
                                                                                                  

Kriebels 
Ongetwijfeld hebt u er ook wel last van. Kriebels in het lijf. Kriebels zijn niet zo erg als 
ergernis of opgewondenheid. Het zit er echt tussen in. Ik krijg ze als de veteranen niet naar 
mij luisteren, maar naar de assistent-coach. Echt, ik heb er nog net niet de pest in. Ook een 
vlagger of scheidsrechter, die respectievelijk vals vlagt of vals fluit. Daarvan kruipen de 
kriebels over mijn rug. Ze kruipen ook altijd over de rug als ik naar het Tv-programma Bloed, 
Zweet en Tranen kijk. De juryleden, en vooral de kinderen van Hazes, hebben het steeds 
over het kippenvelgevoel. Het lijkt wel of ze betaald worden door een kippenboer. 
Paaszondag ging ik met mijn vrouw naar Egmond aan Zee. Het was heerlijk weer en we zaten 
een tijdje op een handdoek op het strand. Plotseling kreeg ik jeuk op de rug. Ik vroeg mijn 
vrouw of ze even wilde krabben. Ze stond op en liep naar de zee. Even later kwam ze terug 
met een krab en zette het beest op mijn rug. Deze handeling bezorgde mij echt de kriebels 
en vooral omdat mijn vrouw later verklaarde dat ze haar nagels niet wilde beschadigen door 
het krabben. 
Het kan nog erger. Een paar jaar geleden was ik in de het dorp Krabbendijke in Zeeland. En 
echt! Zodra ik het mooie plaatsje binnen kwam kreeg ik jeuk. Ik wist niet waar ik het moest 
zoeken. Ik ging naar de plaatselijke VVV en werd door een medewerker de weg gewezen 
naar de krabpaal op het kerkplein midden in het dorp. Het was een verademing toen ik langs 
de paal schuurde. Later hoorde ik dat veel bezoekers last hebben van jeuk als ze 
Krabbendijke binnen komen. En daarom heeft de plaatselijke apotheek de paal geplaatst. 
Trouwens de laatste keer dat ik positieve kriebels had, was in de tijd dat sc Muiden nog een 
damesteam had. Ik hoop, dat er maar weer snel een team de kleuren van sc Muiden gaat 
dragen.  
FvW. 
 

 
 

Een kriebel is erger dan een krabbel! 


