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Dos Hermanos – Huldiging Topsportkampioenen Haarlem 

Intro 

Couplet 

Ik ben in het stadshuis,  in een gave zaal  
Ik schrijf een dikke rap in de gravenzaal 
Ik zie kaarsen en stoelen, en mooie schilderijen 
Aan de muur zie handgemaakte grote tapijten 
Ik ben zo trots op mijn stad en dus ook op de mensen 
Die altijd Haarlem representen, ja ze volgen hun wensen 
Of je nou in je eentje strijd, of je bent met een team 
Je haalt het beste uit jezelf, yeah "Follow The Dream!" 
Laat me maar beginnen, met de eerste held 
Sportvrijwilliger nummer 1, Jan Assendelft 
Melissa Nazar werd sportcoach van het jaar 
Ik ben zo trots op jullie ja, dus vandaar dit gebaar. 
Dinet Oosting, sportvrouw nummer 1 
En ook de Olympia groep, die pakte de fame 
Ik ben trots op mn stad, ik weet dat ik daar ben, 
Één heel groot applaus, voor de helden van Haarlem 

Refrein 

Met z'n alle voor een prijs,  
nu is de huldiging een feit! 
Want kijk waar jullie zijn.... 
Jullie hebben hard gestreden,  
en nu pakken jullie "shine"! 

Couplet 

Je familie en je vrienden die staan voor je klaar 
De eerste jaren van een topsporter die zijn zwaar 
Zelfs met slecht weer staan ouders ook bij het veld 
Dat heeft Jan toen net ook al mooi verteld 
Voordat je een sponsor krijgt is alles nog zwaarder 
Vraag het aan de ninjas bij Shaolin centrum Haarlem 
Of vraag het Frank de wit, die heeft het voor elkaar 
Zoveel training nu issie Sportman van het jaar 
Want als je echt gelooft kan je bijna niet omlaag 
En dat weet de nieuwe sportmaster Brian burggraaf  
Het afgelopen jaar was dit meisje ook zeker geen stille 
Ja ze pakt de sporttalenten prijs, het is; Debora Jille 



 

En deze jongen is nog jong maar binnenkort de men 
Het is Ties van der Lecq, "het nieuwe Sporttalent"! 
In de categorie jongens! Sjonge jonge, wat een prijzen.. 
Een verdiende huldiging, wat deze winnaars weer bewijzen! 

Refrein 

Met z'n alle voor een prijs,  

nu is de huldiging een feit! 

Want kijk waar jullie zijn.... 

Jullie hebben hard gestreden,  

en nu pakken jullie "shine"! 

End 

 

 


