie waren koning op de weg en dachten :”Alles mag.”, 
E                                        F                E         A 
Bertus op zien Norton en Tinus op de B...S...A. 
 
 
 chorus 
                  D                     A        E                         A          
Zie gingen oe, oehoe oehoe,     oeoeoehoerend hard. 
                  D                     A        E                         A          
Zie gingen oe, oehoe oehoe,     oeoeoehoerend hard. 
 
D                                    G                               D 
Moar zoals altiet kwam an dat gejakker een end. 
D                                          G                                          A 
Deur `n zatte kerel die de snelheid van zien motor niet kent. 
D                                 G                                      D 
Bertus reej d’rop en Tinus kwam d'r vlak achteran 
D                                          E                                        A 
Iedereen die zei :”Van die leu heur je nooit meer wat van.” 
                      D                     A      E                              A            
Zie gingen nooit, nee, nee nooit, nooit meer oerend hard. 
                     D                      A       E                            A            
Zie gingen nooit, nee, nee nooit, nooit meer oerend hard. 
 
 
chorus 
                        D                     A        E                          A          
Maar wij goat oe, oehoe oehoe,      oeoeoehoerend hard (2 keer) 
D                                            A           E                          A          
En wie goat oe,     oehoe oehoe,       oeoeoehoerend hard. (2 keer)  


