Het NSAC Aller SAC’s Lied

Daar boven op de berg,
Daar boven op de berg,
daar staat een Yetiaan.
daar staat een Yetiaan.
Hij heeft de lift genomen,
Hij heeft de lift genomen,
hij heeft er niets voor gedaan!
hij heeft er niets voor gedaan!

Het gat is lang gegraven,
Het gat is lang gegraven,
want de LSAC is niet meer.
want de LSAC is niet meer.
Ook de RSAC is verdwenen.
Ook de RSAC is verdwenen.
Dit doet ons nog heel veel zeer!
Dit doet ons nog heel veel zeer!

Al roerend in de pan,
Al roerend in de pan,
staat er een TSAC man.
staat er een TSAC man.
Hij houdt van lekker koken,
Hij houdt van lekker koken,
maar toch bakt 'ie er niets van!
maar toch bakt 'ie er niets van!

Daar onderaan de route,
Daar onderaan de route,
ligt een taart in het verschiet.
ligt een taart in het verschiet.
Maar verder is het rustig,
Maar verder is het rustig,
want de ASAC heeft geen lied!
want de ASAC heeft geen lied!

Een toprope in de rotsen,
Een toprope in de rotsen,
is wel een beetje raar.
is wel een beetje raar.
Maar dat is juist de GSAC ,
Maar dat is juist de GSAC ,
en de chili is al klaar!
en de chili is al klaar!

In het warme verre zuiden,
In het warme verre zuiden,
rijdt de MaasSAC op en neer.
rijdt de MaasSAC op en neer.
Voor wat uurtjes in de rotsen,
Voor wat uurtjes in de rotsen,
want zo klimmen ze veel meer!
want zo klimmen ze veel meer!

Bij het kampvuur van de USAC,
Bij het kampvuur van de USAC,
staan de vrouwen niet alleen.
staan de vrouwen niet alleen.
Want van de ganse NSAC,
Want van de ganse NSAC,
komen daar de mannen heen!
komen daar de mannen heen!

Op geitenwollen sokken,
Op geitenwollen sokken,
is de Ibex’er een held.
is de Ibex’er een held.
Maar ze zijn zo sexy,
Maar ze zijn zo sexy,
dat de sneeuw er zelfs van smelt!
dat de sneeuw er zelfs van smelt!

Bij de tenten van de ESAC,
Bij de tenten van de ESAC,
staat er eigenlijk maar een.
staat er eigenlijk maar een.
Zij slapen lekker knus.
…
Ja zo typisch is er geen!
Ja zo typisch is er geen!

Daar in de après-skihut,
Daar in de après-skihut,
wordt de glühwein lekker warm.
wordt de glühwein lekker warm.
Da’s klimmen bij de DSAC,
Da’s klimmen bij de DSAC,
want hun pappies zijn niet arm!
want hun pappies zijn niet arm!
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Nederlandse Studenten Alpen Club
In het heuvelige landschap,
In het heuvelige landschap,
onze Alpenskillz getest.
onze Alpenskillz getest.
Chillen bij de BBQ,
Chillen bij de BBQ,
en de NijSAC doet de rest!
en de NijSAC doet de rest!

Beste ZeeSAC opgelet!
Beste ZeeSAC opgelet!
Leer foutloos elk couplet!
Leer foutloos elk couplet!
Om bij ons te mogen horen,
Om bij ons te mogen horen,
anders vis je achter ’t net!
anders vis je achter ’t net!

Zijn we iemand nog vergeten?
Zijn we iemand nog vergeten?
Aan het einde van dit lied?
Aan het einde van dit lied?
Ach je zou ze haast niet missen,
Ach je zou ze haast niet missen,
maar de TilSAC is er niet!
maar de TilSAC is er niet!
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