
Heren, 

 

Ik weet niet naar wie ik het moet sturen dus schrijf ik jullie allebei maar aan. 

De tekst was klonk mij heel bekend in de oren en ik wist ook meteen waar ik dat 

lied vroeger heel dikwijls gehoord heb ( en bijna met identieke tekst). 

Wie het geschreven heeft weet ik niet maar de melodie is zeer bekend (ik kan het 

nog wel zingen maar weet niet meet hoe dat lied origineel noemde). 

In de jaren ’70, toen de volleybalclub van Merksplas in 1ste nationale speelde en 

zelfs Belgisch kampioen was, was dit lied heel populair. Ik was toentertijd zelf 

bestuurslid, trainer en spelend lid en kan mij dat nog goed herinneren.  

 

Ik heb hieronder even de tekst van het lied voor de Volleybal en Voerbal naast 

elkaar gezet en hoop dat jullie hier iets aan hebben. 

 
Clublied Volleybal Merksplas                                                       Hervonden lied Merksplas SK 

 

Merksplas is onze naam  

Groen en wit zijn onze kleuren  

Zegedrift is onze faam  

Er kan ons niets gebeuren  

Wij strijden hand in hand  

Merksplas heeft de mooiste club van heel het 

land  

Klinkt overal weldra  

Merksplas, hip hip hoera  

Er komen nieuwe sterren stralen  

Aan't volleyfirmament  

Ze zijn door al hun zegepralen  

Nu wijd en zijd bekend  

Naar dat kleine volleyploegske  

Zo groot op sportgebied  

Kijkt de hele volleywereld  

En luistert naar hun lied  

Merksplas is onze naam  

Groen en wit zijn onze kleuren  

Zegedrift is onze faam  

Er kan ons niets gebeuren  

Wij strijden hand in hand  

Mersplas heeft de mooiste club van heel het 

land  

Klinkt overal weldra  

Merksplas, hip hip hoera  

Merksplas, hip hip hoera  

Merksplas, hip hip hoera.  

 

S.K.Merksplas is onze naam 

Geel en zwart zijn onze kleuren 

Zegedrift is onze faam  

Er kan ons niets gebeuren  

Wij strijden hand in hand  

S.K. is de Schoonste club van heel het land  

Klinkt overal weldra  

S.K., hip hip hoera  

Er komen nieuwe sterren stralen  

Aan't voetbalfirmament  

Ze zijn door al hun zegepralen  

Nu wijd en zijd bekend  

Naar dat kleine voetbalploegske  

Zo groot op sportgebied  

Kijkt de hele voetbalwereld  

En luistert naar hun lied  

 

 

 

 

Ik wens jullie verder veel succes, 

Groetjes 

Marcella Leys 

 


