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1 Anton Schaap Eindhoven 18 0
2 Anne-Maartje L. Amsterdam 17 0
2 Norbert Koning Nijmegen 17 0
4 Jan Hoenselaar Nijmegen 16 3
5 Bert v Scherreburg Arnhem 16 2
6 H.L. v Rossum Eindhoven 16 0
7 Oscar van Zetten Lleida (Spa) 16 0
8 Wilfried Simons Nijmegen 15 2
9 Iwan Nijmegen 15 0
10 Brenda de Vries Nijmegen 15 0
11 René Clement Nijmegen 15 0
12 Misjelle Bouwmans Nijmegen 14 1
13 Jan Dirk de Wilde Nijmegen 14 0
13 H.B. Boland Zutphen 14 0
15 Paul Fransman Ottersum 14 0
16 Irmgard B. Roosendaal 13 3
17 Mary Nijmegen 13 2
17 Peer Baudoin Nijmegen 13 2
19 René Nouwens Nijmegen 13 1
19 A. Reinders Noordwijkerh. 13 1
20 van der Tol Nijmegen 13 1
22 KNUST Drukkerij Nijmegen 13 0
22 Ubu L. Nijmegen 13 0
22 Jeroen van Haeren Nijmegen 13 0
25 Fermin Arenales Eindhoven 13 0
25 Jan Lauwen Nijmegen 13 0
25 Pascale Meijers Nijmegen 13 0
28 Henk Kerssies Nijmegen 13 0
28 Remco D. Leiden 13 0
30 Erik Boelhouwer Eindhoven 12 6
31 Irun S. Nijmegen 12 2
32 Teun Boumans Nijmegen 12 2

33 Martien Heijmink Nijmegen 12 1
33 Gerard Krielen Nijmegen 12 1
35 Louis van Zetten Nijmegen 12 0
36 Steven Boland Amsterdam 12 0
36 Joekie Laamers Nijmegen 12 0
38 Guy Klaassen Eindhoven 12 0
39 Riska & Chris Arnhem 11 3
39 Henk Nijmegen 11 3
41 Marius van Dalen Nijmegen 11 2
42 Esther Hermans Nijmegen 11 2
42 Randolph Wild London 11 2
44 Wil Kersemakers Nijmegen 11 1
45 Reinoud Boland Eindhoven 11 1
46 Opa Kees L. Amersfoort 11 0
46 Alfred Boland Nijmegen 11 0
48 Angélique Huisman Nijmegen 11 0
48 Mascha Frickel Amsterdam 11 0
50 Simone vd Broek Arnhem 11 0
50 Brigitte Slangen Nijmegen 11 0
50 Marianne vd Wiel Cuyk 11 0
53 C.M. van Beurden Nijmegen 10 5
54 Lennert Janssen Zoetermeer 10 3
55 Kaptein Ivo Eindhoven 10 2
55 Ynze Alkema Arnhem 10 2
57 Rob J. Nijmegen 10 1
58 Theo Verhoeven Nijmegen 10 0
59 Theo Heldens Amsterdam 10 0
59 Jaq Nijmegen 10 0
59 Frank Witlox Nijmegen 10 0
59 Dirk v. Eynthoven Arnhem 10 0
59 Hansman Amsterdam 10 0
59 Wip Leistra Nijmegen 10 0
59 Michiel vd Zee Nijmegen 10 0
59 Hennie de Haan Wageningen 10 0
67 Sacco Maastricht 10 0
67 René Megens Cuyk 10 0
69 Piet Fransman Nijmegen 9 3
70 Kees van Bergen Nijmegen 9 2
71 Nanneke v Druenen Nijmegen 9 1
72 Lex Rietman Nijmegen 9 0
72 E. Öztas Rheden 9 0
74 Gonnie Brouwer Arnhem 9 0

74 Peter v. Gompel Nijmegen 9 0
76 Harry de Bles Nijmegen 8 3
76 Martin Hilferink Dieren 8 3
78 Peer vd Boogaart Nijmegen 8 2
78 Peter Latjes Utrecht 8 0
78 René vd Pas Nijmegen 8 0
78 Anja van Kessel Nijmegen 8 0
78 Aadje D. Zoetermeer 8 0
79 Annemai Nijmegen 8 0
79 Felix Jansen Nijmegen 8 0
79 Rob v. Erkelens Amsterdam 8 0
79 F. Wijngaarde Arnhem 8 0
83 Jan Boeijink Enschede 8 0
83 Anneke Hermans Den Bosch 8 0
85 Veronica & Giles London 8 0
90 Erik Tierolf Alkmaar 7 3
91 Adriaan Morel Nijmegen 7 2
91 Marcel Slok–Soede Nijmegen 7 2
93 Kees Hazendonk Eindhoven 7 1
94 Reinoud v. Uffelen Den Bosch 7 0
94 Piet  Worbts Nijmegen 7 0
94 Ewout Tuyt Amersfoort 7 0
97 Katelijn Nijmegen 6 2
98 Alice Westervelt Nijmegen 6 0
99 Merodach Raka Nijmegen 6 0
99 John Koekkoek Nijmegen 6 0
99 Erik Bolt Arnhem 6 0
102 G. Teunissen Nijmegen 5 1
103 Matty Lupker Nijmegen 5 1
104 Boris L. Amsterdam 5 0
104 Karin & Frank Nijmegen 5 0
104 Arnold Heer Arnhem 5 0
107 Theo Uijlen Nijmegen 4 0
107 Cos vd Weijer Nijmegen 4 0
107 Gert Nijmegen 4 0
107 C. Jansen H.Landst. 4 0
111 M. Robeerst Nijmegen 4 0
112 Willia v. Houdt Nijmegen 3 2
112 Jolanda & Peter M. Nijmegen 3 2
112 Herbert Boland Gouda 3 2
115 Leo Weterings Nijmegen 3 0
116 Paulien Worbts Nijmegen 2 0

Winnaars & Verliezers
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Ach ja, vroeger...

Weet u het nog...de fantastische dubbelslag waarmee Eindhovenaar Anton
Schaap op de laatste speeldag van het EK niet alleen het dierenklassement,
maar ook de totale poolwinst naar zich toetrok? Dit alles terwijl Martin
Hilferink, dobberend in een lek bootje op scandinavische wateren, tevergeefs
zocht naar het telefoonnummer van Ubu, om een 2-0 overwinning voor
Denemarken te voorspellen. Toen hij het bewuste papiertje eindelijk vond,
woei het weg en dreef tergend langzaam naar een verschrikkelijke waterval
om voorgoed te verdwijnen. Zo werd Martin geen 1e maar 76e. René Clement
kwam eerder terug van vakantie en belde om zijn ‘blinde’ voorspelling voor de
finale om te zetten in een uitslag ‘waarover was nagedacht’. Dat had
hij beter niet kunnen doen. 2-0 voor Denemarken was zo slecht
nog niet. Deze actie kostte hem een ruime overwinnning en lever-
de hem een schlemielige 11e plaats op. Maar er gebeurde meer:
Brenda de Vries en H.L van Rossum toonden zich sterke starters,
maar langzame ‘finishers’. De op één-na-jongste deelneemster
Anne-Maartje Lemereis (2 jaar) pakte de tweede plaats en kocht een
trip-trap kinderstoel. Haar broertje Boris (1/2 jaar oud) bleek nog te weinig
ervaring te hebben en zit al twee jaar op de grond te wachten op het WK. Als
nieuwe deelnemer wordt dit jaar vanuit Amersfoort Pelle Lemereis gelanceerd.
Maar naast al dit jonge geweld waren er ook de oude pool-specialisten. Wil
Kersemakers (winnaar ‘90), Alice Westerveld en Peer vd Boogaart faalden
echter jammerlijk. Spek en bonen-winnares van 1990 Joekie Laamers bereik-
te een verdienstelijke 36e plaats. Piet Fransman (voor de tweede maal beste
Piet! gefeliciteerd!) moest zijn titel ‘beste buitenlander’ overdoen aan de in
Lleida woonachtige Oscar van Zetten, wiens broer -de ‘doorgaans zo meedo-

genloze’ Louis van Zetten- deze zomer meteen naar Spanje vertrok om van
daaruit zijn voorspellingen te doen. Een zeer constant niveau toonde de kleur-
rijke deelnemer Theo Uijlen, die (ondanks het wijzigen van zijn gevreesde ‘4-
1 tacktiek’) dit jaar een gedeelde 107e plaats bereikte. Een voorzichtige aftas-
ting van het mogelijke deelnemersveld leert ons dat zich ook dit jaar onder de
deelnemers een grote tros favorieten schuilhoudt: Peer Baudoin, onverbidde-
lijk winnaar van het groente- en fruitklassement in 1992, Frank Witlox, die
ons voorstelde om aparte klassementen te maken: één voor fruit, één voor
groente, Paul Fransman, twee jaar geleden beste man, nét vóór Irmgard
Breugelmans, overigens ook een nooit uit te vlakken outsider. En wat te den-
ken van Cos vd Weijer en Esther Hermans, die twee jaar lang zowat dagelijks

aandrongen op  de poolbode en niet schroomden om huisgenoten
(onschuldige groente!) voor hun piepende karretje te spannen.
Peter van Gompel, Bert van Scherrenburg (5e!), Nanneke van
Druenen en Peter M. bestaan jullie nog? Peter Latjes, ditmaal als
correspondent naar de VS gestuurd, zint ook op imago-verbetering.

P.Latjes: waarom sta ik niet in het dierenklassement? Het wordt ove-
rigens ook de hoogste tijd voor een vrouwelijke winnaar. Anne-Maartje

lukte het net niet, maar dit jaar is zij weer ouder en wie weet onverslaanbaar.
Maar met name van Brenda de Vries, Irmgard, Pascale, Marianne en vooral
‘wisecrack’ Germa valt dit jaar bijzonder veel te verwachten. Trouwens ook
van alle deelneemsters die niet in deze opsomming staan. (omdat ze niet in
deze opsomming staan) Grootste favoriete: Annemai, die door de uitbreiding
van het aantal Afrikaanse landen haar voorspelling-specialisme volledig kan
uitbuiten. Daarnaast vele sterke debutanten, zoals de op sensationele wijze
kampioen geworden hockeyers van ZOW.  (“pas op voor de strafcorners van
Saoudi-Arabië”), Tonnis van der Luit (altijd al ijzersterk in weddenschappen),
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Bouderbala terug!

De ster van het
Marokkaanse elftal
tijdens het WK’86
in Spanje is weer in training gegaan om deel
uit te kunnen maken van de nationale selec-
tie van zijn land. Het lijkt ongelooflijk:
Bouderbala moet toch op z’n minst de veer-
tig gepasseerd zijn. Ook veteraan Roger
Milla streeft naar een hernieuwd optreden
voor zijn land. Tijdens analyses van de wan-
delgangen (door Tonnie B-S) zijn ook in
Zeist opmerkelijke activiteiten gesignaleerd.
Namen? Kees Kist; Johan Neeskens;
Martien Vreyssen.                       
Hennie de Haan: een hele goeie voetballer
uit een land dat zich niet heeft geplaatst
(bijv. uit Frankrijk) verkleedt zich als
Bouderbala! (bijv. Papin!). Als de tegenstan-
der roept: ‘hé ouwe, je kunt er zeker niets
meer van!’, schiet de als Bouderbala verkle-
de Papin de bal heel hard achter de totaal
verbouwereerde keeper. (bijv. Bodo Illgner)
De scheidsrechter wijst naar het midden:
doelpunt.

Voetbalbelg. België treedt in de VS aan met de Kroaat
Josip Weber, de al jaren veel scorende spits van Cercle
Brugge, op het middenveld worden de lijnen uitgezet door
de Italiaan Enzo Scifo terwijl eerder de Braziliaan Louis
Oliveira in het centrum van de aanval speelde.
Als Ajax die Weber vorig seizoen nu toch had gekocht, zou
hij dan nu het oranje shirt om de schouders hebben gedra-
peerd? Waarom wordt iedereen maar voetbalbelg? 
Dick Bondscoach: wat loopt er eigenlijk bij ons rond dat
naturaliseerbaar is?

Hetze tegen de Snor. In het oran-
je-geweld dat ons vanaf de winkel-
schappen aanvliegt (oranje tuinka-
bouters!) komen ook de meest lou-
che handel-bv’s ons met shirts, pos-
ters, opdrukjes, prijsvraagjes verve-
len. Wat opvalt: In alle debiliserende
reclamecampagnes zijn ze er nog: de
snorren. De snor van Gullit, de snor
van Rijkaard, Jan Wouters (FC
Utrecht) met haar op zijn voorhoofd
en onder zijn neus, Berry (zoals hij
is), Van Vossen, Danny Blind. De
Boertjes drinken een snorretje. 
Helaas bedrijven: de snorren zijn er
niet meer! Hardnekkige snordragers
als Berry van Aerle en Adri van
Tiggelen worden niet voor niets niet
meer geselecteerd! John de Wolf kan
een basisplaats wel vergeten.
Uitzondering: Ed de Goey, maar die
kun je alles vergeven.
Commentaar van oud-voetballer
Barry Hulshof: een snor? Daar lach-
ten we vroeger om. 
Commentaar van Hennie de Haan:
wat te denken van een fopsnor?!

Mokken met Bok?

Loopt ik langs het voetbalveld, begint die kleine

te huilen. Gaat ik toch gewoon naar huis? Ik

hoeft niet naar Orlando. We gaan al jaren met

de hele familie naar Zeeland. Hoeft ik toch

niet te regelen, regelt mijn vrouw allemaal. En

dan hoort ik namen roepen als Oulida, Cocu,

Laamers zou in een keer zo’n goede voetballer

zijn. Ik gaat toch ook niet roepen dat Obiku

naar de WK moet? Iedereen roept dat De

Goey een wereldkeeper is, nou hij heb een boel

ballen gestopt dit seizoen, maar wat moet-ie dan

doen, gaan staan jongleren in dat doel? Nee

dan die nieuwe buitenspelregel, daar wil ik het

hier over hebben. Nou moge ze niet meer vlagge

als die spits een klein beetje buitenspel staat, dan

kenne ze met die vlag net zo goed het verkeer

gaan regelen. Nee je zult mij niet zien in

Orlando. We hebben een TV in de caravan,

lekker kijken, met die jongens van me op schoot

en als Sesamstraat begint en die kleine begint te

huilen dat gaat-ie gewoon op sesamstraat.

Gebrek aan discipline, ook zoiets typisch

Nederlands. Als je kampioen wordt hoor je

toch ook niemand zeuren over discipline. Je moet

het toch op het veld laten zien. Ho, maar nou

gaat ik, die kleine van me begint te huilen.

Gert

...laten ze Oulida thuis, moeten die mensen van

de KNVB tegenstanders gaan analyseren.

Dan zeg ik: er is sprake van een hiërarchie. In

een hiërarchie heb je altijd te maken met macht.

Kijk, je mag in Barcelona zes keer van Real

verliezen maar bij de zevende keer is mijn hiërar-

chie ook weg. Er is een tijd voor alles en er is een

tijd voor niets. Hoe ik dat bedoel? Dat lijkt me

duidelijk. Jij stelt jouw vragen en ik geef mijn

antwoorden. Iedereen moet doen wat ie het beste

kan. Dat zei ik vroeger al. Iedereen weet hoe ik

werk. Dus dan is het allemaal toch niet zo moei-

lijk? Maar als zij dan met de pers en het bestuur

en Lotto en weet ik veel allemaal in

Disneyworld of Florida willen gaan zitten moe-

ten zij dat weten. Dat zei ik in 74’ en 78’ en je zag

het in 90’, dus... Voetbal blijft simpel, hoor. Dat

is precies als bij produktiewezen en bedrijfstech-

nologie. Precies hetzelfde. Da’s allemaal hiër-

archie. Een keer raken is duizend keer moeilij-

ker als een balletje hoog houden. Dat hoef ik

toch niet meer aan een Van Basten te vertellen?

En aan een Oulida? Die zijn toch allang onaf-

hankelijk? En voor het geld blijven wij echt niet

thuis zitten, ben je gek. Ben je gek, joh, we spre-

ken toch allemaal Nederlands? Nou dan.

Jordi

Slimmigheidjes van Hennie de Haan. 

Om vanuit de organisatie van
de Pool ‘94 een poging te
doen een ruimere blik op
het voetbal te brengen heb-
ben wij ons gewend tot
voormalig pooldeelnemer

Hennie de Haan, de man die
door de staf rond het Neder-

lands elftal geheel ten onrechte al jaren over
het hoofd wordt gezien wanneer het gaat om
vernieuwende slimmigheidjes die de kwaliteit
van het voetbal ten goede zullen kunnen
komen. 

-Achter de rug van de grensrechter stelt
zich een in zwart pak gestoken official van de
KNVB op. Zodra de tegenpartij gevaarlijk
dreigt te worden, duwt deze heel hard tegen
de onderkant van de arm van de grensrechter.
De aanvaller zal onmiddelijk denken dat-ie
buitenspel loopt. De Nederlandse verdediging
pakt de bal af en loopt er snel mee vandoor.

-Een van de spelers van het Nederlands
elftal neemt een zwarte doek mee in het veld,
die hij goed verborgen houdt onder zijn shirt-
je. Zodra hij oog in oog met een tegenstander
komt te staan, haalt hij plotseling de doek te
voorschijn en gooit deze over zijn tegenstander
heen. Dan loopt hij heel hard weg met de bal.

-Bij een hoekschop gaat een Neder-
landse aanvaller snel op de schouders van
een andere Nederlandse aanvaller staan. De
heel erg hoog genomen hoekschop wordt
vervolgens door de bovenste aanvaller in het
doel gekopt!

Een stukje over 
Tonnie Bruins-Slot

Die is er ook al lang. Waarom? Zou
Tonnie Bruins-Slot wel eens een
aanbieding krijgen? En hoe reageert
hij daar toch op? Heeft-ie een
vrouw? Is er een Jordi Bruins-Slot?
En wil die nog voor het Jong Oranje
uitkomen? Waarom is Tonnie wél
blijven roken? Zou hij wel eens
ruzie hebben met Johan? Als Cruyff
ontslagen wordt en Tonnie mag blij-
ven, doet-ie dat dan? Hoe wordt
Tonnie ontvangen bij de clubs waar
hij analyses maakt? En wat heeft dit
hele stukje met het WK’94 te
maken? Zou-ie op de tribune zitten?
En wie betaalt dat?

20 mei

Voordat de selectie van het
Nederlands elftal voor het eerst
bij elkaar kwam vond er een

medische keuring plaats. Wat
gebeurde daar dan? Ed de
Goey: “bepaalde fitheidsdin-
gen”. Bepaalde fitheidsdingen.
Daarom houden we van hem.

Vrijdag
20
Mei
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Veel in vierkanten
spelen zodat altijd
een numeriek
overwicht te beha-
len is op ploegen
die in driehoekjes
spelen zoals de
Saoedi’s die dat
nog net van Been-
hakker geleerd
hebben.

Dick Advocaat: 
“Van alles wat in de voorbereiding
heeft plaatsgevonden, is slechts
5% naar buiten gekomen”.

D I C K

Waar is Truus?
Er zijn geen spelersvrouwen meer.
Waar is Truus? En vroeger had je
dan nog Danny, en die mooie van
Kieft en die stille van van Basten.
Zelfs Martien Vreyssen was getrouwd!
De Boertjes hebben geen vrouw, die
moeten elke avond samen ganze-
borden; Ed natuurlijk ook niet (hij
durfde haar niet aan te spreken) en
met Van Gobbel durfde niemand in
zee; Marco, Ruud en Frank zijn
gescheiden -in Milaan wil een
huwelijk niet gedijen-; over Nada
hebben we het nie. 
De mogelijkheid van spelersman-
nen wordt door de voetballerij stel-
selmatig ontkend. Maar waar is toch
Truus?

Firma Rutjes en Van Tiggelen verdwenen.

Gaat Nederland het in Amerika redden zonder het illus-
tere duo Rutjes en Van Tiggelen, waarmee het in de
jaren ‘80 furore maakte op de internationale markt?
Het bedrijf verhief meedogenloosheid tot kunst en
maakte stijfheid tot een van Neerlands belangrijkste
exportprodukten. De knarsende Rutjes, de stotterende
Van Tiggelen. Weg. Verdwenen uit de oranjeselectie.
Maar nog niet over de kop. Econoom Rutjes en postbo-
de Van Tiggelen overwegen zich op de spijkermarkt te
storten. Rutjes: Ik zet de lijnen uit en Adri  bezorgt ze bij

de mensen thuis. Van Tiggelen: ik ben
van de generatie die nog wil werken

voor mijn geld.

Adri & Greame
nagelogistiek

De Wolf: hoofdpijn.
Bij de eerste training van het Nederlands elftal was John
de Wolf de grote afwezige. Oorzaak: migraine. Vraag
aan John de Wolf: hoe moet dat dan tijdens het WK met
die enorme hitte en vochtigheid? De Wolf (vanachter
zijn haren): alles langs de grond en vooral niet koppen.
Dan red ik me wel. 

Huwelijk Stan Valckx op de Portugese klippen.
De uitverkiezing van Stan Valckx voor het Nederlands Elftal heeft roet in het huwelijkseten  gegooid. De blon-
de bon-vivant die momenteel furore maakt in Portugal werd door bondscoach Dick Advocaat op het laatste
moment uit het huwelijksbootje getrokken. ‘Niks trouwen, voetballen’ zou Advocaat gesnauwd hebben. Een
doornatte Stan Valckx is vervolgens afgedropen richting Huis ter Duin. Gefluisterd wordt dat de net-niet
mevrouw Valckx haar woede heeft gekoeld op het hoofd van de kleine generaal (zie elders deze pagina).

17 juni gaat het WK van start. Denemarken en
Frankrijk zijn er niet bij. Nederland is er wel en wij
ook! Het uitblijven van de poolbode ‘92 heeft bij
menigeen wellicht bange vermoedens doen ontstaan:
zou de pool definitief teloor zijn gegaan? Wees gerust:
wij zijn er weer. Levend en schoppend. De poolbode,
waar twee jaar lang knap hard aan gewerkt is, hebben
jullie nu als bewijs in handen. 
Tot nu toe werd de pool gekenmerkt door een explo-
sieve groei van het deelnemersveld: 116 deelnemers
in 1992. Aan deze groei probeert de organisatie voor-
zichtig paal en perk te stellen. Hoe het deelnemersveld
er dit jaar uit zal zien valt nu nog moeilijk te voorspel-
len. Zeker is, dat een compleet (?) hockey-team de
gelederen zal versterken. Wellicht voor hen een aardig
idee om tijdens het WK-hockey ook eens iets te doen?
Maar waar het deelnemersveld zich waarschijnlijk sta-
biliseert, valt er wel een explosieve groei waar te
nemen bij de organisatie: maar liefst anderhalf keer zo
groot zijn wij geworden na de toetreding van Teun
Boumans. Teun, vermaard strijder in vorige pools
(vooral in ‘90), sluit uitstekend aan bij de andere
organisatoren: ook hij heeft nauwelijks tijd. Zijn
belangrijkste voetbalprestatie: ooit kreeg hij een lift
van Bud Brocken.
Na de betrekkelijke rust van de EK pool’92 (15 wed-
strijden) volgt tijdens het WK’94 een gigantische stort-
vloed aan wedstrijden (52!). Dat betekent dus niet
alleen ontzettend hard werken voor de organisatie,
maar ook voor de deelnemers. Het tijdig doorbellen
van de voorspellingen kan voor het welslagen van
deze onderneming van doorslaggevende betekenis
zijn. Wij rekenen op en voor julllie.

Hitteberoerte
Leefde Sartre nog maar. Walgelijk, dat WK voetbal. Of Nigeria zou vice-wereldkampioen moeten worden.
Nadat het Duitsland in een zinderende halve finale heeft uitgeschakeld, na strafschoppen. De acht van
Nigeria schrijven op 17 juli geschiedenis tegen de negen van Nederland. En de Achterhoek barst bijna van
trots uit elkaar. Niet alleen komt daar de Pool-winnaar vandaan, maar ook presteert Clemens Westerhof
wat Hans Westerhof, Guus Hiddink, Kappertje Schreur, Alfred Boland en Ubu Lemereis niet is gelukt: de
Achterhoek een plaats op de voetbalwereldkaart geven. Dat het gebied door de stupide opmerkingen van
de veel geïnterviewde bondscoach van Nigeria definitief tot de risé van Nederland wordt verklaard, zal de
Afrikaanse voetbalfan minder deren. Want hoge bomen vangen nu eenmaal veel ballen.
Walgelijk dat WK voetbal. Wat zijn dat toch voor Fifa-figuren, die sollen met de lichamelijke en geestelijke
gezondheid van onze manschappen in Amerika. Om een zak vol reklame-geld worden gelouterde voetbal
miljonairs als slaven behandeld. Zijn ze net gewend aan de Poolse kou, dan houdt de Fifa, ondanks een
Belgische waarschuwing, voet bij stuk en lopen de Nederlands elftalspelers de kans om in Orlando een hit-
teberoerte te krijgen.
Het zal ongetwijfeld een spectaculair gezicht zijn wanneer spelers als moderne Tommy Simpsons ter aarde
storten. Het zullen de hoogtepunten zijn in wedstrijden die niet om aan te zien zijn, omdat spelers niet voor-
uit te branden zijn. Peter van Vossen zal het nog bezuren, dat hij vanwege bewezen diensten in Istanbul en
Londen de voorkeur boven superschlemiel Johnny Bosman heeft gekregen.
Natuurlijk tellen ook in topvoetbal sentimenten. Zeker bij Dick Advocaat, want achter de façade van de
grote bondscoach gaat een Hagenaar schuil met een hartje van goud. In de VS is Advocaat op vertrouwd
terrein. In zijn vorige voetballeven, als speler van zo’n nimmer tot wasdom gekomen Amerikaanse profclub,
zat Advocaat, die rücksichtslose middenvelder, moederziel alleen en met Willem van Hanegem aan het ont-
bijt in een hotel in de VS. Komt er een gevoelig liedje met herinneringen voorbij, het kijkt Advocaat recht in
de ogen. Dick denkt aan thuis en de stoere en onverzettelijke kuitenbijter barst in tranen uit.
Walgelijk dat WK voetbal. Met zijn overkill aan kraak noch smaak-wedstrijden en media-terreur. Met zijn
oranje frites-saus. Met het chauvinisme, dat je van de vele rood-wit-blauw geschminkte gezichten kunt schra-
pen, Met zijn kleine oranje krabbelaars die zich laten misbruiken als reklame-zuiltje. Weerzinwekkend die
Ronald de Boer, die zich in het zweet werkt voor een of ander opwekkend middeltje. Als ik Advocaat was, zou
ik hem mijn selectie uitschoppen. Kan die de Boer met Maradonna en Caniggia gelijk aan de XTC.
Walgelijk dat WK voetbal. Met zijn Poolbode, die genadeloos het gebrek aan voetbalkennis etaleert. Maar
we nemen alles voor lief. Het bijtende commentaar over onze onbenullige prognoses. Zelfs die verschrikke-
lijke Eddy Poelman en Evert ten Napel nemen we voor lief, als Dick Advocaat zich, net als in Zweden iede-
re wedstrijd even laat gaan. Heel eventjes maar. Twee seconden. Als hij zijn overwinningsvuistje balt en
hem, verschrikt om zoveel emotie, weer verstopt.
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Hennie tipt het Nederlands Elftal

25 Juni Nederland-België
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De procedure: Alle deelnemers sturen voor 11 Juni een ingevuld formulier
naar de organisatoren terug. De inschrijving kost fl.15,-. Hiervan is 10 gul-
den bestemd voor de prijzenpot. Vijf gulden is bestemd voor kosten van het
grafische materiaal en de kosten van het rondsturen van de vele tussenbe-
richten. Omdat de organisatoren bij eerdere gelegenheden behoorlijk wat
geld hebben toegelegd willen we dit jaar met fl.0 beginnen en met fl.0 eindi-
gen. De inzet dient absoluut tegelijk met het formulier betaald of overge-
maakt te worden. Niet betaald? Niet deelnemen! Na inlevering zal voor de
aanvang van het toernooi een complete lijst met deelnemers en hun voorspel-
lingen worden bezorgd om iedereen de kans te geven zijn of haar klassement
bij te houden. 

Prijzen: We verwachten zeker 100 deelnemers. Er worden vijf prijzen ver-
deeld: van nummer 1 tot nummer 5 respectievelijk 45, 25, 15 en 5 procent
van de prijzenpot. Voor de nummer één betekent dit een prijs van boven de
400 gulden! Een nieuwe Spek & Bonen prijs (voor de nummer laatst) zal tij-
dens het toernooi worden vastgesteld. De organisatie sluit niet uit dat tijdens
het toernooi ideeën voor nieuwe prijzen (meest kleurloze deelnemer, Vlees
noch visch-prijs, aapuitdemouw-prijs etc.) zullen ontstaan, die echter niet ten
koste zullen gaan van de prijzenpot.

Na de groepswedstrijden: voorspellingen voor de achtste finales moeten
uiterlijk 1 juli voor middernacht binnen zijn, en kunnen worden opgestuurd,
gefaxt, getelegrafeerd of per telefoon worden doorgegeven. Uitslagen voor de
kwart finales moeten uiterlijk 6 juli voor middernacht binnen zijn. Uitslagen
voor de halve finales moeten uiterlijk 11 juli voor middernacht binnen zijn.
Uitslagen voor de wedstrijd om de 3e en 4e plaats en de finale moeten uiter-
lijk 14 juli voor middernacht binnen zijn. Bij overmacht kun je een andere
deelnemer delegeren uitslagen voor je door te geven of van te voren blind te
gokken op het wedstrijdnummer. Wij zullen na elke ronde zo snel mogelijk
de klassementen en de voorspellingen van de mede-deelnemers doorgeven.
Omdat we ernaar streven om alle voorspellingen steeds vóór de eerste
wedstrijden bij iedere deelnemer te bezorgen en de organisatie van het

WK het ons hierbij niet makkelijk maakt, zullen we de voorspellingen-
deadline zeer strikt moeten hanteren. Het is daarom verboden om boos
te worden als je zelf te laat bent met doorgeven.

Puntentelling: We maken een onderscheid tussen exact correcte voorspellin-
gen en correcte toto-uitslagen d.w.z. het voorspellen van de juiste winnaar of
een gelijkspel (zonder dat de uitslag daarbij precies klopt). 
Voor de eerste ronde levert een juist voorspelde uitslag 3 punten op. 
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert 1 punt op.
Voor de achste finale levert een juist voorspelde uitslag 4 punten op. 
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert 2 punten op.
Voor de kwart finale levert een juist voorspelde uitslag 6 punten op. 
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert 3 punten op.
Voor de halve finale levert een juist voorspelde uitslag 8 punten op. 
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert 4 punten op.
Voor de 3e/4e plaats/Finale levert een juist voorspelde uitslag 10 punten op. 
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert 5 punten op.
Voor alle voorspellingen geldt: 
het gaat om de eindstand na 90 minuten (+ blessuretijd). 
Dit betekent: verlenging en strafschoppen moeten niet in de voorspellingen
verwerkt zitten.
En verder: de voorspellingen voor de WK-topscorers die je op het inschrijf-
formulier kunt invullen zijn van belang wanneer deelnemers gelijk eindigen.
Vul het in: het kan belangrijk worden!

Veel voetbal en fun toegewenst!

Ubu Groesbeekseweg 2a 6524 DA Nijmegen

Alfred Mariënburgsestr. 45 6511 RL Nijmegen

Teun De Ruyterstraat 107 6512 GC Nijmegen

Inschrijfgeld: fl 15,- op giro Teun Boumans: 5645064 op v.n. adres

080-225117 (Ubu) 080-604496 (Alfred) 080-238571 (Teun)
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