
Nijmegen, 27 juni 1994

Lieve poolorganisatie,

Is Nanne Tepper een mystificatie? Tja, dat vraag ik me ook wel eens af. En dan: wat is een

mystificatie? Tot vorige week heb ik gedacht dat Tonnie Bruins-Slot een aan de fantasie van

de poolorganisatie ontsproten huisvrouw zonder enig benul van voetbal was. Toen zag ik de

echte Bruins-Slot op teevee, en nu weet ik het helemaal niet meer: is hij echt of heeft de pool-

organisatie goede contacten met hij van Smeets of zij van Van Trigt?

Wat is nu werkelijkheid en wat waan. Heb ik een zonnesteek opgelopen? Is het de dronken-

schap? (Dokter Kessel zegt: veel

drinken - met zo’n naam, wie ben ik

om hem tegen te spreken.) Heren, ik

ben definitief de kluts kwijt. Wat mij

overigens niet belet, is het u opgeval-

len, om het toch best wel behoorlijk

goed te doen in de pool, fijn danku-

wel.

Anyway: bij dezen een fijne anekdote

over de derby Veendam-Muntendam.

En dikke kussen voor de organisatie,

Anja van Kessel

Escobar & Boos
En of het WK geen impuls is voor de economie. Moet informateur Kok daar eigenlijk geen
rekening mee houden. Twintig miljoen gulden schijnt er in Nederland om te gaan in het grijze
toto-circuit. Voor dat bedrag kun je na dit WK toch al gauw Marc Overmars, de Chris
Boardman van Oranje en matchwinner in de WK-finale tegen Duitsland kopen. Of tweehon-
derd Ronald de Boeren.
Zelfs in de kerk wordt gewaarschuwd tegen de WK. In het fraaie plaatsje Garderen. Op de Veluwe. Waar anders?
‘Dominee vervloekt koning voetbal’, kopt de beste krant van Nederland. En dat terwijl er in Garderen niet eens, zoals in
Madrid na de Spaanse overwinning op Zwitserland, een religieus standbeeld is gedecimeerd tot een halve Venus van
Milo.
De Garderse dominee A. Kort ziet de grote belangstelling voor het al lang niet meer lederen monster en de 44 benen als
een actie van de duivel. ‘Volgens de nu binnengekomen gegevens laat nu de god dezer wereld, de duivel, eenderde van
de wereld buigen voor koning voetbal,’ sputtert de hervormde predikant. Hij is ook boos op mensen die hun beklag doen
over te lange kerkdiensten. ‘Maar o zo gelukkig zijn ze als de voetbalwedstrijd verlengd moet worden omdat door gelijk-
spel de wedstrijd onbeslist is.’
Kan die vent zich bij zijn baas niet beter beklagen over die walgelijke Eddy Poelmann en Evert ter Napel. De laatste
bestond het om na een aardig wedstrijdje van het kaliber Kolping 5 - Excelsior Z 6 te spreken van een zinderende partij
tussen de Ieren en Nederlanders. En Meneer Oogklep noemde Bergkamp de absolute ster van het veld, terwijl zelfs
Stevie Wonder gezien heeft dat Stan ’Geef me nog een sigaretje’ Valckx de absolute uitblinker was van Ierland -
Nederland.
Toegegeven, de overwinning was verdiend, maar helaas is er ook een einde gekomen aan de one-man-shows van Jack
Charlton. Vroeger stond deze defensieve hark in de schaduw van zijn veel begaafdere broer Bobby, maar deze laatste
houdt zich op dit WK schijnbaar alleen maar bezig met een potje Masterkaarten met Rinus Michels. Een coach die een
groot-innemer als Paul McGrath opstelt, verdient alle respect. We zullen De Giraffe missen. Alleen al vanwege zijn
ongeschoren nek.
Het WK maakt de mensen compleet gestoord. Bij het AD kunnen ze er over meepraten. Zeven procent van de
Nederlanders versiert de buitenkant van zijn huis als hun vaderland moet voetballen. En ook de spelers kunnen er wat
van. Zelfs een nuchter figuur als Finidi George weet, na zijn mooie Bergkamp-imitatie tegen de Grieken, van gekkigheid
niet wat hij moet doen. Want een paringsdans met een hoekvlag is een afgezaagd ritueel. Om je in plaats daarvan te verla-
gen door op handen en knieen te gaan kruipen is nog daar aan toe, maar om je, voor al die miljoenen tv-kijkers, te trans-
formeren tot een pissend hondje, dat gaat te ver. Laat die compleet uit vorm zijnde Italianen er net zo over denken.
Tot slot: de echte helden van dit WK zijn natuurlijk niet Roberto Baggio (met zijn anti-klimakserige zeikgoaltje twee minu-
ten voor tijd), Stefan Effenberg of Preud’Homme, maar de vijf Mexicanen, die het aandurfden om een penalty te nemen tij-
dens de cruciale strafschoppenreeks tegen Bulgarije. Want ook in Mexico lijken ze me zo gek als in Columbia. In het
Middenamerikaanse land vielen al twee doden nadat het land zich geplaatst had voor de tweede ronde. Geen wonder dat
Garcia Aspe, Marcellino Bernal en Jorge Rodrigues, stijf van de stress, faalden als waren ze een stel D-pupillen.
Zes terreurdoden in Noord-Ierland. Twee feestdoden in Mexico. Een Samba-dode in Brazilië. Een per ongeluk doodge-
schoten Italiaans jongetje van zeven. Een vermoorde voetballer in Medellin. Walging stort met bakken uit de hemel. Het
is Escobar & boos.

Dick Advocaat: 
“Van alles wat in de voorbereiding
heeft plaatsgevonden, is slechts
56% naar buiten gekomen”.
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Pool Bode 4 / 8 juli 1994
Tot haar eigen verrassing werd Brigit Gommers door

de organisatie benoemd tot jurylid. Zij zou de beslis-

sing forceren ten aanzien van ‘de mooiste ingezonden

foto’. De langharige foto’s van Jan Hoenselaar en Piet

Fransman inspireerden haar tot romantische mijme-

ringen, die een simpele beoordeling van het manne-

lijk gedeelte van het deelnemersveld overstijgen en

90% van alle bestaande romantische literatuur vols-

trekt overbodig maken.

Ö v e r  G r ä n s e r
of de schoonheid van rugnummer 7

Piet of Jan? vroeg Ubu mij, kenner van de schoonheid
van voetbal. Neem mij niet kwalijk dat ik daar mijn
hoofd niet over breek. (Sorry jongens, maar het gaat nu
vast veel beter met jullie.l) Aankomende maand hebben
de vrouwelijke leden van ons westbrabants, dus gezellig,
gezin de handen al vol. Nu moet er zelfs ‘s nachts geke-
ken worden. Vier jaar geleden in Italië lagen de zaken
nog simpel. Robbie’s haar was er al tijden af, enkele te
verwaarlozen matjes en onze enige echte held bleef
over; Claudio Caniggia (toen nog mèt neusschotje). De
man waarvoor wij onze spaarcentjes wilden opnemen
om een enkele reis richting Argentinië te boeken. Wat
hebben we gehuild toen onze held onder de voeten werd
gelopen door aartslelijk oosterbuur. Maar er is de laat-
ste jaren een hoop veranderd in voetballand. Voetbal is
voor ons stukken interessanter maar tevens complexer
geworden. Ook hier is ogenschijnlijk de grunge-look
niet ongehoord gebleven. Stiekem is men gaan beseffen
dat er enkele fans zijn die andere beweegredenen heb-
ben te hopen dat er veel gescoord wordt (of uitgegleden,
in het geval van de minst favorieten): da-z’n-gève-kop-
pie-mee-haor-weur-’ns-effekes-o’p’t-sgèrem is.
John de Wolf is naar huis: tot dusver ons chauvinistisch
oerinstinct. Mijn moeder kickt op Meola maar valt als
een blok voor Alain Sutter’s Zwitserland: “Prachtig die
statig tred”.
Mijn zus twijfelt even over Cobi Jones maar houdt het
tenslotte op Hendryk Larsson’s Zweden: “Die is toch
een beetje van ons?”.
Ik denk aan engeltje Batistuta, maar zet de traditie
voort en blijf bij de C -ook van Caniggia.
Zucht...
Misschien is het echt waar dat het tenslotte draait
om speltechniek, snelheid, tactisch inzicht en een
voortreffelijke pass?, proberen we tenslotte een
oplossing voor onze verdeeldheid te bedenken. Is
het simpeler om ons dan tóch -na al die jaren- te
gaan verdiepen in het -voor ons volslagen onbe-
nullige- fenomeen Het Buiten Spel Staan?, vragen
we ons zelfs serieus af.
Nee, vast niet.
Voetballe-mot-wel-’n-bietje-leutig blijve!

Mooie Man(n)en

De derby Veendam - Muntendam

‘Wij zijn de mannen met de haren op de borst
en de lul als leverworst’
(Oud Veenkoloniaal voetballied)

U weet wat de lading van een derby is, en zo niet; denkt u even aan de moffen die tijdens de openingsceremonie van dit WK onze trotse klompendans met
gejoel begroetten. De Nederlander doet zichzelf te kort door de interland Belgie-Nederland als derby te beschouwen; die wedstrijd is een taalkwestie: het
zogenaamde nuchtere commentaar van de kwibus Frank Snoeks tegen het infantiele gereutel van de demente de Zadelleer - de laatste heeft evenveel ken-
nis van het spel als een hond van masturberen (wat me op het volgende brengt: u heeft in de Volkskrant kunnen lezen hoe in ‘74 door coach en arts
gevreesd werd voor blessures tijdens het masturberen - “wat er in zit moet eruit”, sprak een kenner - en u vraagt zich nog af waarom Gullit zo besmuikt
het trainingskamp verliet? Hij heeft zich, reeds in ‘een vroeg stadium’, een verrekking gerukt).
Het was een zaterdagochtend in ‘77. Nazomer. Mist over de velden. Het gras net nat genoeg voor een sliding van tweeënhalve meter. De scheidsrechter

stond op de middenstip en zou de wedstrijd enkel door laten gaan als hij beide doelen vanaf die plek kon ontwaren. Of de man had beestachtig goede
ogen, of was blind van nature en dacht: het zal wel aan mij liggen. Er werd gespeeld. Het veld leek in dikke rook te zijn gehuld. De derby Veendam-
Muntendam (of andersom) werd altijd gekenmerkt door gemep, binnen de lijnen, maar vooral buiten de lijnen. Vaders, grootvaders, neven en nichten,
Oostgroninger nymfijntjes (de ‘spelersvrouwen’), buren en buitenlui, poedels en bouviers; iedereen deed mee. Wij, de Veendammers, hadden iets goed te
maken, daar de vorige wedstrijd te Muntendam bloedneuzen aan onze kant had opgeleverd, vooral binnen de lijnen. Wij waren van nature wat snuggerder
dan de Muntendammerws (die van nature wat gemener waren) en stelden onze keeper op in de spits. Een keeper had bij de derby altijd het meest te vre-
zen, en onze keeper kwam vers uit de ziekenboeg, waarin hij sinds de vorige derby met twee dichtgeslagen ogen had liggen kwijnen.
De scheidsrechter floot. De bal was ergens. Wij draafden met veel ellebogen-werk door het laaghangende wolkendek. Langs de kant was men met morren

begonnen. Af en toe stormde een poedel het veld in om in bal of speler te bijten. Een op Bomansiaanse wijze krasse knar mepte iemand met een alpen-
stok de schedel in; niets nieuws onder de zon. Als Laatste Man verzond ik de passes. Onze keeper -hij heette Hesse, ongelogen- moest ergens als diepe
spits bewegen; ik zag hem niet, maar gokte en schoot de bal richting zestienmeter. Draafde er toen snel achteraan. Zag een logge schim (Hesse was van
het type Schrijvers; dertig shirts over elkaar aan) die met de bal aan de voet richting vijandelijk doel bewoog en in de mist verdween. Hoorde (jawel: hoor-
de) een sliding, een scrimmage, en een verrukkelijk gekraak, een vertraagd klinkende knak eigenlijk, die loom over het veld klonk, gedragen door mist en
dauw. Toen ik op de plek des heils arriveerde zag ik de keepers van elkaar gepeld worden, en de Muntendammer bleek plotsklaps het kniegewricht van
een paard te hebben; binnenstebuiten gekeerd.
Dat kraken in de mist leeft voort in mijn herinnering. De uitslag van die wedstrijd ben ik vergeten. Jammer dat Toni Schumacher niet meer op doel staat

en van Breukelen niet geselecteerd is als breekijzer in de spits.
(Veenkoloniale analyse van Nederland-Saoedie: man man man man man man man man man man man man man man man man.....man.)

Nanne Tepper

B E L A N G R I J K E  M E D E D E L I N G E N

Uitslagen voor de kwartfinales moeten MAANDAG 11 JULI VOOR MIDDERNACHT bin-
nen zijn. Ook deze keer geldt weer: bellen, of  (voor de Nijmegenaren) een briefje in de bus.
NB! Ook nu heb je slechts 24 uur om te reageren!

UBU Groesbeekseweg 2a+b  080-225117
ALFRED Mariënburgsestraat 45 080-604496
TEUN De Ruyterstraat 105/107 080-238571

Voor de halve finales levert een juist voorspelde uitslag 88 punten op en het voorspellen van de juiste
winnaar of een gelijkspel is 44 punten waard. De uitslag is de uitslag na 90 minuten (plus blessuretijd).
Er zijn weer meer punten te verdienen. De hoger geplaatsten hebben dus nog kans om
weg te zakken. We hopen dat jullie zo attent en snel en stipt blijven als tot nu toe: jullie
kordate doorbelgedrag heeft ons ontroerd!

Succes! Ubu, Alfred,Teun

Zo daar zijn we weer. En daar zijn jullie weer:  Poolbode 4 is nog meer dan de andere bodes
een bode voor en door jullie. Essaygeweld en subklassementen voeren de boventoon.
Gastschrijvers verdringen zich voor de deuren van Extrapool en de meest waanzinnige schoffe-
ringen, (klassements)suggesties, excuses en aanmoedigingen doen de telefoon rood gloeien
(liefste beller: H. van der Smitte). We zijn er blij mee.
Maar wat gebeurt er toch, wat gebeurt er toch, vragen we ons steeds weer af. Gigantische pres-
taties à la C.A. Lemereis (afbeelding), die een groot deel van het deelnemersveld zijn achterkant
laat zien; afgrijselijke duikelingen in de poolaf-
gronden (Carien Koldeweij!) en worstelingen om
bij te blijven (bijna iedereen). Subklassementen
krijgen vorm en er wordt hevig gewisseld van posi-
tie. In het ene klassement kan iemand een heerser

zijn om in een ander klassement genadeloos overklast te worden. Diep verdriet en hilarische
vreugde overlappen elkander. De pool heerst! 
Jordi: Ja kijk die subklassementen zijn natuurlijk precies wat ik zei: hiërarchie. Maar het kan
natuurlijk nooit zo zijn dat iedereen de baas is. Iemand moet de boel managen. Ik doe ook niet
alles zelf, ben je gek. Dan zat ik toch allang ergens anders? Kijk, je moet de dingen doen waar
je goed in bent en voor de een is dat alles en voor de ander niks. Zo’n Oulida doet toch ook
niet mee aan de pool? Die jongen is 18! Of 19, daar wil ik afwezen, maar je begrijpt toch wel
dat zo'n jongen gewoon gebracht moet worden? Kijk sommige mensen gaan hun eigen conclu-
sies voorbij. En dan begrijpt niemand meer iets van iemand. Want ik hoef Oulida niet te leren
hoe hij een balletje hoog moet houden. Want niemand is altijd iemand. (Hennie: ‘Precies!’)

Groeten van de organisatie

•Lam van Hout dreigt de samenwerking met Til op te zeggen. Lam
denkt erover een kreupelenclubje met Jeroen Mank te
beginnen.•Een Mexicaanse verdediger verstrikt zich in een net en
krijgt een voetbaldoel op zijn hoofd. Het ziet er heel grappig uit.•Het
historische formulier van Marcel Brand is terecht. Het zal zijn enige
wapenfeit blijven: Marcel, wat een dramatisch vervolg!•Heeft het
gezin uit de Dukaatstraat iets engs gegeten? Feit is dat Wil, Joeki en
Juultje op een verdacht hoog niveau operen. De poolorganisatie
overweegt nu steekproefsgewijze maaltijdcontroles (Hennie de
Haan: bijvoorbeeld tijdens het bezorgen van de poolbode, dat is
meestal rond etenstijd!).•Alice Westervelt (14e na de eerste ronde)
spreekt de verwachting uit dat zij het in de tweede ronde wat beter
zal doen. Pardoes zakt zij van plaats 14 naar plaats 37.•Robert van
den Broek (100 kilo bij een lengte van 1.90) en Roy Paans (95 kilo
bij een lengte van 1.77) bleken toch geen zwaargewichten te zijn. Zij
verzuimden na de eerste ronde hun uitslagen door te bellen. Vooral
Roy Paans zette een mooie klassering op de tocht.•Schreeuwerd
Niels den Brok verkondigt aan het begin van de tweede ronde luid
en duidelijk dat zijn nieuwe uitslagen hem minstens twintig punten
zullen gaan opleveren. Ook Martijn Bellenmakers blaast hoog van
de toren: ‘Ik sla meedogenloos toe in de kwart-, halve en hele fina-
les!’. Den Brok en Bellenmakers: Brokkenmakers.•Romarius

Vandalen belt uitslagen door wijl een amechtig lachende Germa op
de achtergrond te horen is. De voorspellingen zijn inderdaad om te
gillen.•Hugo Walker bestaat het om bedreigingen te uiten aan het
adres van voetbalheld Letchkov. Walker:  ‘Als Letchkov hier weer in
de fout gaat, dan kan-ie het schieten’.•Jan-Dirk: Nederland kan de
finale niet halen, het gastland is er al uit.•Anton Schaap doet het
waanzinnig slecht. Heeft hij inderdaad een schapenbrein?•Jos
Bergman blijft zich schandalig gedragen en valt op terrassen wild-
vreemden lastig met zijn (ex) poolsucces.•Irmgard: die Braziliaanse
supporters vind ik leuk. Nee, niet die vrouwen met die
luizebollen.•Een aantal organisatoren van andere pools doet het eng
goed: Mark Potters, C.M. van Beurden en Ton Verleg.•Jullie blijven
fantastische doorbellers. Slechts tien verzakers, deze ronde. Rulle
recidivisten: Toine van B., Robert van den B., Jan H, Ania R. en Gert
A (die het bestond te bellen met de woorden ‘hoi met Gert, is Jolanda
er?). Welkom terug: Maaike Lange, Til en Lam van Hout, Lex
Rietman en Roy Paans!•Jan Boeijink zag zichzelf 24 plaatsen stij-
gen, overwoog alsnog de organisatie een pasfoto te bezorgen, maak-
te een wilde rondedans toen McGrath voor Ierland scoorde maar zag
tot zijn schrik het doelpunt afgekeurd worden waardoor vriendin
Michel hem plots weer voorbij stak; waar blijven de “Notities Van
Een Leek” Jan?•

S t o p p e r s  & K e t z e r s
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Dood & Verderf

1 V.Marcel Brand 38
2 016.Iwan van Gobbel 30

V.Brigitte Slangen 30
4 106.Jeroen Mank 29
5 128.Roy vd Kerkhof 26
6 108.Jan Dirk de Wilde 24
7 045.Romarius Vandalen 20
8 094.Til & Lam van Hout 16

Jonge Moeders

1 083.Joekie Laamers 41
2 137.D. Mier 39
3 087.Family Vooijs 33

122.Kick Klein 33
5 003.Annemai 30

116.Robin 30
7 012.Marleen Boumans 27
8 132.Ewout & Jolanda 25
9 029.Marianne vd Wiel 23

Startbaansufferds

Na een waanzinnig trage start maakte Kick
Klein korte metten met het overgrote deel
van de Startbaansufferds. Zij hoeft nog maar
één Hans en één uitslover boven zich te dul-
den. 
1 033.Jos Bergman 44
2 075.Hans van Uden 36
3 122.Kick Klein 33
4 123.Hans Eikelenboom 32
5 005.Teun Boumans 31

098.Peter Wanschers 31
7 073.Theo Derks 30
8 074.Marco Pieck 29
9 035.Frans Janssen 24

Voetballers

1 085.Wil Kersemakers 45
2 062.Kees van Bergen 43
3 037.Martin Hilferink 42

099.Ton Verleg 42
5 004.Mark Potters 39
6 V.Marcel Brand 38

022.Felix Jansen 38
8 015.Jacq 36
9 139.René vd Pas 36

V.Louis van Zetten 36
11 031.Alfred Boland 35

063.Peer Baudoin 35
13 036.Niels den Brok 34
14 127.Harry de Bles 33
15 009.Marc Alain Ketzer 31
16 115.Lex Rietman 29
17 018.Ubu 27

028.Mogie Megens 27
19 114.Wip Leistra 26
20 047.Frank Witlox 24
21 020.Trendsoccer 22

060.Maaike Lange 22
23 041.Peter Fransman 21

118.Joost Jeliaskov 21
25 045.Romarius Vandalen 20

135.Theo Heldens 20
091.Irun Scheifes 20
111.Adriaan Morel 20

29 131.J. Hoenselaar 13

Groente en Fruit

1 085.Wil Kersemakers 45
2 084.Juultje Kersemakers 40
3 063.Peer Baudoin 35
4 072.O.Ranje (Lennert) 31
5 047.Frank Witlox 24
6 111.Adriaan Morel 20

Stripklassement

Kick Klein is een stripheldin. Ze greep zes-
tien punten, maar weent om Ierland.

1 022.Felix Jansen 38
2 078.Natascha 37
3 122.Kick Klein 33

002.Bambi Boland 33
5 116.Robin 30

Dierenklassement.

In de wondere wereld der dieren heeft Kees
van Bergen op een vreselijke manier huisge-
houden. Peter Latjes moest niet alleen (voor
lopig?) zijn eerste plaats afstaan: hij werd
tevens voorbij gerend door Martin Hilferink,
het beest uit Dieren. Maar er gebeurde
meer. De paardestaart van het dierenklasse-
ment galoppeerde naar plaats 117 en ver-
trapte Til en Lam van Hout, die als bange
beestjes wachten op wat komen gaat.   

1 062.Kees van Bergen 43
2 037.Martin Hilferink 42

133.Peter Latjes 42
4 137.D + D + B + B Mier 39
5 022.Felix Jansen 38
6 011.Theo Uijlen 36
7 002.Bambi Boland 33

127.Harry de Bles 33
9 120.Hans Beer 32
10 026.Randolph Wild 31
11 V.Brigitte Slangen 30
12 034.Anton Schaap 28

138.Rob v Erkelens 28
14 048.Rob Fila 27
15 057.Rob J. 26
16 117.Hennie de Haan 23

067.Przewalski 23
18 094.Til & Lam van Hout 16

Echte Mannen

1 033.Jos Bergman 44
2 024.Marion Biermans 38
3 019.Esther Hermans 34
4 005.Teun Boumans 31
5 115.Lex Rietman 29

042.Paul Fransman 29
134.Hansman 29

8 058.Gert-Jan Kooreman 28
9 012.Marleen Boumans 27
10 064.Angélique Huisman 25
11 117.Hennie de Haan 23
12 051.Irmgard Breugelmans 22
13 041.Peter Fransman 21

Schoolstrijd

Oorlog in de Schoolstraat! NN van der Tol
heeft zijn vlag al binnen gehaald. Hij werd
volledig verrast door huisgenoot Brenda, die
woest op jacht gaat naar de top tien in het
klassement.

V 033.Jos Bergman 44
2 061.Brenda 40
3 095.NN van der Tol 36
4 036.Niels den Brok 34
5 016.Iwan van Gobbel 30

Bolanden

Geen verschuivingen in de strijd om de
Boland-Bokaal. Ondanks zijn vrije val in het
algemeen klassement houdt Alfred genoeg
over om Bambi voor te blijven. H.B.Boland
verliet weliswaar spek ende bonen, maar hij
blijft de belabberdste Boland.

1 031.Alfred Boland 35
2 002.Bambi Boland 33
3 013.Steven Boland 30
4 014.Reinoud Boland 29
5 006.H.B.Boland 22

Doe mee met de makers

1 085.Wil Kersemakers 45
2 084.Juultje Kersemakers 40
3 077.Martijn Bellemakers 29

KerstKlassement

1 044.Gillian Engel 29
074.Marco Pieck 29

3 034.Anton Schaap 28
4 064.Angélique Huisman 25

Achterhoekpool t.b.v. de familie Lemereis

1 007.C.A.Lemereis 42
2 053.Broertjes Lemereis 37
3 018.Ubu 27

052.Anne-Maartje Lemereis27

Ruyters

1 078.Natascha 37
2 079.Mieke Melis 35

103.Dhr. Jan Joosten 35
4 005.Teun Boumans 31
5 104.Carien Koldeweij 27

Extrapool

1 031.Alfred Boland 35
2 107.πter 24

108.Jan Dirk de Wilde 24
4 109.Joyce Nukst 21

Hockey

V 033.Jos Bergman 44
1 089.Jeroen van Hout 34
2 005.Teun Boumans 31
3 039.Bram van Hout 28
4 128.Roy vd Kerkhof 26

Kinderklassement

Stripfiguur bevalt van poolbaby
Terwijl de Colombiaanse Tino de Inktvis
huiswaarts is gekeerd presenteert pooldeel-
nemer Robin de kleine Timo, de eerste pool-
baby. Onze felicitaties gaan uit naar moeder
Robin en vader Irun (en ook een beetje naar
meneer Raka?) wiens poolprestaties echter
aanmerkelijk minder bevielen. Kleine Timo
wilde acuut alsnog eigen poolvoorspellingen
inleveren. Fel protesterende kinderen wisten
echter opname van Timo in het kinderklasse-
mentje te voorkomen.

1 084.Juultje Kersemakers 40
2 053.Broertjes Lemereis 37
3 002.Bambi Boland 33
4 052.Anne-Maartje Lemereis27
5 102.Eva Kral 23

Feyenoordfanaatklassement

Iwan van Gobbel is solidair met zijn naam-
genoot. Hij speelt niet meer mee. Of komt
hij nog terug? Theo Uijlen (vóór de pool nog
strevend naar een positie bij de top100, na
de eerste rond niet eens meer tevreden met
een 45e plaats) begint furore te maken: een
goed dier, een gevaarlijke Feijenoorder.

1 061.Brenda 40
2 011.Theo Uijlen 36

095.NN van der Tol 36
4 016.Iwan van Gobbel 30
5 126.Bert 29
6 058.Gert-Jan Kooreman 28
7 060.Maaike Lange 22
8 118.Joost Jeliaskov 21

Jansens

1 022.Felix Jansen 38
2 072.O.Ranje (Lennert) 31
3 057.Rob J. 26
4 035.Frans Janssen 24

Slichtenhorstvorst

1 098.Peter Wanschers 31
2 032.Cos vd Weijer 27

Boumansen

1 005.Teun Boumans 31
2 012.Marleen Boumans 27

Tirol

1 033.Jos Bergman 44
2 062.Kees van Bergen 43
3 139.René vd Pas 36
4 074.Marco Pieck 29

136.Ludger Hochstenbach 29

Hout-klassement

Voorlopig zien we een paar prima latjes; de
rest is brandhout.

1 133.Peter Latjes 42
2 089.Jeroen van Hout 34
3 039.Bram van Hout 28
4 119.Willia van Hout 23
5 094.Til & Lam 16

Poolorganisatoren

1 023.C.M.v.Beurden 42
099.Ton Verleg 42

3 004.Mark Potters 39
4 031.Alfred Boland 35
5 005.Teun Boumans 31
6 018.Ubu 27

100.Ed Verkuylen 27

Debutanten Top

1 033.Jos Bergman 44
2 099.Ton Verleg 42
3 081.René Scheeren 42
4 084.Juultje Kersemakers 40
5 137.D + D + B + B Mier 39
6 024.Marion Biermans 38
7 V.Marcel Brand 38
8 078.Natascha 37
9 121.Henk Marseille 37
10 075.Hans van Uden 36

Debutanten Staart

52 105.Robert van den Broek 24
53 102.Eva Kral 23
54 119.Willia van Houdt 23
55 067.Przewalski 23
56 060.Maaike Lange 22
57 118.Joost Jeliaskov 21
58 046.Germa 20
59 129.Peter vd Veer 20
60 094.Til & Lam van Hout 16
61 130.Ania Rachmat 13

Meisjes met jongensnamen

1 084.Juultje Kersemakers 40
2 122.Kick Klein 33

002.Bambi Boland 33
4 069.Michel Scholten 31
5 116.Robin 30
6 025.Pat Huijnen 29

Oude Ambachten

1 081.René Scheeren 42
2 034.Anton Schaap 28

Virtuelen

1 Marcel Brand 38
2 Louis van Zetten 36
3 Brigitte Slangen 30
4 Oscar van Zetten 25

Spek & Bonen

1 045.Romarius Vandalen 20
046.Germa 20
091.Irun Scheifes 20
111.Adriaan Morel 20
129.Peter vd Veer 20
135.Theo Heldens 20

7 041.Peter Fransman 21
109.Joyce Nukst 21
118.Joost Jeliaskov 21

14 006.H.B.Boland 22
020.Trendsoccer 22
051.Irmgard Breugelmans 22

Africa Cup Top

6 wedstrijden in de eerste en 1 in de tweede
ronde bepalen dit (helaas reeds definitieve)
klassement.

1 053.Broertjes Lemereis 15
2 023.C.M.v.Beurden 14

061.Brenda 14
081.René Scheeren 14

5 018.Ubu 12
049.Anneke van Uffelen 12
054.Nanneke v.Druenen 12
085.Wil Kersemakers 12
087.Family Vooijs 12
107.πter 12
139.René vd Pas 12

Copa America Top

Nog 1 wedstrijd (die van Brazilië) zal bepa-
len of Juultje de Copa in de al uitpuilende
Kersemakers-prijzenkast zal stallen. 
Al gespeeld: 20 wedstrijden.

1 084.Juultje Kersemakers 27
2 133.Peter Latjes 22
3 061.Brenda 21

066.Jimmy Janssen v.Raay 21
5 076.Monique Bruynen 20

137.D + D + B + B Mier 20
7 056.Anja van Kessel 19

011.Theo Uijlen 19
078.Natascha 19
080.René Nouwens 19
136.Ludger Hochstenbach 19

Moeilijkheidsgraad Top

Voor de statistici: Behaalde punten in één
wedstrijd gedeeld door het totale aantal pun-
ten van het hele deelnemersveld in die ronde ;
op deze wijze sleepte Przewalski een vol
punt binnen bij Saoedi-Arabië-België (3
punten op een totaal van 3), een vierpunter
bij Mexico-Bulgarije was 0,4166 waard.
Maak je geen zorgen, wij rekenen het alle-
maal wel voor je uit.

1 067.Przewalski 1,20
2 139.René vd Pas 0,62
3 002.Bambi Boland 0,62
4 033.Jos Bergman 0,57
5 037.Martin Hilferink 0,55
6 125.Aadje D. 0,51
7 133.Peter Latjes 0,51
8 073.Theo Derks 0,50
9 076.Monique Bruynen 0,50
10 075.Hans van Uden 0,47

Moeilijkheidsgraad Staart

130 109.Joyce Nukst 0,19
131 131.J. Hoenselaar 0,19
132 100.Ed Verkuylen 0,19
133 041.Peter Fransman 0,18
134 107.πter 0,18
135 108.Jan Dirk de Wilde 0,18
136 130.Ania Rachmat 0,17
137 051.Irmgard Breugelmans 0,17
138 111.Adriaan Morel 0,16
139 091.Irun Scheifes 0,16

Totospelers Top

Op speciaal verzoek van Iwan dit klasse-
ment dat het totaal aantal goedgeraden toto
uitslagen geeft. Zodat duidelijk is wie er
zwijnen met de dubbele punten en wie niet
(arme Ynze, waar sta je in het algemeen
klassement?)

1 033.Jos Bergman 25
056.Anja van Kessel 25
007.C.A.Lemereis 25
023.C.M.v.Beurden 25
053.Broertjes Lemereis 25

6 076.Monique Bruynen 24
137.D + D + B + B Mier 24
070.Ynze Alkema 24
081.René Scheeren 24
079.Mieke Melis 24

Totospelers Staart

129 067.Przewalski 15
118.Joost Jeliaskov 15
128.Roy vd Kerkhof 15
129.Peter vd Veer 15

133 057.Rob J. 14
029.Marianne vd Wiel 14
006.H.B.Boland 14
041.Peter Fransman 14
111.Adriaan Morel 14

138 102.Eva Kral 13
050.Reinoud van Uffelen 13


