
Keine Witze
Kan Feyenoorder Ullie ‘Snoopy Doggy Dogg’ van G. dat walgelijke nontalent Ronald de Boer niet
even een beetje jennen? Daar op die reserve-bank. Eén opgestoken middelvinger lijkt mij genoeg.
Richting de Napoleon van de Lage Landen. Want zelfs voor een opkikkerend neusdrankje is hij
waarschijnlijk te schijterig, deze fan van de al even verschrikkelijke René Froger die in Noordwijk
al een hitteberoerte had. Zeker op het moment waarop hij zich beter achtte dan de uitgekotste
Milanees die nu al tweeëneenhalve wedstrijd node gemist wordt.
Maar je moet het in Nederland wel heel bont maken om naar huis gestuurd te worden. De ouderenpartijen liggen, onge-
twijfeld bevangen door de hitte, waarschijnlijk op apegapen. Want anders hadden ze er wel met doeltreffend lobbywerk voor
gezorgd dat die even enge als walgelijke Evert ter Napel met het eerste de beste vliegtuig na de wedstrijd Nederland -
Saudi-Arabië terug was gestuurd naar het sadomasochistische vaderland (nee, dan Eddy Poelma:. Koeman uitschelden voor
een ‘oud wijf’ is een belediging voor al die vrouwen, die middels bejaardengymnastiek aan hun conditie werken. De man
komt met glans in aanmerking voor de Annette van Trigt-trofee voor de domste uitspraak van dit WK).
Eerst Ter Napel horen en dan sterven. Ieder land krijgt de sport-verslaggevers die het verdient. Gelukkig biedt de moderne
techniek ons de BRT, de ideale uitwijkmogelijkheid op een ontredderende, met drank doorspekte maandagnacht. Frank
Raes: ‘De Pele van de woestijn heeft al 167 interlands afgewerkt. Ze tellen in Saudi-Arabië ook de trainingen
mee...Nederland op achterstand. Ho ho ho. Ongelofelijk. Oranje even in rouw. Stel je dat voor. Daar zit de prins. Hij
gelooft zijn ogen niet...Ronald de Boer. Dat is niet echt een scoringsmachine. Maar kom...Al Dossari begrijpt er niets van.
Zo had Allah het niet voorzien....Misschien maar een kopbalsterke spits inbrengen. Ik weet het ook niet...Ze spelen voor wat
ze waard zijn. En dat is heel wat...Van Gobbel. Rustig. Voor één keer...Het is huilen met de pet op. Ook na de rust. Die pakt
hij met zijn ogen dicht. 1-1. Dick Advokaat, er valt ongeveer drie ton van zijn rug af...Er moet hier toch gewonnen worden
door Oranje. Of hoe zit het? Nog dertien minuten. De nood is hoog bij Oranje. Frank en Ronald de Boer. Tiktak. Het zijn
zaalvoetballers...Hij heeft nog acht minuten en veertig seconden om zich verdienstelijk te maken. Peter van
Vossen...Taument gelooft het niet. 2-1. Op de valreep. Oranje wordt gek. Gaston Taument, redder van Oranje. Keeper Al
Deayea, die zal bij de Prins moeten komen. Op het matje.’
En Rik de Saedelere, nadat Wouters een fout van het kaliber Kolping 5 maakt, blijkt over profetische gaven te beschikken:
‘Dat is het. Dat is het. Ik wist het. Ik wist het. Philip Albert’.
Ubu L. weet veel minder. En dat is pijnlijk. Want niet alleen hobbelt deze dynamische middenvelder van het Aron Winter-
kaliber in het Poolbode-klassement in de staartploeg mee, ook wordt zijn mateloze gebrek aan voetbalkennis smadelijk
geëtaleerd in St.Anneke. Op de openbare ranglijst in die Nijmeegse kroeg krijgt Ubu L., als voorlaatste, een speciale ver-
melding. Ook een manier om het etiket Grijze Muis te ontlopen. Voor hem zingt de solidaire Lou B. nog maar eens: ‘I have
forgotten how rotten it feels to be down.’
Het is trouwens verbazingwekkend dat er efedrine is gevonden bij Maradonna. Gezien zijn idiote spurt na zijn toevalstreffer
tegen Griekenland naar de kamera leek het wel alsof hij een speed-injectie had gekregen. Al zou je het in de rest van de
eerste twee wedstrijden ook weer niet zeggen. Want Maradonna leek te veel een uitgebluste variant op Valderrama. Deze
Kick van der Vall van de Andes leek rond te lopen met een apotheek aan valium in zijn lijf.
Maar er zit muziek in dit Wereldkampioenschap. De Nederlanders, die ondanks de hitte van Washington en Orlando niet
vooruit te branden zijn, wordt van alle kanten een riem onder het vermoeide en verhitte hart gestoken. In een ultrasaai
Brabants plaatsje, enkele uren na de blamerende overwinning op de Saudi’s, doet het carillon op het stadhuis net als Ulli
‘Snoopy Doggy Dogg’ van G. zijn stinkende best. ‘Hup Holland Hup’ klinkt het met de moed der wanhoop.
En ook die Amerikaanse tribune-klanten laten zich niet onbetuigd. Tegen de Roemenen, een paar dagen later door een te
veel in het verleden levende Kolping-spits nog uitgemaakt voor kutkommunisten, laten de yanks zich van hun beste vocale
kant zien. De Belgische verslaggever Michel Weiss: ‘Hoor die massa. Alleen de song ontbreekt nog. The saints go marching
in. Of Great balls of fire, dat zou nog mooier zijn.’ Kom voor zulke opmerkingen eens bij die droogkloterige Nederlanders,
die het WK nog walgelijker maken dan het soms al is.
Maar op het Duitse platteland kennen ze Ter Napel gelukkig nog niet. Haldern. Een zomerse zaterdag op een duf popfesti-
val. In een backstage-tent staan, hangen en zitten een stel Duitsers, verdwaalde Engelsen en twee Nederpopgroepen van
formaat met hun aanhang. En de Rode Duivels en Oranje ploeteren in de hitte op een Nederlandloze televisie. ‘Oei oei oei,
daar heb je Ed de Goey’ klinkt het uit Amsterdamse kelen.
Maar in het Nederlands elftal zelf zit minder muziek. Des te meer adrenaline en kokend bloed in de aderen van de muzi-
kanten. En als de warrige arbiter Marsiglia voor het laatst fluit, toveren enkele Duitsers een schalkse glimlach op het gelaat.
Al te uitbundig leedvermaak wordt in de kiem gesmoord met een barse schreeuw: ‘Keine Witze’. Vlug schieten de landgeno-
ten van Effenberg weg achter het tentzeil. Waarschijnlijk met een opgestoken middelvinger.

MOORD&
B R A N D
De actieradius van de  als speersnel aange-
kondigde Marcel Brand blijkt niet geheel in
orde. De veelscorende spits vulde thuis wel
zijn formuliertje in maar prefereerde vervol-
gens een vakantie boven pooldeelname. Toen
hij ontdekte dat hij na 23 wedstrijden met 27
punten virtueel koploper was (2 punten voor
op de op dat moment ongenaakbare Peter
Latjes) trachtte hij alsnog de pool binnen te
komen. Na de vanzelfsprekende weigering
eiste hij honderden gulden troostprijs. Zijn
formulier hebben we echter nog steeds niet
tot onze beschikking. Andere laterikken
waren Theo Tegelaars en de Van Zetten-clan
(zie: drama van ZZ). Het klassement van niet-
inleveraars:
1. Marcel Brand 27pt
2. Louis van Zetten 22pt
3. Brigitte Slangen 18pt
4. Oskar van Zetten 17pt
5. Theo Tegelaars 14pt

D R A M A
V A N  Z Z
Niet alleen het voetbalseizoen verliep afschu-
welijk tragisch voor Lleida. Een afgrijselijke
communicatiestoornis tussen Brigitte
Slangen en Alfred leidde uiteindelijk tot een
hartverscheurend en diep menselijk drama.
De roemruchte Oscar -in Lleida woonachtig-,
de meedogenloze Louis van Zetten (beide
verwoestend vermaarde pooldeelnemers) en
de sympathieke Brigitte kwamen tot de vrese-
lijke conclusie dat zij op desastreuze wijze
onvoorstelbaar te laat waren. De organisatie
toonde zich onvermurwbaar: de uitslagenvel-
len waren al bezorgd. Het drietal toonde ech-
ter een grenzeloze sportiviteit:: als beloning
zijn zij buiten mededinging toegevoegd aan
het klassement, waarin zij overigens hemel-
tergend laag staan.

Dick Advocaat: 
“Van alles wat in de voorbereiding
heeft plaatsgevonden, is slechts
55% naar buiten gekomen”.
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De eerste ronde zit erop en de eerste accenten zijn gezet. Onder luid koebelgerinkel
speelden de Zwitsers één wereldpartij, tegen de Roemenen. De hoog ingeschatte
Colombianen daarentegen bleven de bal naar Bananarama schuiven die het leder één
keer raakte en in de Amerikaanse of Roemeense trechter schoof. Héél knap allemaal.
Balboa raakte hem beter: wat een fietstrap! Held van groep A: George Bregy, een gewel-
dig en oud mannetje.

Brazilië deed wat het moest doen, met Romario die een door Hennie de Haan getipte
Martin Dahlin niet ontmoette. Mooiste knal op doel: Hendryk Larsson. Mooiste knal op
eland: Klas Ingesson. Voor Kameroen deed Roger Milla het nog één maal. Dag Roger, tot
over vier jaar! Hopelijk zijn de Russen (er weer van tussen) dan minder saai. Held van
groep B: Cyrille Makanaky, helaas niet geselecteerd.

De Duitsers maakten een geweldige start door bij het volkslied verkeerd om te gaan
staan. Vervolgens draaiden ze zich allemaal om. Op Riedle na, bij gebrek aan Buchwald.
Qua Duitse humor was dit tot nu toe het hoogtepunt. Zuid-Korea was de positieve verras-
sing en is naar huis. Henk!s arme Choi Moon Sik verbeet zich op de bank. De
Spanjaarden dolden de Duitse verdediging en ook Bolivia speelde onze oosterburen van
de mat, tot er een bal uit de lucht bovenop een Duitser viel en iemand scoorde. Een leutig
schopje van Etchevery tegen een germaans achterwerk werd door de arbiter niet als tech-
nisch hoogstandje geïnterpreteerd en brak het Boliviaans verzet definitief. Held van
groep C: Erwin Sanchez, helaas naar huis.

Argentinië liet het soms heel erg zien met Redondo als nieuwe grote man. Een klein man-
netje verdween tot ons verdriet door de achterdeur. Grote Nigerianen vernederden
Bulgaren en sloopten Grieken. Held van groep D: Daniël Amokachi.

De groep met Italië, Noorwegen, Mexico en Ierland werd de dodengroep genoemd. De
groep van de dooie dienders, zeg maar. Zelden vielen gelijke spelen, overwinningen en
nederlagen zo laag uit. Held van groep E: Luis Garcia, die heel hard kan schieten.

Nederland sleepte zich moeizaam door de vettige hitte om uiteindelijk groepswinnaar te
worden. Grote verrassing bleken de Saoedies. Vooral Mohammed en Owairan wandel-
den dwars door verschillende defensies en bezorgden zowaar het zwalkende paard
Prezwalski als enige een driepunter tegen de Belgen. Toch gaat Preudhomme naar de
volgende ronde. Marokko werd ten onrechte een nulpunter. Held van groep F: Bahja, met
de mooiste actie aller tijden.

Spectaculaire ontwikkelingen vonden niet alleen plaats op het voetbalveld, maar ook in
het pooldeelnemersveld. Aanvankelijk leek Peter Latjes onbedreigd de koppositie vast te
kunnen houden. Ton Verleg, René vd Pas, Monique Bruynen, Marion, Felix Jansen, Jimmy
Janssen v Raay (Jimmy: ‘Ik zeg: het voetbalgala? Ik weet nergens van.’) en Anneke van
Uffelen gingen mee in zijn kielzog. Plots was daar echter Jos Bergman. Na 16 wedstrij-
den nog op een onopvallende 49ste plaats, maar momenteel onbetwist leider van de
pool. Ook mede-Startbaner Hans van Uden maakte een spectaculaire opmars: van een
115e plaats via een 6e naar plaats 12. Met starten hebben de heren blijkbaar nog wat
problemen. Een zeer gedegen opmars maakte achterhoeker NN van der Tol, wiens wraak
verschikkelijke vormen lijkt aan te nemen. Niemand hoeft zich echter verloren te wanen.
Hoe groot de verschillen ook zijn: alles lijkt te overbruggen: Reinoud v Uffelen stond na
10 wedstrijden nog op de zesde plaats maar vond zichzelf na 34 wedstrijden terug op
plaats 123. Vandaar lijkt hij zich weer enigszins te herpakken. De omgekeerde weg
bewandelde Roy Paans, die na 20 wedstrijden op plaats 100 bivakeerde maar inmiddels
aan de top tien heeft geroken. Met de steeds scherpere puntentelling ligt ook voor margi-
nale types als Joost Jeliaskov, Irun Scheiffes en Romarius Vandalen het onmogelijke nog
binnen handbereik.

BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE  MMEEDDEEDDEELLIINNGGEENN  !!!!!!!!!!  HHEELLEE  BBEELLAANNGGRRIIJJKKEE  MMEEDDEEDDEELLIINNGGEENN !!!!!!!!!!

Uitslagen voor de kwartfinales moeten 66  JJUULLII VVOOOORR  MMIIDDDDEERRNNAACCHHTT  binnen zijn. Ook
deze keer geldt weer: bellen, of (voor de Nijmegenaren) een briefje in de bus.
UUBBUU    Groesbeekseweg 2a+b  telefoon 080-225117
AALLFFRREEDD  Mariënburgsestraat 45 “ 080-604496
TTEEUUNN De Ruyterstraat 105/107 “ 080-238571

VVoooorr  ddee  kkwwaarrtt  ffiinnaalleess  lleevveerrtt  eeeenn  jjuuiisstt  vvoooorrssppeellddee  uuiittssllaagg  66  ppuunntteenn  oopp  eenn  hheett  vvoooorrssppeelllleenn
vvaann  ddee  jjuuiissttee  wwiinnnnaaaarr  ooff  eeeenn  ggeelliijjkkssppeell  iiss  33  ppuunntteenn  wwaaaarrdd..  DDee  uuiittssllaagg  iiss  ddee  uuiittssllaagg  nnaa  9900
mmiinnuutteenn  ((pplluuss  bblleessssuurreettiijjdd))..
Er zijn meer punten te verdienen.  Ook de lager geplaatsten hebben dus nog kans om
terug te komen. We hopen dat jullie zo attent en snel en stipt blijven als tot nu toe: jullie
kordate doorbelgedrag heeft ons ontroerd!

Succes! Teun, Ubu, Alfred

De staart: spannende strijd om spek-en-bonen

In de strijd om de (nog vast te stellen) spek-en-bonen
trofee hebben opvallend genoeg ook vermaarde
poolveteranen hun weg gevonden. Jan Hoenselaar,
vorig jaar winnaar van de vierde prijs, mengde zich
op het oog serieus in deze strijd, maar verzuimde
voor de tweede ronde zijn uitslagen door te bellen.
Spek noch bonen zullen zijn deel zijn; hoogstens een
laatste plaats. Onderaan de lijst sipt nu nog veteraan
H.B.Boland, die een negatief gat heeft geslagen met
de twaalfpunters Ania Rachmat, Joost Jeliaskov en
dus ook J. Hoenselaar. Aanvankelijk worstelden de
kleine Eva Kral en Henk! met een enorme toevloed
aan nullen, maar zij kwamen boven. Germa denkt
zich ondertussen suf om toch vooral het paard onder
zich te houden. 

Kinderpret

Schande werd er gesproken van het gedrag van de
grote mensen Wil en Joekie: zelf lekker bovenin
meedoen en hun kleine Juultje een beetje met bela-
chelijke uitslagen onderin laten bengelen. De 7
maanden oude  Juultje werkte zich echter snel uit
de malaise en de 1-jarige Bambi Boland verloor
haar greep op het kinderklassementje, waarin zij
inmiddels ook bedreigd wordt door de eigenwijze
broertjes Lemereis. Wel staat Bambi nog ruim voor
op de toch zeer ervaren Anne-Maartje.
Onderin dartelt de kleine Eva Kral die echter
haar zwakste periode lijkt te hebben afgeslo-
ten. Kom op Eva: krallen met die ballen!
Kinderklassementje

1. Juultje Kersemakers 26
2. Bambi Boland 25
3. Broertjes Lemereis 25
4. Anne-Maartje Lemereis 21
5. Eva Kral 17

Ontmoetingen

Pooldeelnemers van divers pluimage blijken
elkaar te ontmoeten in stad, werk en treinstel.
Men herkent elkaar aan poolbode en uitslagen-
vel. In bepaalde wijken is het reeds gebruikelijk
een poolbode op de borst te spelden. Jos
Bergman werd gesignaleerd met twee poolbo-
des, het uitslagenvel én zijn positie in de pool op
zijn borst - waar hij voortdurend op slaat. Hij zal
nog diep zakken.

Dierenklassement.
De beestenboel is dit jaar flink uit-
gebreid. Maak zelf jullie subklasse-
mentjes (Beste zoogdier, schapen-
competitie, Top-Rob, het beste
paard van stal etc.). 

1.Felix Jansen 30
2.Martin Hilferink 28
3.D+D+B+B Mier 27
4.Randolph Wild 25
5.Kees v Bergen 25
6.Bambi Boland 25
7.Theo Uijlen 24
8.Harry de Bles 23

9.Anton Schaap 22
10.Hans Beer 22
11.Rob Fila 21
12.Hennie de Haan 19
13.Rob v Erkelens 18
14.Til & Lam van Hout 16
15.Rob J. 16
16.Przewalski 15

Echte-mannen-klassement
Wat een kerels weer in de pool!
Vragen: wie zal de superman wor-
den? En wie wordt de beste vrou-
welijke echte man? En wat te den-
ken van de beste Fransman? En
hoe zit het dan weer met Henk
Marseille? Vragen.

1.Jos Bergman 36
2.Lex Rietman 29
3.Marion Biermans 26
4.Esther Hermans 22
5.Hansman 21
6.Paul Fransman 21
7.Marleen Boumans 21
8.Gert-Jan Kooreman 20

9.Peter Fransman 19
10.Teun Boumans 19
11.Hennie de Haan 19
12.Irmgard Breugelmans 16
13.Angélique Huisman 15

Stripfiguren

1.Felix Jansen 30
2.Robin 28
3.Natascha 25
4.Bambi 25
5.Kick Klein 17
Feyenoordfanaatklass.

1.NN van der Tol 30
2.Iwan van Gobbel 28
3.Brenda 28

4.Theo Uijlen 24
5.Bert 21
6.G.J. Kooreman 20
7.Joost Jeliaskov 15
Beste debutant

1.Jos Bergman 36
2.Ton Verleg 34
3.Monique Bruinen30
4.J.J. v. Raay 29
5.Roy Paans 29

Groente en fruit

1.Peer Baudoin 29
2.Wil Kersemakers 29
3.J. Kersemakers 26

4.O.Ranje 23
5.Frank Witlox 18
6.Adriaan Morel 16


