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Hallo allemaal, 

Als artiest ben ik nu alweer zo’n 15 jaar bezig, waarvan ik  
pas de laatste 4 jaar met eigen singels kom. Bij optredens  

wordt mij vaak gevraagd of ik ook een eigen cd heb.  
Het geeft mij dan nu ook een fantastisch gevoel om een eigen  

cd album te kunnen brengen. De titelsong van het album  
"Leef & Geniet" zegt eigenlijk al veel over mijn leefstijl  

en daar is dan ook niks mee gelogen!

Veel mensen werkten mee aan dit album,  
waarvoor allemaal hartelijk dank!

Een speciaal woord van dank gaat naar mijn vrouw Monique  
en mijn kinderen Bruno en Demi waar ik super trots op ben!  

Ook zangeres Theresa heeft mij bijgestaan en we hebben samen  
"Wat een geluk" uitgebracht die het landelijk prima heeft gedaan.

Dan mijn lieve zus Nancy die hard gewerkt heeft aan “Daar ga je dan”.
Maarten Tamminga als producer van “Leef & Geniet” bedankt  
en natuurlijk alle muzikanten die aan dit album mee werkten.

En tevens alle mensen die mij als zanger de afgelopen tijd  
hebben gevolgd en gesteund, allemaal bedankt.

Veel luisterplezier! 

Joost de Vries



leef & geniet
Ik voel het in m’n lijf

Ik voel het om me heen
Ik word wel eens geleefd

Daar doe ik niet aan mee,  
daar doe ik niet aan mee

De zon op mijn gezicht
Zelfs in het avondlicht

Ben ik echt op m’n best, ben ik echt op m’n best
Ik voel het in m’n lijf

Als ik naar de mensen kijk,  
als ik over mijn hart strijk,

dan bedenk ik mij, wat voel ik me toch vrij
De wereld die is goed, de wereld is sereen

Met vrienden en familie om me heen
Iedereen die voelt, ik leef en geniet,

ik leef en geniet 
De wereld die is goed, de wereld is sereen

Met vrienden en familie om me heen
Ik leef en geniet, ik leef en geniet

Zet, jezelf een spiegel voor
kijk ook eens om je heen

Je bent toch niet alleen
Dit is nu het begin

Ga genieten en ga leven
Voor altijd, niet voor even

Dan ben je op je best, dan ben je op je best
Dan ben je op je best

Als ik naar de mensen kijk,  
als ik over mijn hart strijk,

dan bedenk ik mij, wat voel ik me toch vrij
De wereld die is goed, de wereld is sereen

Met vrienden en familie om je heen
Iedereen die voelt, leef en geniet, 

leef en geniet 
De wereld die is goed, de wereld is sereen

Met vrienden en familie om je heen
Dus leef, leef en geniet
Dus leef, leef en geniet

De wereld die is goed, de wereld is sereen
Met vrienden en familie om je heen

Iedereen die voelt, leef en geniet,  
leef en geniet 

De wereld die is goed, de wereld is sereen
Met vrienden en familie om je heen

Dus leef en geniet, leef en geniet

tekst: Femmeke Klos
componist: Lex Geerlings

producer: Maarten Tamminga
drums en percussie: Maarten Tamminga

basgitaar: Lex Geerlings
gitaren en backing vocals: Woody Kilibarda

studio: Tamminga Music Productions 



In de zon
In de morgen stralend als de zon

Zag ik jou daar liggen je lag op het balkon
Ik keek naar boven en jij keek naar benee

Je donkerblauwe ogen je lachte als een fee

In de zon waar het begon  
Met z’n twee, een goed idee

Zonder zorgen voor de dag van morgen,  
ja in de zon waar het begon

Ik zei “hallo schat” ken ik jou misschien,
ik weet het bijna zeker ik heb je meer gezien

Ze lachte even en zei dat denk ik niet,
maar ik vind je heus wel aardig,  

ik hoop dat jij het ziet

In de zon waar het begon  
Met z’n twee, een goed idee

Zonder zorgen voor de dag van morgen,  
ja in de zon waar het begon

We gingen vaak uit eten
En we liepen ’s avonds hand in hand
’s Morgens vroeg dan lagen wij weer  

op het warme strand

Maar toen ik jou voor het eerst daar zag
Wist ik meteen dat ik met jou niet blijven mag,

alleen met jou

In de zon waar het begon  
Met z’n twee, een goed idee

Zonder zorgen voor de dag van morgen,  
ja in de zon waar het begon

In de zon waar het begon  
Met z’n twee, een goed idee

Zonder zorgen voor de dag van morgen,  
ja in de zon waar het begon
Ja in de zon waar het begon 
Ja in de zon waar het begon

tekst/componist: J. Denver, B. Danoff,  

T. Nivert, P. Pruysenare, J. Sijbrands

producer: Rene Kaaij

backings: Nicole Dee, Bernard Karsten 

studio: Seafront Music 



Het is zo heerlijk  
om te dromen
Het is zo heerlijk om te dromen

Begin de dag met een lach
Vergeet al je zorgen 

Geniet want dat mag
Twijfel niet aan morgen 

Want dan is het feest
Als ik weer bij jou ben geweest

Ik pluk de dag
Omdat ik weet dat ik jou weer eens zal zien 

En volg mijn hart
Ik ben verliefd jij krijgt van mij een dikke 10

Met je mooie blauwe ogen,  
krullend lang blond haar

Krijg jij het steeds weer voor elkaar

Het is zo heerlijk om te dromen
Begin de dag met een lach

Vergeet al je zorgen 
Geniet want dat mag

Twijfel niet aan morgen 
Want dan is het feest

Als ik weer bij jou ben geweest

Nog een moment
Voor ik jou weer in m’n armen sluiten mag

Ja dan begint
Voor ons allebei een prachtig mooie dag

Met je volle rode lippen, je lange blonde haar
Maak jij m’n stoutste dromen waar

Het is zo heerlijk om te dromen
Begin de dag met een lach

Vergeet al je zorgen 
Geniet want dat mag

Twijfel niet aan morgen 
Want dan is het feest

Als ik weer bij jou ben geweest

Het is zo heerlijk om te dromen
Begin de dag met een lach

Vergeet al je zorgen 
Geniet want dat mag

Twijfel niet aan morgen 
Want dan is het feest

Als ik weer bij jou ben geweest

Twijfel niet aan morgen 
Want dan is het feest

Als ik weer bij jou ben geweest

tekst/componist: Marco Meesters, Hannes

producer: Mario Veltman

accordeon: Manfred Jongenelis

studio: Tamminga Music Productions



Ik heb je lief
duet met m’n zoon Bruno de Vries

’k weet niet of je zit te wachten 
op een vriendelijk woord van mij 

als ik jou oproep in gedachte 
maakt me dat veel beetjes blij 

voel het als ik jou zie zitten 
als ik je alleen maar ruik 

’t zit in honderdduizend vlinders 
die zoet zweven in m’n buik 

’k heb je lief
m’n hele leven 

’t is veel meer dan “houden van” 
’t is alsof je in m’n bloed zit 
ik zonder jou niet leven kan 

jouw mooie ogen doen me smelten 
’t zet me zo in vuur en vlam 

ik voel het enkel bij jouw aanblik 
ik krijg het ook van Amsterdam 

’k heb je lief
’k heb je lief
’k heb je lief 

wat moet ik zonder jou 
‘t zijn vier hele kleine woordjes 

en al maakt je dat een beetje bang 
‘k heb je lief

vier jaargetijden lang 

voel het heel vaak als jij opstaat 
of na een zomerse bui 

ik word al week bij de gedachte 
jij die loopt in m’n lievelingstrui 

’t is mijn hand die jij plots vastpakt 
als ik domweg naast jou fiets 

’t komt ook, dat is nou het gekke, 
zelfs door helemaal niets 

’k heb je lief
’k heb je lief
’k heb je lief 

wat moet ik zonder jou 
’t zijn vier hele kleine woordjes 

en al maakt je dat een beetje bang 
’k heb je lief

14 bloemencorso’s lang 



ik proef het tijdens ons zoenen 
of als je plotseling lacht 

ik zie het in vallende sterren 
na heftig vrijen in de nacht 

’t is die tinteling, dat briesje 
maakt jou helemaal voor mij 

als ik jou zo zie lopen 
God, d’r gaat een engeltje voorbij 

’k heb je lief
’k heb je lief
’k heb je lief 

wat moet ik zonder jou 
’t zijn vier hele kleine woordjes 

en al maakt je dat een beetje bang 
’k heb je lief

1001 nachten lang 

een van mijn mooiste dromen 
is oud te worden met z’n twee 

dat die maar uit mag komen 
ik heb je lief

ook na de AOW 

’k heb je lief
wat moet ik zonder jou 

’t zijn vier hele kleine woordjes 
en al maakt je dat een beetje bang 

’k heb je lief
104 kerstbomen lang 

’k heb je lief
’k heb je lief 

m’n hele leven lang

tekst: Paul de Leeuw

componist: Peter Groenendijk

producer: Maarten Tamminga

drums en percussie: Maarten Tamminga

keyboards: Maarten Tamminga

basgitaar: Lex Geerlings

gitaren: Woody Kilibarda

studio: Tamminga Music Productions 



Wat een geluk
duet met Theresa

Wat een geluk  
Je brengt me van mijn stuk

Alleen al je lach  
Dit word mijn mooiste dag, wowow

Maar wat kan ik doen om bij jou te zijn
Kom geef me een zoen

Ik zat daar alleen  
En jij liep langs mij heen

Je keek me toen aan  
Mijn hart ging sneller slaan, wowow

Maar wat kan ik doen om bij jou te zijn
Kom geef me een zoen

Kom nou eens hier hey blijf nou niet staan  
Ik wacht al veel te lang

Drink wat met mij zeg me je naam  
Ik laat je nooit meer gaan

Ik voel me zo vrij
Jij bent het echt voor mij

Kom ga met me mee
Ik wil met jou in zee wowow

Maar wat kan ik doen om bij jou te zijn
Kom geef me een zoen

Kom nou eens hier hey blijf nou niet staan  
Ik wacht al veel te lang

Drink wat met mij zeg me je naam  
Ik laat je nooit meer gaan

Wat een geluk  
Je brengt me van mijn stuk

Alleen al je lach  
Dit word mijn mooiste dag, wowow

Maar wat kan ik doen om bij jou te zijn
Kom geef me een zoen

Om bij jou te zijn
Kom geef me een zoen

tekst: Theresa Stam

componist: Los Bravos

producer: Wendy Molee

backings: Theresa, Wendy Molee, Joost de Vries

studio: Studio WEM



In het café
Lalalalala

In het café voel ik mij nooit alleen
Want er zijn altijd mensen om je heen

Het is zo gezellig samen hier met jou
Want jij bent toch nog steeds mijn vrouw

Want elke keer
Laat je mij nooit alleen

Wij zijn saam met zijn twee
Jij gaat altijd weer mee

Ik zie jouw lach
En ik proef weer die sfeer

Het is telkens toch weer
Zo gezellig met jou

Want elke keer
Laat je mij nooit alleen

Wij zijn saam met zijn twee
Jij gaat altijd weer mee

Ik zie jouw lach
En ik proef weer die sfeer

Het is telkens toch weer
Zo gezellig met jou

In het café voel ik mij nooit alleen
Want er zijn altijd mensen om je heen

Het is zo gezellig samen hier met jou
Want jij bent toch nog steeds mijn vrouw

Want elke keer
Laat je mij nooit alleen

Wij zijn saam met zijn twee
Jij gaat altijd weer mee

Ik zie jouw lach
En ik proef weer die sfeer

Het is telkens toch weer
Zo gezellig met jou

Lalalalala

tekst/componist: Roy Otters

producer: Roy Otters

backings: Joost de Vries

studio: Forte studio



Amore
Amore, Amore, Amore

Een klein café
Wij met z’n twee, 

een beetje dansen
Amore, Amore, Amore

Toe laat je gaan
Kijk me eens aan

Ik wil met je sjansen
 

De liefde heeft mij al een tijd, in zijn macht
Ik durfde eerst niet

En heb daarom, gewacht
Ach ik hou zo van jou

Het lijkt een leven zo lang
Jij bent het

Waar ik naar verlang
 

Amore, Amore, Amore
Een klein café

Wij met z’n twee, 
een beetje dansen

Amore, Amore, Amore

Toe laat je gaan
Kijk me eens aan

Ik wil met je sjansen
 

De liefde heeft mij al een tijd, in zijn macht
Ik durfde eerst niet

En heb daarom, gewacht
Ach ik hou zo van jou

Het lijkt een leven zo lang
Jij bent het

Waar ik naar verlang

tekst/componist: Joost de Vries, Han Wellerdieck

componist: Julio Iglesias

producer: Roy Otters

backings: Theresa

studio: Jaap van Didden - Homestudio



Daar ga je dan
Daar ga je dan, weg van mij

Voor de zoveelste keer, is het voorbij
We hebben het nu al veel te vaak geprobeerd 

Je maakt ons kapot
Het tij is gekeerd

Het is zoals het is 
Jij verlaat me echt 

En kiest weer voor hem 
Was ik dan zo slecht

Ik sta weer buitenspel 
En geloof jou niet meer 

Daar ga je dan

Ik hield veel van jou,  
maar jij was niet oprecht

Hield mezelf voor de gek,  
want jij was niet echt

Ik moet je laten gaan,  
het is nu voorbij

Alleen verder gaan,  
jij hoort niet bij mij 

Het is zoals het is 
Jij verlaat me echt 

En kiest weer voor hem
Was ik dan zo slecht 

Ik geloof jou niet meer 
Ik sta weer buitenspel  

Daar ga je dan  

Het is zoals het is
Je verlaat me echt 

En kiest weer voor hem 
Was ik dan zo slecht

Ik geloof jou niet meer
Daar ga je dan

Daar ga je dan

Daar ga je dan

tekst: Nancy de Vries

componist: Patrick Swayze, Stacy Widelitz

backings: Nancy de Vries, Theresa

studio: Tamminga Music Productions



You’re OK - I’m OK
You’re OK - I’m OK,  

samen met jou every day
Het lijkt me wel oké,  

de hele nacht alleen met jou hier te zijn
You’re OK - I’m OK,  

samen met jou night and day
Ik laat je niet meer gaan,  

ik ga ook nooit bij jou vandaan

Al ga je naar Jamaica, Parijs of naar Ibiza,  
of Rio de Janeiro

Waar je ook komt, begrijpen zij je allemaal
Een klein cafeetje, een lekker sfeertje

Je ziet haar zitten en ze spreekt dezelfde taal

You’re OK - I’m OK,  
samen met jou every day

Het lijkt me wel oké,  
de hele nacht alleen met jou hier te zijn

You’re OK - I’m OK,  
samen met jou night and day

Ik laat je niet meer gaan,  
ik ga ook nooit bij jou vandaan

Al ga je naar Timboektoe, Madrid of Honolulu
Al ben je op Barbados, het is zo simpel,  

iedereen begrijpt je wel
Een Cuba libre, een ECHTE liefde

Ja op vakantie, gaan die dingen erg snel

You’re OK - I’m OK,  
samen met jou every day

Het lijkt me wel oké,  
de hele nacht alleen met jou hier te zijn

You’re OK - I’m OK,  
samen met jou night and day

Ik laat je niet meer gaan,  
ik ga ook nooit bij jou vandaan

You’re OK - I’m OK,  
samen met jou night and day

Ik laat je niet meer gaan,  
ik ga ook nooit bij jou vandaan

tekst/componist: Sijbrands, Pruisenaere

producer: Fandengo Music

backings: Nancy ter Bruggen

studio: Reel Sound Studio



Jij komt nooit  
meer terug

Ik loop hier eenzaam door de straten
Ik denk nog elke dag aan jou

Ik ben weer in mezelf aan ’t praten
Omdat ik nog steeds van je hou

Het is al zoveel jaar geleden
Een zware tijd heb ik gehad

Jij ging te snel naar het verleden
Maar weet dat ik je steeds aanbad

Jij komt nooit meer terug
Elke dag denk ik nog waarom  
Moest je me toen al verlaten 

Jij komt nooit meer terug 
Waarom ging jij zo snel  

Er valt helaas niets meer te praten 

Was jij nog maar hier
Ja jij ging toch zo snel van ons heen  

Ik voelde me eenzaam 
Elke dag ging zo snel voorbij 

Maar ik voel je nog steeds dicht bij mij 
Ja je zit in mijn hart en dat zal altijd zo zijn

Jij komt nooit meer terug.
Ja jij ging toch zo snel van ons heen  

Ik voelde me eenzaam 
Elke dag ging zo snel voorbij 

Maar ik voel je nog steeds dicht bij mij
Ja je zit in mijn hart en dat zal altijd zo zijn

Elke dag ging zo snel voorbij
Maar ik voel je nog steeds dicht bij mij 

Ja je zit in mijn hart en dat zal altijd zo zijn

tekst/componist: Roy Otters

producer: Roy Otters

backings: Joost de Vries

studio: Frank van Etten studio



Voila l’amour
Voila l’amour, betoverende liefde

Je maakt er dat ik midden in de winter  
bloesem ruik 

Ik voel me vrij, je gaf m’n wereld vleugels
Van de vogels in de bomen,  
tot de vlinders in mijn buik

Speels als de wind, secuur is de liefde 
AIs je het vind dan deed je het altijd goed 

Fantasie een film zonder woorden
Als een wit konijn uit een hoge hoed

Voila l’amour betoverende liefde
Je maakt er dat ik midden in de winter  

bloesem ruik 
Ik voel me vrij, je gaf m’n wereld vleugels

Van de vogels in de bomen,  
tot de vlinders in mijn buik

Voila l’amour het is zo simpel
Twee mensen op een bank dicht bij elkaar 

Hij is op jaren, zij nog steeds de mooiste 
Zij houd van hem en hij houd van haar

Voila l’amour betoverende liefde
Je maakt er dat ik midden in de winter  

bloesem ruik 

Ik voel me vrij, je gaf m’n wereld vleugels
Van de vogels in de bomen,  
tot de vlinders in mijn buik

Voila l’amour betoverende liefde
Je maakt er dat ik midden in de winter  

bloesem ruik 
Ik voel me vrij, je gaf m’n wereld vleugels

Van de vogels in de bomen,  
tot de vlinders in mijn buik

Voila l’amour betoverende liefde
Je maakt er dat ik midden in de winter  

bloesem ruik 
Ik voel me vrij, je gaf m’n wereld vleugels

Van de vogels in de bomen,  
tot de vlinders in mijn buik

Voila l’amour betoverende liefde
Je maakt er dat ik midden in de winter  

bloesem ruik 
Ik voel me vrij, je gaf m’n wereld vleugels

Van de vogels in de bomen,  
tot de vlinders in mijn buik

tekst/componist: Dick van Altena

uitgeverij: Benelux Music

studio: Tamminga Music Productions



Adieu mijn vriend
Ik zag de tranen in je ogen

Hoorde te lang de wanhoop in je stem
Als een engel ben jij nu gevlogen 

Naar een bestemming die ik nog niet ken
Van de strijd heb jij nu verloren

Het leven is zo hard en zo gemeen
We hadden samen nog zoveel plannen

Maar het was de hemel die op jou  
zijn lichtje scheen

Adieu mijn beste vriend ik zal je missen
De tijd die is geweest keert nooit meer om

Adieu mijn beste vriend  
Jij hebt je rust gevonden

Is er na de dood nog een leven  
voor jou misschien
Adieu mijn vriend
Adieu mijn vriend
Adieu mijn vriend

Dit heb jij niet verdiend 

Zinloos geweld, dat is niet te verklaren
Waarom moest jij de dupe daarvan zijn 

Kwam god jou nu al halen
Je wou nog zoveel zien,  

want je was nog maar zo klein
Van je jeugd mocht je niet langer proeven

Volwassen heb jij nooit mogen zijn
Je was eerlijk en zat vol met liefde

Waarom waarom moest alles nu zo zijn

Adieu mijn beste vriend ik zal je missen
De tijd die is geweest keert nooit meer om

Adieu mijn beste vriend 
Jij hebt je rust gevonden

Is er na de dood nog een leven  
voor jou misschien
Adieu mijn vriend
Adieu mijn vriend
Adieu mijn vriend

Dit heb jij niet verdiend

Adieu mijn vriend
Adieu mijn vriend
Adieu mijn vriend

Dit heb jij niet verdiend

Adieu vriend ik zal je missen

tekst/componist: Frank van Etten

producer: Roy Otters

backings: Theresa

saxofoon: Wim ter Bruggen

studio: Reel Sound Studio



1 Leef & Geniet 3.38

2 In de zon 3.10

3 Het is zo heerlijk om te dromen 3.10

4 Ik heb je lief 4.40

5 Wat een geluk 3.02

6 In het café 3.23

7 Amore 3.10

8 Daar ga je dan 3.54

9 You’re Ok, I’m Ok 3.17

10 Jij komt nooit meer terug 3.28

11 Voila l’amour 2.50

12 Adieu mijn vriend 4.58

Mastering: Tamminga Music Productions
Plugging: Score Promotions
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