
 

 

 

 

 

 

 

 

Verenigingslied  
Wijze: “YMCA” – Village People  
Tekst: Thieu Driessen  
Aangepast op 31-10-2019 door Bestuur 10 
 
Meissie, waarom kijk je zo sip?  
Ik zei, meissie, trek jezelf uit die dip  
Ik zei, meissie, je bent in Amsterdam  
Dat is, re-den-voor-een-fees-tje  
 
Gozer, deze is echt de shit  
Ik zei, gozer, als je krap bij kas zit  
Je mag blijven, weet je wat je hier vindt? ‘ 
Heel veel, bier-en-leu-ke-vrien-den  
 
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay  
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay  
Alle homo’s zing mee, we gaan helemaal los  
We gaan door tot het ochtend wordt  
 
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay  
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay  
En na twee liters bier, is die chick best wel 
leuk.  
Dus ik doe waar ik zin in heb  
 
Hey daar, welke studie doe jij?  
Aan de, UvA, HvA of de VU?  
Ik heb, morgen, vier tentamens op rij  
Maar dat, kan-mij-nu-niets-sche-len  
 
Wij gaan, met z’n allen op reis.  
Ik zei, kweekweek, alle genders doen mee  
Ik zei, Pride-boot, met de A.S.V.Gay  
Ik wil, ook-een-keer-met-jou-mee. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay  
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay  
Alle homo’s zing mee, we gaan helemaal los  
We gaan door tot het ochtend wordt  
 
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay 
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay  
En na twee liters bier, is die dude best wel 
leuk  
Dus ik doe waar ik zin in heb  
 
Hey daar, waar ken ik jou nou van?  
Was het, Janey, of was jij dat bij PANN?  
Was het, Grindr, maar dan ben je een man.  
Ik heb, veel-te-veel-ge-dron-ken.  
 
Ben jij, van de A.S.V.Gay?  
Ik zei, ga jij, wel eens naar dat café?  
Naar die, borrel, van de A.S.V.Gay.  
Ik wil, ook-een-keer-met-jou-mee.  
 
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay  
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay  
Alle homo’s zing mee 
We gaan helemaal los 
We gaan door tot het ochtend wordt 
 
A-S-V-Gay 
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay 
Hey jij, hey jij, waarom kijk je zo sip?  
Ja jij, ja jij, vier tentamens op rij  
 
A-S-V-Gay  
Ik vind het leuk bij de A-S-V-Gay.  
Hey jij, hey jij, waar ken ik jou nou van.  
Ja jij, ja jij, was het Janey of PANN?  
A-S-V-Gay. . . . . 
 


