Stoere Ketelbinkies!,
Sommigen slaan tegen een bal, of schoppen met hun voet
Maar Sint hoorde dat jullie aan rugby doet
Jullie zitten bij de RRC Guppen
Dus de rugby gaat jullie helemaal lukken
Maar wat doen jullie bij de Training goed mee!
Daar is de Sint heel blij mee
Iedere zondag gaan jullie met zijn allen knallen
Met van die rare rugbyballen
Dat is best een stoere sport,
waarbij je omver gelopen wordt
Of je nu een blauw, oranje, of geel hesje aan doet
Jullie spelen al heel erg goed
Je rent het hele veld op en neer
Iedere keer weer
Van lintjes afpakken
Tot nu kadootjes uitpakken
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Chinese muur en pizzapunt
De Pieten zien dat je het al heel goed kunt
Julie pakken de Tags, maken veel try’s en passed de bal veel over
Zo blijft er van de tegenstander weinig over
De Teammanager loopt vooraan in galop
En daardoor zijn de coaches Top 
Zoiets moet beloond worden, dacht de Sint
Kijk maar eens wat je komende periode in je schoen vindt.
Sint zocht het mooiste cadeau voor jullie uit
Al kostte het hem zijn laatste duit
Nog een paar nachtjes slapen
En dan zullen jullie weer met een mooi cadeau waken
En wat zingen jullie altijd?

Wie zijn wij? Rotterdam

Wat gaan we doen? wij gaan winnen
Dat moet je wel elke zondagochtend zingen!
Maar maak vooral veel plezier met je Teamgenoten
En neem een paar Pepernoten!
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Lieve Turven,
Sint net aangekomen vanuit Spanje
Is rap doorgegaan naar de club van Groen-Oranje
Hier bij RRC in het Rotterdamse
Liggen vaak enorme kansen
Direct bij de turven op bezoek
Eens kijken in het grote boek
Lekker rugbyen op het gras
Daarmee is iedereen in zijn sas
Een mooie start van het seizoen
Bij het toernooi van Sparta direct al kampioen
Dat met een mix van jong en oud
Echt een ploeg van goud
Deze sportieve turven
Lijken alles wel te durven
Chinese muur en pizza punt
Iedere speler wordt de bal gegund
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Passeren lukt zomaar niet
En hup weer een tag zoals je ziet.
Overspel en support
Dit is rugby zoals het hoort
Met de bal rennen naar voren
Om dan gauw weer een try te scoren
Een schijnbeweging en versnellen, 1 , twee, drie
Ook dat hebben jullie al onder de knie
Zo scoren jullie try na try
Dit spel is beslist niet saai
De regels van offside en knock-on
Kennen voor jullie geen pardon
Bitjes in en aan de slag
Dat is wat Piet zag
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Support, vangen en bal onder de arm
Direct voorwaarts dan blijf je warm
Blijf lekker spelen dit stoere spel
En laat nu maar horen, die Rotterdamse Yell!
Wie zijn wij?!Rotterdam! Wat gaan we doen?! Winnen!!!
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