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Jaar
eg te spelen,
‘k ben trots bij de Zinkw
s een kik
De Boys geven mij steed
gegoten,
als
roodblauw zit ons team
k!
Dat zie je in één ogenbli

1

eg te spelen
t’ is een feest bij de Zinkw
metéén
h
Op het veld zie je dat toc
at strijden…
ga
er
als Zinkwegse Boys we
ar één.
ma
ijd
ja, dan wint er toch alt
‘t is top in de Zinkweg kantine
Op zaterdag is het er feest
Dit clublied wordt daar dan gezong
en
echt, ja, dan geniet ik het meest!

2

ons thuis is de Beijerse Polder
daar zitten we helemaal goed
op ons mooi terras met een biertje
gastvrijheid zit ons in het bloed!

‘k ben trots bij de Zinkweg te spelen,
De Boys geven mij steeds een kik
roodblauw zit ons team als gegoten,
Dat zie je in één ogenblik!

3

t’ is een feest bij de Zinkweg te spelen
Op het veld zie je dat toch metéén
als Zinkwegse Boys weer gaat strijden…
ja, dan wint er toch altijd maar één.

eg-familie
ik ben deel van de Zinkw
el
winst is niet het enige do
mijn genen
in
roodblauw zit gewoon
voel!
ge
dat geeft een fantastisch

4

eg te horen,
‘k ben trots bij de Zinkw
mijn clan
l
De Zinkweg is helemaa
ch, geen kapsones
po
Geen gesnoef, geen ge
ik ken!
De geweldigste club die
‘k ben trots bij de Zinkweg te spelen,
De Boys geven mij steeds een kik
roodblauw zit ons team als gegoten
,
Dat zie je in één ogenblik!
t’ is een feest bij de Zinkweg te spe
len
Op het veld zie je dat toch metéén
als Zinkwegse Boys weer gaat strijden
…
ja, dan wint er toch altijd maar één
.
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