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Dagjo uit .
I s do zomcH' in he t land
trekt iederoen woeI' naar het strand
Vakanties worden opgenomen
om eon onk'le week het werk te ontkomell
I'laar omdat je bij Smit
zo leklwr zit
blijft iedereen daar rusti g werken
dat v inden ze fijn. dat kun je merken
Totdat, het is dan 30 graden,
de ~'aad van bestuur zich s"at beraden
• t Is alles goed en wel
en het besluit valt snel:
de concurrentie van de baan,
laten we mat Holee samengaan
En iedereen die vindt het fijn,
dat moet toch 1'101 het einde zijn.

We krijgen allen &&n dag vrij
an daarom zijn we heel erg blij
En om de dag heel goed te vieren
gaan we gezaam'lijk ons vertieren
Het z'n allen naar het str nnd
zingend en fluitend, h~~d in hand.
Eerst wat 0ll\1ennig, maar alras
is er de sfeer van de kleuterld'l-s.
Iedereen huppelt, zingt e.n. ldjkt fris,
men jij't en jou't, zodat het ijs gebrol<:en is.

"

Afdeling berekening loopt op kop
nöppener met z'n pet no g op
Afdeling C loopt halverwege
aangevoerd door Piet Versteege
De groep van van ~haren loopt achteraan
omdat die eerst niet mee wilde gaan
Struis vertelt d aar schuine moppen,
dat leun je zien aan die glunderende l,oppen.
Rulsink loopt aan eon stootspanningsproef te denken,
maar kan daaraan nu niet z' n volle aandacht schen}wn
De stoot die kan hij nu wel zien,
en de spanning komt nog wel misschien.
Claessen en Salden zingen gesmoord
een lied over Limburgs dierbaar oord
Höppener. hierdoor geheel bewogen,
neuriet zachtjes mee. oet tranen in de ogen.
Van Veenendaal, goed Ilaar
zet dan direkt het D.0.8.
Ter\1ijl hij stopt om iets
laat van Kolek het N.B .e.

z'n zin
lied in
te drinken
lied klinken.
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Plot a klinkt gebulde~' door de atraat
ft ia Riet. die lachend bij Willy staat
Riet draagt, in haar linkerhandje
hun beider spullen in een mandje
Do _sfoer is al ten top gestegen
als' het strand in het oog wordt galtregen.
Op het strand dan aangekomen
wordt direkt eon bad genomen
Iedereen zit nu in zee
behalve ,;illy, die is niet moe
Ze roept: Riet, kom toch vlug
even naar de ltant terug
en doe dan voortaan
niet meer mijn bikini aan.
In zee is het nu groot festijn
Bose speelt met Thoene dolfijn
Enkelen, en dat zijn linken
proberen dat kreng van Hërman te verdrinken
Maar de badman, die het ziet
waarschuwt, en zegt dat hij het verbiedt.
Cem de Kuijper, on,ze "dictator" ·
is aan I t varen innbak van een grote transformator
De heer Petit. in al z'n luister
spreekt brullend met een dikke duitser.
Dan, na een klein kwartiertje za zwemmen
verdwijnen duidelijk alle remmen
Er wordt nu tikkertje gespeeld.
en bloot slaat dood. wat niet verveelt.
Enkelen zijn te ver gegaan,
die hebben hun ~ badpa~ uitgedaan,
en al wekt dat soms ool~ boze blikken,
niemand kan hun nu nog tikken.
Van Rijswijk kan er niet genoeg Van krijgen
en staat langs de kant te hijgen.
Zo stijgt de stemmening daar in zee
en iedereen speelt reuze mee.
Thoene is 't geluidsniveau aan 't meten
omdat de Kuijper dat zo graag wil weten
't is aardig om te promoveren
en je kunt er wat van leren.
Rond het middaguur, zo zul je weten
is het tijd om te gaan eten
\ïil en Hiet gaan koffie halen
die wc zelf moeten betalen
want de koffie-automaat ie mee
en staat voor koeling nu in ·zee.
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Af on aan
ziet men ze gaan
en ~.O Kri jgt iedereon z' n l~offie
Hoekstra en Bos. en dat is oen boff'io
mst~ een muntje van Claessen. hoezee
want die heeft een th0rmosflea m0t thee,
Iloppener huilt in het zand
want hij 11il0ft z'u baeu verbrand
Hij kreeg, en dat is niet banaal
twee belters !wffie. als normaal
!·Iaar hij mistte, an daar moet je opletten
de vensterbanken om ze op te zetten
Nu wilde hij het op z'n knie proberen
maar de brandwond zal heIl leren
dat een beker in het zllJld veel steviger staat
en dat energie uooit verloren gaat
Van Veenendaal zit, Ot ia om te loeien,
als gewoonlijk weer vreselijk te knoeien
Snkelen, en dat zijn brutalen
zijn al stiekum ijs gaan halen
en als de anderen dat merken
gaan ze buiten alle perken
Het wordt nu echt van: elek \'lat \'lilt':
en velen drinken nu al pils '
Weer anderen, de Kuijper is de gever
drinken oude - jonge - of citroen jenever
En zo rond een uur of half twee
spelen velen al niet meer mee
Enkelen liggen luid te lallen
en proberen de fijne dag te vergallen.
Er zijn er ook die alleen mo.ar vrolijl< zijn
en die maken reuze gein
Hulder, met z'n kale kop
zet daar omgekeerd een ijsje op.
Van Heezen
die ook leuk wil wezen
doet heel vlug, twee keer
z'n zwembroek a even op en neer
Maar die wordt, van broek berooid
twaal meter ver in zee gegooid.
't Is geweldiG leuk, zo met z'n allen
en voor we "1; weten be gint de avond al~ t e vullen
Op een enk' ling na die ~igt te pitten
ie ieder in een kring gnan zitten
het kampvuur in het midden wordt gestookt
door van Dijk, die duarbij een pijpje rookt
Straten en Remie hebben beiden een gitaar
en zij zingen enkele liederen met elkaar
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schuift ioder'oan wat dichtex' na.ar elkaar
De liederen worden zach't en lyrisch
en "ia liefdo wordt" empirioch
en \tOllP/foJómmm emp'yi1sch
en iedereen zegt SSSS8s't.
Ale alle paartjes zijn gevormd

doet iodereen net of het stormt
men verschuilt zich in strandtenten en "toelen
Ol ligt hevig in het zand te Vloelen
Zo valt de nacht, een nacht
zoals nis mand had verwacht,
en nj.emand hee ft ooit k.unnen denlten
dat Smit ons zoiets nog zou schenken.
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Het wordt nu stil, en ieder slaapt gerust
oJ: word't nog stil in slaap gelrost
dool.' een zachte, zilte zeewind
die het allemaal wel aal'dig vindt
en die, om allen te verbazen
langzaam aan wat harder is guan 'blazen
de zee wordt wilder, en ook hoser
en de meesten lagen in het begin van de nacht veel droger
Dam 's morgens om aen uur of zeven
zijn allen door '.'later omgeven
van ioderoen ia alles weggespoeld
en al' word~ terecht. luide gejoe ld
Haar geen tijd voor verdere jrun:-~e rklachten
want het Vlerk ligt Vieer te wachten
Bn zo trekt de hele l,aravaan
gedwee op Nijmegen weer aan
Iedereen loopt triest te k.ijken
an ~an laat ook duidelijk blijken
dat zo er moeilijk overheen ltunnen Itomen
dat de zee hen allee heeft ontnomen

Haar omdat ied.ereen nu in zwempak wandelt
en he'b hior zich om mensen handelt
begint de stemming alras \~cer to stijgon
en is ten top als we :kn !lijmegen in het oog beginnen te kd. jgen
Sn net op tijdm om 11 , minuten over acht
terwijl iedereen weer lacht
betreedt de troep het Smit terrein
onder het zingen van: datta me toffe jongens zijn,
Hot een dankwoord va.n de heer Van Gloten
\70rd'~ het groo't festijn op de binnenplaats besloten
maar niet nadat, door i'iildebcor bedongen
het Groot Transfor~ator ~ied is gazongen.
O'l!arry

Bijlaga! Groot Transformatorlied

