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3JS WIEGELIED
ANDRE	  HAZES UIT	  MIJN	  BOL
ANDRE	  HAZES IK	  MEEN	  'T
ANDRE	  HAZES	  JR. LEEF
ANDRE	  HAZES	  JR. WIE	  KAN	  MIJ	  VERTELLEN
ARJON ZAKKA	  ZAKKA
BLOF ALLES	  IS	  LIEFDE
COOLDOWN	  CAFE HEY	  BABY
CORRY	  KONINGS ADIO,	  ADIO,	  ADIO
CORRY	  KONINGS IK	  KRIJG	  EEN	  HEEL	  APART	  GEVOEL	  VAN	  BINNEN
DAVINA	  MICHELLE DUURT	  TE	  LANG
DIKDAKKERS COWBOYS	  EN	  INDIANEN
DJANGO	  WAGNER ALS	  JIJ	  NIET	  KIEZEN	  KAN
DJANGO	  WAGNER ZWARTE	  HAREN,	  ZWOELE	  GITAREN
DOLLY	  DOTS LOVE	  ME	  JUST	  A	  LITTLE	  BIT	  MORE
FRANK	  VAN	  ETTEN HUISJE	  OP	  WIELEN
FRANS	  BAUER HEB	  JE	  EVEN	  VOOR	  MIJ
FRANS	  BAUER EEN	  ONS	  GELUK
FRANS	  DUIJTS JIJ	  DENKT	  MAAR	  DAT	  JE	  ALLES	  MAG	  VAN	  MIJ
GEBROEDERS	  KO SCHATJE	  MAG	  IK	  JE	  FOTO?
GERARD	  JOLING MAAK	  ME	  GEK
GERS	  PARDOEL IK	  NEEM	  JE	  MEE
GUUS	  MEEUWIS BRABANT
GUUS	  MEEUWIS VERLIEFD	  ZIJN
GUUS	  MEEUWIS IK	  TEL	  TOT	  DRIE
GUUS	  MEEUWIS	  OF	  JOOST	  NUIJSEL IK	  BEN	  ZO	  BLIJ	  DAT	  IK	  JE	  NIET	  VERGETEN	  BEN
HEINTJE	  DAVIDS WORDT	  NOOIT	  VERLIEFD
HENK	  DISSEL EEN	  BOM
JAN	  SMIT ALS	  DE	  NACHT	  VERDWIJNT
JAN	  SMIT ALS	  DE	  MORGEN	  IS	  GEKOMEN
JAN	  SMIT LEEF	  NU	  HET	  KAN
JOHN	  DE	  BEVER JIJ	  KRIJGT	  DIE	  LACH	  NIET	  VAN	  MIJN	  GEZICHT
JOHN	  WEST JOUW	  BLIK
JOHN	  WEST	  EN	  LANGE	  FRANS LEKKER	  DING
JOHNNY	  JORDAAN BIJ	  ONS	  IN	  DE	  JORDAAN
JOHNNY	  ROMEIN DE	  VROLIJKE	  KOSTER
LAWINEBOYS JOOST
LAWINEBOYS SEKS	  MET	  DIE	  KALE
LINDA,	  ROOS	  &	  JESSICA ADEMNOOD
MANKE	  NELIS KLEINE	  JODELJONGEN
NICK	  &	  SIMON ROSANNE
NIELSON BEAUTY	  &	  DE	  BRAINS
NIELSON SEXY	  ALS	  IK	  DANS
NIELSON	  &	  MISS	  MONTREAL HOE
RENE	  KARST ATJE	  VOOR	  DE	  SFEER
RENE	  SCHUURMANS LAAT	  DE	  ZON	  IN	  JE	  HART
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RONNIE	  TOBER	  &	  CISKA NAAR	  DE	  KERMIS
STEF	  EKKEL WOONBOOT
TINO	  MARTIN	   ZIJ	  WEET	  HET
TROPICAL	  DANNY TOPPERTJE
VENGABOYS WE'RE	  GOING	  TO	  IBIZA
VINZZENT DROMENDANS
WOLTER	  KROES IK	  HEB	  DE	  HELE	  NACHT	  LIGGEN	  DROMEN
WOLTER	  KROES WAT	  EEN	  HEERLIJKE	  DAG
WOLTER	  KROES IK	  KOM	  TERUG


