
De fluorap 

Refrein: 

Wat is dat!? 

Je weet wat het is 

Ziet  die fluo, zie die fluo, zie die fluo, zie  die fluo!!! 

 

Wat is dat!? 

Je weet wat het is 

Alles wat ik doe , doe ik met de fiets 

Wat is dat!? 

We fietsen , ‘t is toch tof dat ze mij niet kunnen flitsen  

 

Als je  mij ziet rijden , op mijn koersvelo roep dan zie die fluo, zie die fluo, zie die fluo , zie die fluo 

Juffen, meesters en de directeur roepen, zie die fluo ,zie die fluo, zie die fluo, zie die fluo! 

Strofe 1: 

geen bus, geen tram 

Ook niet met de auto, dat is tam 

topvorm , we gaan dat tonen 

Wie van jullie wordt hier de nieuwe Tom Boonen 

Helm op ons hoofd over het fietspad 

Altijd met de glimlach, soms  echt kletsnat 

Bakfiets voor heel de familie 

Of chillen in een ligfiets, kijk naar nonkel Willy 

Laat die mensen maar stressen in de wagen 

Als ze zouden meedoen,  zouden ze niet zagen 

 Wij kiezen voor de fiets, wij weten beter 

1,2,3 …. 13  kilometer 



 

Refrein 

Strofe 2: 

Al mijn vrienden zijn wielerfanaten 

kunstjes op de fiets, precies acrobaten 

De sfeer zit goed in ons superteam 

Voor sportief gedrag, verdienen wij een 10 

Is er iemand moe of heeft er iemand pech 

We helpen elkaar en zijn terug weg 

Ik ken nu ook de afstand van elke fietstocht 

 Want ‘k heb onlangs, een kilometriek gekocht 

 

Refrein 

Strofe 3: 

Ik blijf trappen, zonder ooit te stoppen 

Een rondpunt of rood..  ik kijk uit mijn doppen. 

Zonder handen, zonder tanden, dat is een feit 

Hou je aandacht erbij, als je rijdt 

In ons platte land ben ik koning te rijk 

Op een fiets, BMX, city of mountainbike 

We rijden kilometers, trappen hard op die pedalen 

En na elke tocht, volgen straffe verhalen 

 

Refrein 2X 

 


