
Schrijf een stukje voor mij Franz (31) 

 

Handjes. 
 
Toen ik afgelopen zaterdag naar de wedstrijd Batavia’90 Veteranen 35+ tegen 
Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ op het sportpark “De Doggersbank”  in 
Lelystad keek,  moest ik opeens denken aan mijn favoriete liedje van K3. Het 
liedje is genaamd “Handjes draaien”. Het liedje begint als volgt: “Handjes 
draaien” en dat dan 3x en de volgende regels zijn: “ Alle kindjes op de wereld 
doen me na. Aha, Aha, Aha, Aha.” 4x dus. 
 
Laat ik duidelijk zijn. Het was een enerverende wedstrijd. De bezoekers namen 
in de 13e minuut een 1-0 voorsprong. De bijna herstelde Robert Mansvelder 
schoot een toegekende strafschop schitterend in het vijandelijk doel 0-1. 
Daarna begon het verhaal van de handjes. Patrick Pieterse stopte met de linker 
hand een hard ingeschoten bal. De toegekende strafschop zorgde voor een 1-1 
stand in de 20ste minuut. Deze stand zou een mooie weergave van de wedstrijd 
zijn geweest bij rust. Maar neen, hoor! Vijf minuten voor de theepauze maakte 
de thuisclub via een strafschop 2-1. Na deze treffer klapten de aanwezige 
kinderen langs de lijn wel 3x  in de handjes. 
De tweede helft begon dramatisch voor de club uit de Vechtstreek. De enige 
man, die zijn handen tijdens het spel binnen bepaalde grenzen wel mag 
gebruiken, gebruikte ze niet. De tegenstanders maakten onder het roepen van 
Aha (en dat wel 4x) dankbaar misbruik van deze miskleun 3-1. 
De bezoekende club vocht zich via een imponerende debutant terug naar 3-2, 
maar een minuut later was het alweer 4-2. En toen was de strijd beslist. Een 
middenvelder van Weesp/Muiden/Italië, die normaal schitterende dingen doet 
met de voeten, vond het nu ook weleens tijd dat hij iets met een hand deed. Hij 
zwaaide al draaiend naar de bal en kreeg toen een vrije trap tegen. 
FvW.      

Aaien of zwaaien. Hierbij heeft men wel de handen nodig!  
 

 


