
Vooruitblikkend op de halve finales

Woensdag 14 juni, 22.00 uur: Bulgarije-Italië. 
Het gelukkigste team van het toernooi is ditmaal niet onze immer doorstoempende oos-
terbuur. Italië is met natte hakken en een aantal kleerscheuren aanbeland bij het selecte
viertal dat gaat strijden voor een finaleplaats. En ook nu weer is het een thuiswedstrijd
voor de Baggio’s: in het Italiaans gezinde New York gaan de blauwe mannen van Sacchi
onder luide toejuichingen proberen het natuurverschijnsel Stoitskov te neutraliseren.
Tasotti scherpt de ellebogen. Hij zal echter te weinig rekening houden met de eveneens
geslepen Letchkov, die wederom zijn slag gaat slaan. Het is definitief uit met de mazzel
van de kleine mannen uit de serie A! Bulgarije gaat naar de finale! 
54 poolers poolen voor Bulgarije en daarvan zetten 24 personen de teller op 2-1 (dát
zal het dus wel niet worden). 37 stugge volhouders  tippen de Italianen en een fors aan-
tal van 31 gaat voor het gelijke spel.
Die nacht om 01.30 uur gaan de Brazilianen op herhaling tegen Zweedse eenheid. Het
wordt lastig voor de flegmatieke achterhoede van de Brazilianen. Andersson, die aanvan-
kelijk fungeerde als bliksemafleider voor Dahlin, scoort er bliksems op los. Maar scoren,
dat kunnen Romario en Bebeto ook. Zullen de Zuidamerikaanse strandvoetballers hun
oude winnaarswet -meer doelpunten maken dan je tegenstander- weer in praktijk gaan
brengen? Liefst 34 deelnemers gokken op 3-1 voor Brazilië. Jullie allen samen voorspel-
len 89 maal een Braziliaanse overwinning, 22 Zweedse zeges (de sensationele nummer
2 Theo Uijlen: ‘Zweden bereikt middels een 2-0 overwinning de finale’) en slechts elf
maal een gelijk spel. Dat zullen wel weer verlengingen worden.

Wat er plaatsvond op de velden. 

Italië-Spanje blijkt geen spectaculaire happening. Salinas lijkt het karwei uiteindelijk simpel te klaren voor de Spanjaarden
maar produceert een wel zéér slome actie. Calimero scoort weer eens voor Spanje en Baggio & Baggio voor Italië (welke top-
scorer bedoelen jullie nou eigenlijk?). In Dieren gniffelt Martin Hilferink, die niet alleen in het dierenklassement maar ook in
het algemeen klassement (tijdelijk) de leiding pakt. De voormalige toppers Robin en Iwan van Gobbel schieten uit de start-
blokken voor een sterk herstel. Irmgard Breugelmans, Rob J. en Gillian Engel zetten de eerste schreden van wat uiteindelijk
een indrukwekkende opmars zal blijken te zijn. Onderin scoort Joost Jeliaskov een driepunter en mislukt Germa’s aanval op
de positie van het paard.

Over Nederland-Brazilië willen we het eigenlijk niet meer hebben. Het valt ons moeilijk om enige journalistieke objectiviteit
te bewaren. Na twee Braziliaanse (positie?)buitenspeldoelpunten volgen twee Nederlandse doelpunten. Dan wordt het span-
nend: de trage Branco, de gehele wedstrijd al voorbij gelopen door een spetterende Overmars, grijpt de laaste op wellustige
wijze bij de strot: vrije trap voor Nederland. De inderhaast ingevallen Blind plaatst de bal op strakke wijze voor het
Braziliaanse doel, waar Johnny Bosman de bal met het strottehoofd inknikt. Bosman na afloop: hij legde hem precies op de
stropdas.... Het mocht niet zo zijn. Branco deed helemaal niet waarvoor-ie was ingehuurd en plaatste blijkbaar vlak voor de
wedstrijd de perfecte ‘anti-miep-miep-opmerking’ in het gezicht van de kleine rechtsbuiten. (Hennie de Haan: “Sorry, tip van

mij. Ik sprak Branco, die er zeer ongerust uitzag. Om hem te troosten gaf ik hem de tip om in de spelerstunnel de woorden

‘peim-peim’ in de oren van Overmars te fluisteren. Ik verkeerde in de veronderstelling dat-ie alleen Portugees sprak...)

In de pool kruipt met name Esther Hermans over de ruggen van het verdriet omhoog. Carien Koldeweij (eindelijk weer!), Rob v
Erkelens (eindelijk!) en Adriaan Morel (gedeeld laatste tot die dag) profiteren evenzeer. Germa nestelt zich weer naast het paard.

Bulgarije-Duitsland. Na de rust vindt een typisch Duitse gebeurtenis plaats. Letchkov heft het been om de bal weg te schieten
en Klinsmann loopt er heel hard tegenaan. De op typische wijze toegekende strafschop wordt op typisch Duitse manier benut
en een typisch Duitse stand is bereikt. Maar dan komen de Bulgaren. Illgner kijkt om het hoekje van de muur terwijl
Stoitchkov de aan de andere kant de bal eroverheen schiet. (Illgner: Ich wußte nicht mehr ob der Bulgarische Yoghurt links-
oder rechtsum dreht) De door commentator Frank Snoecks tot veteraan uitgeroepen held Letchkov neemt even later de bal

op het plukje: 2-1. Samen met ons wacht Jan Mulder tot zeker een kwartier na afloop
op de typisch Duitse gelijkmaker. Die blijft uit. Veel pooldeelnemers springen op,
waarvan veertien in het bezit van acht nieuwe punten. Onder hen de verrassende Theo
Uylen, opnieuw Esther Hermans, wéér Gillian Engel, Rob J., de opstomende Anne-
Maartje Lemereis, Ed Verkuylen en Irmgard Breugelmans. Adriaan Morel zweeft op
wolkjes weg uit de staart. Przewalski pakt drie punten en laat Germa weer achter zich.

De laatste wedstrijd van de kwartfinales gaat tussen Zweden en Roemenië. Ondanks
een kopharde snoeibal van Dahlin op de paal en een afgekeurd kophobbelballetje van
Ingesson eindigde de wedstrijd in een gelijk spel. Kennet Andersson -een soort
SuperKieft- schoot de Zweden in de verlenging weer naast de Roemenen, voor wie het
moeilijk counteren is wanneer de tegenstander niet echt aanvalt. De penalty-serie
begon met een missende en wel zéér dramatisch naar zijn hoofd grijpende Mild, maar
eindigde in een feestje rond Ravelli. In de pool was er (bij de gelijkmaker van
Raduciouiou) een dramatisch naar zijn hoofd grijpende organisator die door zijn eigen
topscorer werd genekt, en een feestje voor 18 mensen. Wil Kersemakers pakte keihard
de kop weer terug en Anne-Maartje Lemereis, Ed Verkuylen, Merodach Raka en Joost
Jeliaskov pakten hun tweede zespunter op rij. Het paard is definitief op hol geslagen.

Kraamverzorgsters
Romario met zijn samba-trommels, Van Gobbel met zijn Snoopy Doggy Dogg,
een idiote Indiaan met een trommel van Muziekhuis Emmen, de Amokachi-
shuffle, de Zwitserse koebel, Rai als Braziliaanse invaller, Wagner als Duitse
back, Alexi Lalas (wat een prachtige naam voor een muzikant) en Josip Weber
als een lo fi-gitarist (toen alles nog koek en ei was). Natuurlijk zit er muziek in dit WK.
En dan hebben we het nog niet eens over Thomas Ravelli (die een oudere broer lijkt van de zanger van
Deinum), Paolo Maldini (een kruising tussen Robert Palmer en Robert-Jan Stips) en Jordan Letchkov (die
zo Raymond van ‘t Groenewoud kan playbacken). Alleen jammer dat niet elke uitslag je als muziek in de
oren klinkt.
Enkele uren voor de thriller van het jaar meldt de beste krant van Nederland: ‘Een Nederlandse boer orga-
niseerde gisteren de generale repetitie van de kwartfinale tussen Oranje en Brazilië. De man liet op zijn
weiland in Reeuwijk 22 koeien in blauwe en oranje hesjes tegen elkaar aantreden. Beide elftallen deden
het rustig aan. De uitslag is onbekend.’ Evenmin is bekend of die agrariër nu in een gekkenhuis zit of niet.
Hoezo idioot gedoe? Een twaalfjarig jongetje uit San Lorenzo kon de smadelijke strafschoppenreeks van
het nationale elftal van Mexico niet verkroppen. En hing zich op aan een elektriciteitskabel. Het zijn fijne
tijden. Hopelijk houden die Duitsers na de vernederende afgang tegen Bulgarije het hoofd koel. Maar een
verbijsterde Duitse televisie-commentator had het er maar moeilijk mee. In de laatste minuten werd hij
steeds wanhopiger. De Wet van Klinsmann werd overtreden door een stel ruziezoekende Bulgaren.
Der Jürgen, de man die met het jaar een grotere etter wordt, bleek zijn kruit verschoten te hebben. En zo
kunnen we nog even blijven genieten van de goddelijke, Van Hanegem-achtige pingeldoos Balakov. En
trouwens ook van de grootste stiekemerd van iedereen: Thomas Brolin. Hoe vals dat ventje de Roemeense
muur verschalkte, het blijft mooi. Maar daar staat veel puinhoop tegenover.  
Walgelijk, dat WK. Het toppunt van een maandje ellende: drie in blauwe shirts gehulde voetballers die als
een trio gedrogeerde kraamverzorgsters zogenaamd een baby staan te wiegen. Net nadat de grootste glui-
perd, de kersverse papa van Mateus Bebeto, een buitenspel doelpunt heeft gemaakt. Natuurlijk tegen
Nederland.
Kennelijk baalden Bergkamp en Winter ook van zoveel belachelijke en theatrale onzin, want eindelijk
kreeg Nederland het soort voetballers dat het land verdient: jongens van Jan de Wit. Maar de heldendaden
bleken tevergeefs, want de fatsige Branco, ook een volleerd karate-specialist, velde het zure vonnis.
En liet Nederland achter met een immense kater. Want, even drie open deuren inschoppen met de trap-
techniek van Julio Salinas, Johan Cruyff had in de eerste helft het Elftal niet zo angsthazerig laten voetbal-
len als Brave Dickie. En Cruyff had de verschrikkelijke non-valeur Ronald de Boer (tegenwoordig heeft het
ventje al twee pepdrankjes nodig om enigszins op de been te blijven) niet ingezet, want bij Cruyff had ene
Ruud Dil vanaf het begin meegespeeld. De druiven liggen als beton op de maag. De ijstijden van
Mesman, Van Melis en Biesbrouck zijn weer aangebroken.
Het lange wachten is begonnen. Op het jaar 2014. Op het WK in Zimbabwe, waar Dils zoontje Silvio
samen met onder meer Sander Jansen, Timo Dirksen, Bryan Mier, de Gebroeders Lemereis, Zep Megens,
Ward de Bles en good old Ubu Lemereis meedogenloos wraak neemt. Op Mateus Bebeto en de zijnen. 

Dick Advocaat: 
“Ik voel me weer 100%”.
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Pool Bode 5 / 12 juli 1994

Wat voor effect heeft de uitschakeling van Nederland op de pool? De organisatoren doen wanho-
pige pogingen om het verlies tegen Brazilië te verwerken, maar hebben nauwelijks de tijd om alle
emoties tot hun recht te laten komen. We hopen dat het deelnemersveld trouw blijft als voorheen
en dat jullie bij het afreageren van de teleurstelling de tegenwoordigheid van geest hebben om
oude poolbodes eerst te kopieëren alvorens ze in machteloze woede te verscheuren. Indien er
toch iets mis is gegaan dan zijn we eventueel bereid om overgebleven exemplaren te leveren in
ruil voor een ruilobject (peren, een artikeltje in de poolbode, lekkere warme trui etc.). Hoe je het
ook wendt of keert: het verlies tegen Brazilië is ingeslagen als een bom. Meestgehoorde woorden
aan de telefoon: ‘een’, ‘het’, ‘de’, en ‘buitenspel’. Wij kunnen slechts hopen dat de pool enige
troost biedt. Blijf meedoen en probeer te genieten van de vooralsnog ondoorgrondelijke ontkno-
ping in de strijd om de eerste plaats en spek en boon. Hennie de Haan: het pooldeelnemers-
veld steeds voorzien van allerhande slimmigheidjes. Vele deelnemers zullen zich allengs

ontworstelen aan de nare onderste plaats. Vervolgens ligt de spek en bonenprijs voor het
grijpen! Zo verzekert een slimme pooldeelnemer -waarvan menigeen denkt dat hij juist
dom is- zich van een heerlijke maaltijd!
Over prijzen gesproken. De organisatie is zich reeds het hoofd aan het breken over de prijsuitreiking en

tevens definitieve afsluiting van deze enerverende poolmaand. Beelden van een groots opgezet voetbalfestijn
(gecombineerd met roerende huldigingen) dringen zich al op. Maar ook een wat meer voor de hand liggende
bijeenkomst, met grote zakken afgeprijsde ‘Onze Jongens’, drank en bijbehorende Duitse bierliederen
behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. We staan vanzelfsprekend open voor de -ongetwijfeld briljante-
ideeën uit het deelnemersveld. 

Groeten van de organisatie!

Maandag 20.00 ‘s avonds. Mogie Megens: mijn voorspellingen voor de halve finales:
Nigeria-Colombia 3-1, Nederland-Frankrijk 4-0. * Peter Latjes heeft als enige pooldeel-
nemer alle wedstrijden van het Nederlands elftal live meegemaakt. Zijn commentaar “er
gebeuren rare dingen daar...” * Irmgard: “hè hè, deze ronde ging goed. Nu zit ik echter
een beetje met die scheidsrechters in mijn maag” (...?) * Germa roept regelmatig een
tuingeest te hulp om toch Przewalski te verslaan * Het paard is echter behoorlijk op hol
geslagen * De doorgaans zo nuchtere Romarius: ik heb dit keer ook die geest gedaan *
Ingezonden spelletje: wat doet Martin Hilferink in het dierenklassement en waarom
wordt Frans Janssen toegevoegd aan het Tirol-klassement? * Hoe zit dat met die
Bulgaarse kappers? Ivanov weet het * Uitzonderlijke prestaties in de kwartfinales wer-
den geleverd door Ed Verkuylen en Irmgard Breugelmans: 18 punten * 15 punten waren
er voor Anne-Maartje Lemereis, Merodach Raka en Joost Jeliaskov * 12-punters en
daarmee ook sterk stijgend: Theo Uijlen, Gillian Engel, Cos vd Weijer, Rob J., Angélique
Huisman, Przewalski en Adriaan Morel.* Opvallend genoeg allen zeer onopvallend vóór
de kwartfinales * In de top 10 van het klassement behaalden C.A.Lemereis, C.M.van
Beurden en René Scheeren geen enkel punt * Zij bevinden zich in het gezelschap van
39 anderen * Het gemiddeld aantal punten per deelnemer in de kwartfinales is 3,84 *
Irmgard is met haar oogverblindende ronde de sterkste stijger. Zij kwam van plaats 123
en steeg 97 plaatsen * Ed Verkuylen hees zich 82 plaatsen omhoog, Merodach Raka
79, Joost Jeliaskov 76 en Anne-Maartje 72 * Een waarschuwing kregen we van Marc
Alain Ketzer: René Scheeren ontbreekt in het voetbalklassement en zou wel eens hele
nare intriges kunnen veroorzaken wanneer hij daar niet heel snel in wordt opgenomen. *

Jan Boeijink, voetballeek en poolfanaat, maakt regelmatig rondedansjes door de kamer *
In de achtste finales deed hij dat omdat zijn eigen puntentotaal zou worden verrijkt * In
de kwartfinales volgde een spectaculair dansje na de gelijkmaker van Roemenië. Reden:
Alfred liep een zespunter mis * Snelste dalers in de kwartfinales: H.vd Smitte, O.Ranje,
Jacqueline Sangers, Michel Scholten en Teun Boumans. Zij verloren 40 plaatsen *
Bureau Trendsoccer probeert wanhopig een vermelding in de poolbode af te dwingen.
Waarom altijd op doorbeldag en per telefoon, vragen wij ons af *  22.00 ‘s Avonds:
Romarius Vandalen: mijn voorspellingen voor de halve finales: Nigeria-Colombia 3-1,
Nederland-Frankrijk 4-0 * N.N. vd Tol verzoekt om een Achterhoek-klassement, waarin
hij zelf meteen op kop komt te staan. Hij heeft daarmee echter buiten de waard gere-
kend. * Achterhoek klassement: 1.C.A.Lemereis 2.N.N.vd Tol 3.Alice Westervelt * Ubu:
Terborg? Daar begint het westen! *Afschuwelijke tegenslag teistert poolor-
ganisatie.Maandagnacht 01.30 uur. Na het monotone, ruim een uur vergende inlezen
van de nieuwe uitslagen loopt de computer op wrede wijze vast. Opnieuw. Alles
opnieuw. *Kick Klein opteert voor een ‘06-direkt apart met een leuk meisje klassement’
voor de meisjes zonder achternaam. Alfred reageert met duivels lachen en hevig ja-knik-
ken. Echt waar, Annemai.*Peter Wanschers wil de poolorganisatie helpen aan een mak-
kelijk realiseerbaar klassement: Het Mooie Namen Klassement. Iedereen doet mee. Een
suggestie van de organisatie: een klassement voor alle deelnemers aan de pool op basis
van goede vorspellingen?*Startbaner Hans van Uden pleegt zijn uitslagen door te geven
aan toevallig langsfietsende organisatoren. Maar wat gedaan als ze nu eens niet langs-
fietsen? Hans: ‘Ze weten waar ik zit..’*

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

Spek & Bonen

D I C K

Spannende verwikkelingen in spek en bonen
Niet alleen in de kop van het klassement vinden spectaculaire ver-
schuivingen plaats. Ook in de staart vindt een doorlopende wisse-
ling van de wacht plaats. Enkele voormalige staartdelers sprinten
definitief weg, anderen lijken even de bodem te verlaten om er daar-
na weer even hard in weg te zakken. Wie ooit een ronde heeft ver-
zaakt komt niet meer in aanmerking voor deze -nog nader vast te
stellen, maar ongetwijfeld spectaculaire- prijs. Tot nu toe lijkt het
publiciteitsgerichte bureau Trendsoccer zich als enige daadwerke-
lijk te richten op deze eervolle positie. De stand:

1. Irun Scheifes 20
Romarius Vandalen 20

3. Peter Fransman 21
4. Trendsoccer 22
5. Peter vd Veer 23

Willia v Houdt 23
7. Joyce Nukst 24

Frank Witlox 24
Frans Janssen 24

10. H.B.Boland 25

BELANGRIJKSTE MEDEDELINGEN
ALLERBELANGRIJKSTE MEDEDELINGEN

Er resteren na de halve finales nog twee wedstrijden: de strijd
om de derde en vierde plaats en de finale.

UITSLAGEN VOOR DEZE TWEE WEDSTRIJDEN MOETEN
UITERLIJK DONDERDAG 14 JULI VOOR MIDDERNACHT
BINNEN ZIJN. 

Dat wordt weer bellen, of (Nijmegenaren only) een briefje in de bus. 

UBU Groesbeekseweg 2a+b 080-225117

ALFRED Mariënburgsestraat 45 080-604496

TEUN De Ruyterstraat 105/107 080-238571

Een extra belmogelijkheid is ditmaal ingelast: Vanaf 22.00 uur tot 02.00
uur is Alfred bereikbaar bij Extrapool onder nummer 080-601833
Wederom een hogere waardering: 10 punten voor een juist
voorspelde uitslag, 5 punten voor een juist voorspelde winnaar
of een gelijkspel!  Deelnemers die een of meerdere rondes heb-
ben overgeslagen zijn nog immer welkom - en daarbij verre van
kansloos. Kom dus maar gewoon weer terug.

Succes!  Teun, Alfred, Ubu



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 jongensna-
men

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

M o e i l i j k h e i d s g r a a d
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



Ontmaskeringen  en  demystificaties 

(ingezonden door Joost Jeliaskov)

Hebben jullie al veel reacties gehad op jullie oproep om pooldeelnemers te ontmaskeren?
Die niet bestaan dan. Hier een paar suggesties: D+D+B+B Mier, dat lijkt me een hele rare
voornaam. Harry de Bles, daar zit vast die Pretalki achter en volgens mij heet Iwan nooit
Van Gobbel (Zo heet namelijk de back van Feyenoord). Waarom is Wil Kersemakers eigen-
lijk erelid? Die zal ook wel niet bestaan. Daar zit vast H.vd Smitte achter. En deelnemer
107, heet die Oter of Kuter of zoiets? En wie heet er nou Knust. Volgens mij zijn er maar

vier deelnemers!
Ikzelf, Pretalki,
M a r l e e n

Boumans en Jeroen Mank.

P r o g r a m m a
K w a r t F i n a l e s

ZATERDAG 9 JULI
Om 18.00 uur vindt een Mediterraan gevecht plaats.
Inzet: een plekje in de halve finale. De pooldeelnemers
weten het niet. 44 zieners zeggen dat Italië gaat winnen, 46 deelnemers tip-
pen Spanje: de rest (behoudens de 9 verzakers) houdt het op een gelijk spel. 
Wat het ook zal worden, de Baggio’s en de Sergi’s fungeren als voorprogram-
ma. Des avonds om 21.30 uur zitten we allen geïnstalleerd, met limonade en
een zakje Onze Jongens, voor wat de mooiste wedstrijd van het WK moet wor-
den. Stan de man tegen Romario, de schutters Jonk en Dunga, Winter versus
Bebeto... zinderende duels liggen in het verschiet (Wat te denken van een kop-
peltje Rijkaard-Rai?).
Het deelnemersveld lijkt Oranje tot grote hoogten te willen stuwen: drieënze-
ventig kenners geloven in Dennis Bergkamp! Wat zal de spannendste zater-
dag sinds jaren ons gaan brengen? (Hennie de Haan: Stan Valckx, die een
goede vriend van Romario is, biedt deze voor de wedstrijd een koel
glaasje bier aan! Vanzelfsprekend zal Romario zal dit vriendelijke
gebaar van zijn oude makker niet kunnen weigeren. Na verloop van tijd
zal Romario  plotseling vreemd gaan bewegen. In bier zit namelijk alco-
hol, hetgeen een verlammende werking heeft op de coördinatie! Zo zal
een simpel glaasje bier de angel uit de Braziliaanse aanval halen.)

ZONDAG 10 JULI

18.00 uur . New York siddert op z’n grondvesten als medogenloze Duitsers
het Giants Stadium betreden om geslepen Bulgaren te bestrijden. Zal Hristo
weer vernietigend uithalen en Bodo een scheiding in het haar bezorgen? We
mogen het hopen. Of willen we met z’n allen een finale Nederland-Duitsland?
De pool stuurt daar in ieder geval wel op aan: maar liefst 82 deelnemers pool-
en de Duitsers een ronde verder. Interessant detail: Klinsmann kan zich naast
Salenko schieten. Wie weet met een sublieme ‘Hackentrick’?. Nee, toch maar
liever niet.
Om 21.30 uur mogen we weer hopen op Roemeens spektakel. De Zweden
zullen geen weerstand kunnen bieden aan de splijtende passes en milimeter-
afwerking van de tovenaars uit de Balkan. Tenminste, dat zeggen jullie. 72
Roemeense overwinningen mochten we noteren, tegen 29 Zweedse zeges en
29 gelijke spelen. Hoe zit het met de sterren? Hagi en Dumitrescu zijn onom-
streden, maar ook Martin Dahlin heeft het tot nu toe waargemaakt. En Brolin
is goed. Voordeel voor de Roemenen is in ieder geval dat zij in de vertrouwde
gele shirts mogen aantreden. (Hennie de Haan: Martin Dahlin krijgt een
koekje van eigen deeg! Hagi roept: ‘hé Martin, speel de bal eens naar
mij, ik heb een geel shirt aan, ik ben een Zweed! Verbijsterd ziet Martin
Dahlin vervolgens hoe de Roemeen Hagi de hem toegespeelde bal de
verkeerde kant op schopt. Petrescu neemt aan en scoort: 1-0 voor de
Roemenen!)

Pool Bode 4 / dubbel zomernummer!

Hoe Kick Kleins 4punter bij Spanje-Zwitserland tot stand kwam.Het gelijk van Jacqueline Sangers

Ingezonden spelletjes en hoe het nu verder moet.

Twee hoogst belangrijke mededelingen ten aanzien van twee spelletjes, ingezonden door
deelnemers en geplaatst in poolbode 2. Op de ultramoeilijke literaire voetbalquiz van
Reinoud van Uffelen zijn nog geen inzendingen binnengekomen. Reinoud trekt daarom
zijn portemonnaie en verhoogt de prijs tot 100 gulden (aan boekenbonnen) voor de goede
inzender. Wanneer niemand alle fragmenten kan thuisbrengen, kent Reinoud de oorspron-
kelijke prijs van 25 gulden toe aan degene die het grootste aantal fragmenten kan thuis-
brengen. De schier onoplosbare rebus van Angélique Huisman in dezelfde poolbode blijkt
niet in zijn geheel te zijn afgedrukt. In plaats van een ingewikkeld verhaal over het wegge-
vallen gedeelte geven wij de volgende tip: verander de (-) in (+) en het goede antwoord
komt alsnog tevoorschijn. Peer Baudoin wordt uitgesloten van deze spectaculaire rebus-
wedstrijd, in verband met ongeoorloofde voorkennis m.b.t. het weggevallen gedeelte.
Verdere inzendingen werden nog niet ontvangen door de organisatie, die daarom de prijs
verhoogt tot 3 peren. Indien niemand de goede oplossing inzendt, wordt degene die het
dichtst bij de goede oplossing in de buurt komt toch beloond met één peer!

Escobar doodgemaakt
Er is één kinderdroom die ik met veel deelnemers in de pool gemeen zal hebben. Als zevenjarige ventje -nét
op de gróte school in Best- voetbalde ik voor het eerst, en éénmaal lukte het: een reusachtige zesde-klasser
had de bal en meende even nonchalant tussen de kleintjes door te wandelen. De man moet intussen bijna
veertig zijn en zal zich het niet meer herinneren: een kleine Ubu schopte de bal zomaar voor zijn grote voeten
weg (thuis vertelde ik ‘s avonds:’ik heb Jan uit de zesde aangevallen’, waarop het beeld dat mijn ouders van
mij hadden lichtelijk vervormd raakte). Vanaf dat moment wist is het zeker: ‘als ik oud genoeg ben ga ik op
voetballen, als ik op voetballen zit wordt ik héél snel ontdekt (er schijnen altijd mannen van grote clubs te
komen kijken, met kleine notitieblokjes) en eenmaal bij PSV kan de ‘trainer van Nederland’ nooit meer om
me heen. Naarmate ik ouder werd en de mannen met de notitieblokjes het steeds maar lieten afweten, moest
ik mijn dromen soms wat bijstellen: wanhopig vroeg ik me af waarom ik niet in Luxemburg geboren was, dan
was ik vast recordinternational. Het is bijna pijnlijk om te moeten toegeven hoe lang rudimenten van deze
droom aanwezig zijn gebleven. Acht jaar in het vijfde van FC Kolping hebben langzaam het besef doen door-
dringen dat het er zelfs misschien wel helemáál niet meer inzit. Nooit wordt ik een Willy van der Kuylen, nooit
een Ralf Edström en ook geen Michel Valke, een Andrés Escobar of een Charlie George. Kleine jongetjes, die
er ook van droomden dat hun grote passie hen beroemd zou maken. In volle stadions over de lippen van de
toeschouwers gaan als ‘de man met het verwoestende schot’, ‘de beste kopper van de twintigste eeuw’, ‘de
nieuwe Van Hanegem’, ‘de sierlijke verdediger van Colombia’ of ‘het beest van Arsenal’: vervulde jongensdro-
men. Andrés Escobar probeerde een Amerikaanse voorzet te onderscheppen in gleed hem in het eigen doel.
Bij terugkomst in Colombia werd hij doodgeschoten. In zijn jongensdroom was hij aangekomen op het
moment waarop je zwetend wakker pleegt te schrikken. Escobar niet. Een scenario dat miljoenen kinderdro-
men met terugwerkende kracht verwoest: Escobar is écht doodgemaakt. 

Ubu

Wat er op het veld gebeurde

België-Duitsland: België creëerde zoveel verwarring door de aanwezigheid van
diverse Kroaten en Italianen, dat ook Klinsmann in een identiteitscrisis raakte
m.b.t. zijn nationaliteit en een soort hakje bedreef. De doelpunten begonnen
als rijpe peren te vallen. Commentator Frank Snoecks, toen het na 11 minuten
2-1 stond: ‘als dat zo doorgaat wordt het nog 7-5’.
Een eenvoudige berekening leert ons ech-
ter dat een 12-11 (bij langdurige blessure-
tijd eventueel 13-12) veel meer voor de
hand ligt. Eenzelfde berekening (maar iets
minder nauwkeurig) lijkt de basis te zijn
voor Mogie Megens’ voorspelling voor
Nederland-Brazilië: 30-1. (Mogie: “geen
wilde voorspellingen meer, alles berekend
via de computer”). Het optreden van Luc
(Skiete Wullie) Nilis deed de PSV-aanhangers onder de organisatoren het erg-
ste vrezen.

Bij Spanje-Zwitserland was het met name Sergi die de aandacht op zich vestig-
de. Zwitserland bleek zonder Sutter gespeend van enige creativiteit en over
George Bregy, de held van de eerste rond valt slechts het volgende te conclu-
deren: een té fantastisch oud mannetje. Theo Uijlen  en Kick”start” Klein profi-
teerden.

Roemenië-Argentinië was de kraker van de tweede ronde. Roemenië blies het
fenomeen ‘messcherpe counter’ nieuw leven in en Dumitrescu maakte een van
de mooiste doelpunten van de achtste finales. De Argentijnse aanvallers waren
waanzinnig. Maradonna (verkleed als Ortega) speelde als een 20-jarige. Op
de tribune leefde Ortega (verkleed als t.v.-commentator) hartstochtelijk mee.
Thuis voor de buis kraaide Juultje Kersemakers van pret. Zij verraste het vole-
dige pooldeelnemersveld met haar drie-tweetje.

Saoedie Arabië-Zweden werd een triomf van de degelijkheid. Thomas Brolin
wordt steeds meer ‘een groot jongetje’. Tot ons groot verdriet blijft Anders
Limpar op de bank. Blijkbaar ‘niet Zweeds genoeg’. De talloze 1-2 voorspel-
lers zagen tot hun afgrijzen een ontzettende Zweed de 1-3 op het bord bren-
gen.

Ubu was als klein kind ooit gecharmeerd van het begrip ‘een regelmatige
overwinning’ en vond dit terug in de overwinning van Nederland. Fikse kansen
op een minder regelmatige overwinning werden om zeep geholpen door de lin-
kerspits van Nottingham Forest. De Feyenoordfanaten in de pool lieten een
bescheiden gemor horen, maar kijken toch Nederland-Brazilië in Rotterdam. 

Brazilië-USA toonde aan dat er kansen liggen voor de mannen van Advocaat.
De individuele klasse van de Brazilianen gaf nog net de doorslag.
Beenhakker: -Die Amerikanen konden geen opening vinden, ook niet na
Leonárrrdoes élllleboegstoet. Romárrrioe vond het gaatje wél en Bebètoe sloeg
toe. 

De wedstrijden Nigeria-Italië en Mexico-Bulgarije leverden allebei een stuk of
tien kaarten plus een verlenging op. Onze Afrikaanse helden vervielen in oude
fouten en de Italianen zwijnden. 
‘s Avonds namen de Nacho’s schrikbarende strafschoppen. Zij keren huis-
waarts.  

Nou, ík doet daar niet moeilijk over, over dat ze mijn bellen...
Die heb mijn gebeld en die heb mijn gebeld en iedereen moet niet zo
moeilijk doen. Ik vind het niet moeilijk. Nee. Ik vind dat niet
moeilijk. als zo’n jongen wil bellen dan moet ie dat maar doen. Ik
gaat toch geen geheim nummer nemen zodat die gasten mijn niet
kunnen bellen?
Trouwens mijn vrouw doet de telefoon bij ons. Laatst heb ze voor die
kleine van mij ook een telefoon gekocht van plastic, vond-ie mach-
tig mooi. Gaat ik me toch niet druk maken om de telefoonrekening
van van Gobbel?
Je ziet nou ook weer dat die voetballers zo’n last hebben van die
hitte. Alsof het in vierenzeventig niet warm was, hallo zeg. Toen
doken ze niet voor niks in dat zwembad. Maar toen zat Michels
toch ook niet te vertellen dat niemand met zijn vrouw mocht bellen?
Dat gras groeit trouwens veels te hoog, daar wilt ik het hier over
hebben. Het is toch geen korenveld. Zo’n aftrap in zo’n hooiberg,
dat zijn toch mooie momenten. Waarom doet iedereen toch altijd
zo moeilijk? Ik doet toch ook niet moeilijk? Want voetballen is hele-
maal niet moeilijk! Maar de pers doet dan meteen of die gasten er
niks van kennen en daar word ik wel eens een beetje nijdig over. Zo,
en nou gaat ik weer lekker naar de caravan.

Gert

Nog niet betaald?

Schaam je en maak

snel 15,- over op Giro

5645064 

van Teun Boumans 

De Ruyterstraat 107

Nijmegen

Geen wonder met zo’n doelman...
(illustratie Tisra Megens)

R E C T I F I C A T I E

Als gevolg van de haast surrealistische werkstress zijn er op het uit-
slagenvel voor de achtste finales een paar foutjes geslopen. Bij drie
deelnemers werden de voorspellingen voor de wedstrijden Brazilië-
VS en Roemenië-Argentinië omgedraaid. Gelukkig hebben ze ons
dat vóór de bewuste wedstrijden laten weten. Voor Hans van Uden
en Marco Pieck levert dit per saldo niets op. Hans Eikelenboom
scoorde echter vier punten meer dan het uitslagenvel aangaf. De
stand is inmiddels aangepast en te lezen op het nieuwe voorspelling-
vel. Wij wachten op reacties van Dirk van Eynthoven en Lex
Rietman.

Steven Collet heeft
zijn infameuze kabbala-systeem losgelaten, hetgeen hem vooralsnog iets minder windeieren
legt.•Prezwalski is overschakeld op een nieuw systeem. Ingezonden spelletje: ontdek het nieuwe
systeem van het paard. Onder de goede inzenders wordt een suikerklontje verloot. Ook Til en Lam
van Hout lijken hun systeem te hebben losgelaten (of de dobbelstenen vervalst).•Ingezonden spel-
letje: wat is de naam van de kat die prijkt op de voorkant van poolbode nr.2? (tip van de sluier: het
is niet het wat saaiige rondhobbelende stuk fauna dat sommigen er in menen te zien). Onder de
goeie inzenders wordt kattebakvulling verloot.

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


