
 

 

Roverslied 2022 Moyen – Bevers & Welpen 
 
In een dorpje ver van hier leefde eens een rentenier. 
De rovers kwamen van heel ver en kwamen met een Defender. 
De rovers waren heel bekwaam en kropen door het WC-raam. 
De meid die op het toilet zat, zakte door het brillengrat. 
De 1ste rover heette Jan: zijn neus leek op een koffiekan. 
De 2de rover heette Piet, een 3de rover was er niet. 
De 4de rover heette Lewis: dit kamp was er voor zijn mama een groot gemis. 
De 5de rover heette Juliette: de vaste trooster van Babette. 
De 6de rover heette Mira De Schepper: haar kaartjes voorlezen in de avond was een echte oppepper. 
De 7De rover heette Swa: twee broeken aan en het niet doorhebben ofwa. 
De 8ste rover heette Lieze: bij een spel zag je haar nooit verlieze. 
De 9de rover heette Tijl: die puppyogen zie je al van op een mijl. 
De 10de rover heette Bent: zoveel klikken dat is niet voor een échte vent. 
De 11de rover heette Maya: op de vraag : ‘Wie wil afwassen?’, antwoordde je steeds ‘jajajajaaa’. 
De 12de rover heette Hope: je haar zat door de bloem serieus in de knoop. 
De 13de rover heette Babette: kaka doen in de bassin want je was te laat voor het toilette. 
De 14de rover heette Emma: zonnecrème in je ogen blijven smeren, waarom doe je da? 
De 15de rover heette Ella: de vuile spelen waren duidelijk je dada. 
De 16de rover heette Leon: af en toe kroop je terug in je cocon. 
De 17de rover heette Mira Hulstaert: zo iemand in de scouts is heel veel waard! 
De 18de rover heette Oscar: de gil bij jouw wespensteek klonk net als de sirene van de crèmekeskar. 
De 19de rover heette Ellie Schelfhaut: iemand die duidelijk heel veel van de scouts houdt! 
De 20ste rover heette Rhys Cappelle: hij had steeds iets interessants te vertelle. 
De 21ste rover heette Rani: zichzelf snel aankleden kan ze nie. 
De 22ste rover heette Sien: zo iemand lief hebben we nog nooit gezien. 
De 23ste rover heette Sienna Tollet: ze doet liever pipi in de wastent dan op het toilette. 
De 24ste rover heette Mayra: voor de eerste keer roepen in de U-formatie, hoe spannend was da? 
De 25ste rover heette Floor: hoe mooi je nieuwe kapsel was, had je nog niet door. 
De 26ste rover heette Merel Willaert: kusjes en knuffels geven, ligt echt in je aard. 
De 27ste rover heette Ben: hem serieus zien tijdens een preek van de leiding is iets wat ik niet ken.. 
De 28ste rover heette Julia: je mag wel een beetje meer lachen jajajaaa. 
De 29ste rover heette Livia: zonder Julia naar het toilet gaan was niet haar dada. 
De 30ste rover heette Keeo: als hij boos werd, waren alle bevers van: Ohnonono 
Boule was de 31ste rover: een rotte M&M uit de tent opeten gaat erover. 
De 32ste rover heette Bubbels: ‘IK BEN HET ÉCHT BEU!’ 
Rebo was rover 33: van M&M’s, Nalu en Lactacyddoekjes werd zij gelukkig. 
De 34ste rover heette Aldo: ‘De chocopot is van mij, geef het mij!’. 
De 35ste rover heette Babette: aan baasje spelen had ze dolle pret. 
De 36ste rover heette Chloé: zo twee gezwollen ogen, dat zat echt niet mee. 
De 37ste rover heette Egon: uitleggen is iets wat hij goed kan. 
De 38ste rover heette Elliot: op zijn T-shirt paste de hele zoo, dat was pas zot! 



 

 

De 39ste rover heette Ferre: zo een deugnietenblik zie je van verre. 
De 40ste rover heette Finn: ’s nachts in het ziekenhuis belanden was niet naar zijn zin. 
De 41ste rover heette Guston: had angsten voor de rivier die hij bijna overwon. 
De 42ste rover heette Ida: wij waren belangrijker dan mijn mama. 
De 43ste rover heette Jaco: zijn geklik over de welpen was geen cadeau. 
De 44ste rover heette Jules: zijn tent kapot maken...wat een krapuul! 
De 45ste rover heette Juno de Raedt: als we iets vragen, staat ze altijd paraat. 
De 46ste rover heette Kasper: hij maakte het leven van de leiding een stukje makkelijker. 
De 47ste rover heette Lara Verweirder: ze werd verliefd op Hathi, de leider. 
De 48ste rover heette Las: we moeten het altijd drie keer opnieuw zeggen als hij er was. 
De 49ste rover heette Laura: het zijn Nandoe en Kiang, niet mama en papa! 
De 50ste rover heette Lena May: als die bloedneuzen, dat was echt niet okay. 
De 51ste rover heette  Lena Verleysen: een rol als prinses kan zij wel opeisen. 
Leo was de 52ste rover: ‘Turken die ons werk steelden’ dat was erover!  
De 53ste rover heette Clarisse: van het water was zij niet vies. 
De 54ste rover heette Rosie: naast haar zus zitten zonder ruzie maken kon ze nie. 
De 55ste rover heette Lili Wartel: ratslagen deed ze tijdens het spel. 
De 56ste rover heette Lina: haar broek dichtritsen kon ze nie. 
De 57ste rover heette Marianne: ze is sterker dan elke man. 
De 58ste rover heette Matthis Procureur: de ochtend van tocht had hij niet veel kleur. 
De 59ste rover heette Noah De Boeck: zijn verstand was soms een beetje zoek. 
De 60ste rover heette Neirynck Noah: dat er ’s nachts andere kinderen in zijn tent zaten, vond hij niet cava. 
De 61ste rover heette Pippa: vallen in de rivier was niet haar dada. 
De 62ste rover heette Annaert Rémi: zijn lach is aanstekelijk ‘hihihi’. 
De 63ste rover heette Remi Tubex: met Elliot deed hij altijd wel iets geks. 
De 64ste rover heette Rianne: haar buikgriep had voor de tocht andere plannen. 
De 65ste rover heette Robin: weetjes over dieren dat was echt zijn ding. 
Rune was de 66ste rover: hoe hard hij op Hert lijkt, gaat er los over. 
De 67ste rover heette Sanne: zonder haar broer viel ze in panne. 
De 68ste rover heette Sarika: ‘Mijn haar is donkerbruin en niet zwart!’. 
Siebe was de 69ste rover: zijn fort op tocht was zeker niet pover. 
De 70ste rover was Tijs: een wespensteek krijgen tijdens het groeten was echt niet wijs. 
De 71ste rover heette Vic: zijn dart-talent, dat was echt ziek! 
Xander was de 72ste rover: zoveel water drinken op één dag was er over. 
De 73ste rover heette Baloe: afbieken na het eten, doet er niet toe. 
De 74ste rover heette Bagheera: echt altijd gelijk willen hebben, ja ja ja… 
De 75ste rover heette Hathi: hij was er wel, maar je zag hem nie. 
De 76ste rover heette Raksha: dit kamp zei ze niet vroegtijdig dada. 
De 77ste rover heette Akela: zo functioneren na één uur slap, hoe doet gij da? 
De 78ste rover heette Kaa: haar stemgeluid tijdens het roepen deed niemand haar na… 
Dit is het einde van ons verhaal, het was warempel een lange sjaal. 
Dit is het einde van ons lied, hopelijk deed het niemand verdriet. 
 
 


