
* Bureau Trendsoccer: ‘wij zijn toch een beetje de Jus van
de pool’ * Poolparadoxen: er zijn van die wedstrijden waar-
bij iedereen denkt: ‘oh, het zal wel weer een verrassing
worden’. En dan wordt het heel verrassend toch de te ver-
wachten uitslag. * De Oren van Spock zakten weg in de
middenmoot. De scherpe kantjes waren er blijkbaar een
beetje vanaf * Maaike Lange bleek zozeer geschrokken
van de plaatsing van haar ingezonden gedicht in poolbode
2, dat zij in de tweede ronde prompt geen voorspellingen
meer inleverde. * Zonde, gezien haar verdere prestaties lag
het in de lijn der verwachtingen dat ze Wil Kersemakers
straatlengtes achter zich zou hebben gelaten * Het
Westlanddrama, dat zich diep in de krochten van de rang-
lijsten afspeelde, is uiteindelijk door koning -eenoog- Ubu
beslist. Winnaar op topscorersaldo, met 32 punten. * Frans
Janssen achtervolgde organisator Teun tot in België om
positieve vermeldingen in poolbode zeven te realiseren. In
een kerk te Malmédy, vlak bij het altaar, zag hij de kans
schoon voor zijn pleidooi. Het mocht vanzelfsprekend niet
baten, zijn schandalige posities in de diverse subklasse-
menten spreken immers voor zich. * Marion besloot enkele
ronden voor het einde om haar toch redelijk succesvolle
‘1-0 systeem’ te laten vallen. Marion: ‘in de stad werd ik
met de nek aangekeken en de organisatoren dreigden te

stoppen met hun pool als ik ermee doorging’ * Hennie de

Haan: over twee jaar alleen deelnemers toelaten die alles

1-0 voorspellen. De organisatie dreigt ermee op te houden

als iemand iets anders invult. De pool blijft dan superspan-

nend. Tot op het laatste moment behoudt iedereen een

kans * Jeroen Mank ontwikkelde de sympathieke gewoonte
om zijn schriftelijke voorspellingen te voorzien van enthou-
siaste commentaren over het hoe en waarom van de uit-
slag. * Dirk van Eynthoven prolongeert zijn verdachtmakin-
gen met een brief die is gericht aan poeliersbedrijf ‘de vro-
lijke Achterhoeker’, waarin opbeurende opmerkingen als
‘jammer, zij ook al’ en ‘sjoemelen (met de uitslagen) is des
achterhoekers’. * Dirk krijgt echter een hoop van de verlo-
ren goodwill terug door de inzending van twee prachtige
foto’s van Ed de Goey, die tijdens de prijsuitreiking geëx-
poseerd zullen worden. * Aadje D. kondigde voor de acht-
ste finales nog eens nadrukkelijk aan dat hij op z’n sloffen
ging winnen en gaf vervolgens na elke ronde opnieuw zijn
gironummer door. * Hennie de Haan: weet je wat een inte-

ressante speler is: die Harry de Haas van Tonegido * Dave,
Dees, Bonnie & Brian Mier (de namen achter de letters)
meldden zich met tranen in de ogen af voor de prijsuitrei-
king. Zij beloonden de organisatie met flessen wijn, een
zakje feestartikelen en een prachtige foto van B+B. *

Wil Kersemakers strijkt voor de tweede maal met de eer. Zijn overwinning in
de Pool ‘92 veroorzaakte uiteindelijk een gezinsuitbreiding en een verhuizing
naar de Dukaatstraat. Betekent dit dat we Wil met achtkoppig kroost over vier
jaar terugvinden aan de miljonairsdreef? Hennie: alle pooldeelnemers
spreken met elkaar af om in het vervolg in te schrijven onder de naam
Wil Kersemakers!  Dit zal ieders winstkansen aanzienlijk vergroten.
Slechts op één punt afstand van Wil volgde het illustere gezelschap dat in de
volksmond intussen bekendheid verwierf als ‘de Miertjes’. De derde plaats
bleek weggelegd voor Martin Hilferink, die daarmee de overwinning van het
dierenklassement aan de mierenhoop moest laten, maar zich wél revancheer-
de voor het smadelijk wegdrijvende verlies in de EK-pool ‘92 (zie poolbode
1). Jos Bergman, wegens hoog-van-de-toren-blazen getergd door laag-bij-de-
grondse-grappen van de organisatoren, wist een verdiende vierde plaats te
bemachtigen. Kees van Bergen en René Scheeren mogen zich vermaken met
een gedeelde vijfde prijs. In ieder geval goed voor ongeveer 2 gratis pooldeel-
names! De zwaar getergde Jimmy Janssen van Raay miste een prijs wegens
gebrek aan topscorers-punten (Jimmy:’Functie ter discussie? Ik wist helemaal
niet dat die ter discussie stond.’) terwijl de broertjes Lemereis en Esther

Hermans in de finaleronde uit de top 5 vielen maar troost vonden in de winst
van het kinderklassement en de prijs van Beste Dame. Peter Latjes,
C.A.Lemereis en Ton Verleg, poolvedetten van het eerste uur, zagen machte-
loos toe hoe de prijzenpot uiteindelijk aan hen voorbij trok. Theo Uijlen, na
de derde ronde nog op de tweede plaats, toonde een aantal grensverleggende
capaciteiten. Te verwachten valt dat onze gevederde vriend zijn doelen over
twee jaar nog hoger zal stellen. Opvallend was de tacktiek van Rob J. die
vanaf de tweede ronde aan een opmerkelijke opmars begon, maar het geld
van onze pool toch niet echt nodig had. Rob: ‘Dellasanta. Zéker bij de eerste
drie in de tour!’. Rob weet namelijk meer van wielrennen. 
De strijd om de Spek&Bonen-trofee was soms behoorlijk moeilijk te volgen.
Tussen alle door de mand tuimelende niet-inleveraars kwam tot zijn grote ver-
driet uiteindelijk Peter Fransman bovendrijven. Diens grote concurrent Irun
Scheiffes haalde per ongeluk de maximale score uit de finale en over bureau
Trendsoccer, wiens 18-18 goed was voor 5 punten, zullen we het hier maar
niet hebben.
Wij gaan nu rusten.
Groeten van de organisatie & tot over twee jaar!

Good game
Ronald Koeman druipt nog na van zijn sentimentele afscheids-speech of het nivo
van de wedstrijden dendert omlaag. Doffe walging doorspekt twee halve finales en
de finale finale. Wat wil je ook met zo’n scheids: de eindstrijd kan ook alleen maar
een Puhl des verderf opleveren.
‘Het is een middenveldslag voorlopig. Ze nemen weinig risiko’s’, oordeelt Frank Raes, de Belg van de
praatdienst. ‘Evani wordt vaak aangespeeld. Anderen zijn blij dat ze van de bal af zijn.’ Maar wel graag de
eventuele overwinningspremie opstrijken, zo zijn die lucky Italianen ook wel weer. Maar er is gerechtig-
heid. De angst van de doelman voor de strafschop is nog niet zo groot bij Taffarel en Pagliuca dat ze
elkaar, terwijl ze intiem naar de plek lopen die beslist over roem & walging, niet even wurgen, na een rob-
bertje vrij worstelen. Als een pseudo-vriendenpaar lopen de softe slijmerds naar de slachtbank. Vreemde
klojo’s die keepers. Ook de vroeger zo haatdragende Van Breukelen had zelfs medelijden met de op
Kolping 5-nivo akterende Pat Bonner. ‘Dat is erg voor een keeper. Maar wat is dat leuk voor Holland.’
Piep, zei de muis van Studio Sport.
Raes: ‘Baresi. Dat was hoog. Dat wel.’
En enkele dramatische minuten later. Alsof het nabij gelegen Hollywood de traanklieren aktiveert: Baresi
die bijna verdrinkt in zijn eigen vocht. Het is een dramatische climax van een nachtkaars-WK. De eenzame
walging van de Italiaanse aanvoerder steekt schril af tegen de Braziliaanse slijmballen-imitatie van
Feyenoords hand-in-hand-kameraden-gedoe.
Wat een klef gerotzooi, Brazilianen met de armen over elkaars schouders, samen biddend. Maar gezien
het succes zal dit staaltje perfide teambuilding binnenkort ook wel bij de atheïsten van Kolping 5 te zien
zijn. Zelfs Al Gore, vermomd als louche lijfwacht met een vette glimlach, was er van onder de indruk.
Tegen de Braziliaanse reserve-doelman Zetti, die geen sekonde speelde op het WK, sprak de gore
Gore:’Good game’. En of die man verstand heeft van soccer. Van dergelijke parvenu’s hebben we over
twee jaar in Engeland geen last. Dat wordt één groot EK-feest, ook zonder Nederland. Besluiten we nu met
de ultieme WK-quote van Theo Reitsma: ‘Baggio. Over en uit.’
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S t o p p e r s  & K e t z e r s

C o l o f o n :  
De WK Pool 1994 werd geheel verzorgd door Alfred Boland, Ubu Lemereis & Teun Boumans 

vanuit Poolhoofdkwartier Extrapool 2e Walstraat 5 Nijmegen.
Al het drukwerk (m.u.v. treurnummer 5) KNUST Nijmegen.

Met dank aan Iwan & Brenda voor het fietsen, Martin voor het enveloppen schrijven, Jan Dirk voor het drukken 
Bertie alias Mogie voor zijn prachtige column, dank aan alle gastschrijvers en Henk Sprenger voor Kick

Extra veel dank aan Annemai die onvermoeibaar vervelende klusjes voor ons opknapte.
Informatie & Abonnementen 080-225117

~
604496

~
238571No.137

WIL KERSEMAKERS
OP Z’N RETOUR?!
Wil Kersemakers heeft voor de tweede keer de WK-pool gewonnen. Bij de organisatie was eerder al
het idee ontstaan dat we hier te maken hadden met ‘het Duitsland van de pool’. De vroege uitscha-
keling van ons buurland zette ons echter aan het denken: is ook de legendarische kracht van Wil
aan het afnemen? Via een scherpe analyse kwamen we tot de volgende schokkende conclusies.
Wist Wil vier jaar geleden nog een ongelooflijk gat van twee punten te slaan ten opzichte van de
nummer twee, dit jaar kwamen de sympathieke Miertjes slechts één schamel puntje tekort. En wat te
denken van het volgende: vier jaar geleden scoorde Wil 47 punten meer dan levensgezellin Joekie,
dit jaar waren dat er slechts 16!!! En dan nog dit: in de laatste ronde scoorde Wil slechts 5 (vijf!)
punten. Vergelijk dat maar eens met pakweg Teun Boumans, die maar liefst 15 punten pakte in
dezelfde twee wedstrijden! Het moge duidelijk zijn: het is gedaan met Wil. Zijn hoogtijdagen zijn
voorbij. Zijn ontstellend zwakke presteren in deze pool is een teken aan de wand.

O n t k n o p i n g  V a n  D e  P o o l
Kijk het is natuurlijk onzin om het
steeds weer over die kleding te heb-
ben. Kledingtechnisch gezien was
dit WK natuurlijk een drama.
Technisch gezien dus hè, want als ik
dan 80 man zie rondlopen en vijftig
die niet functioneren... die lopen
daar nog gewoon rond, terwijl ik in
een gesprek met Staatsen hele
andere dingen hoor. En die kleren
hebben ze toch zelf uitgezocht?Ja
dan praten we toch niet over geld,
dan heb ik het over posities die niet
juist bezet zijn. Is gewoon een kwes-
tie van conditionering. Als je de
boel niet conditioneert dan word je
geen wereldkampioen. En ik ga dus
niet mee als ik geen kampioen kan
worden. Ik zit al tien jaar in mijn
nakie op de bank. Als je onafhan-
kelijk bent ga je toch geen kleren
aantrekken omdat Zeist dat wil?
Ik ga toch geen kleren aantrekken
als ik dat niet wil? Zo’n Oulida
doet toch aan wat ie zelf wil. Die
jongen is veertien - of vijftien, daar
wil ik afwezen. Ik hoef Oulida toch
ook niet te leren hoe die z’n sokken
op moet houden? Kijk als je de
hiërarchie niet naast de conditione-
ring zet dan zegt zo’n Gullit toch
ook nee. Het gaat om details, dat
zeg ik al jaren. En Gullit doet ook
aan wat ie zelf wil. Kijk wit is wit
en rood is rood. En twee strepen is
geen drie strepen. Moet ik dat nou
de journalisten nog uit gaan leg-
gen? Daar hoef ik toch zeker geen
fax voor te sturen, dan hebben ze hun
huiswerk niet gedaan. Een voor-
beeldje. Beckenbauer gaat toch ook
niet met z’n nette pak onder de dou-
che staan? Nou dan. En die wordt
gewoon wereldkampioen. Als je
wereldkampioen wil worden moet je
natuurlijk met mij niet over kleding
gaan praten. Daar heb ik geen tijd
voor. Sommige mensen weten nou
eenmaal wat meer dan anderen.
Want uiteindelijk zijn de mensen
met kleren gekleed en de mensen
zonder kleren bloot. 

Jordi

EK 
POOL
1996
Reserveer

tijdig!!

Ingezonden stuk

FC Chevron - FC Malmundaria

Na de schokkend ontluisterende afwikkeling van het WK -
voor de tweede keer Kersemakers, voor de vierde keer Brazilië- trok

ik met Carien en eend zuidwaarts om weer op krachten te komen. In het ach-
tergebleven Wallonië, aan de oevers van kleine riviertjes, op terrasjes van obscure

kroegjes, of desnoods ergens onder de grond in een grot moest ik weer tot mezelf zien te
komen. Het ging niet. De eerste dagen, week, tolde mijn hoofd nog van al die ontstellende ontwikke-

lingen die zich op het WK en in het poolveld hadden afgespeeld. Het ontspannen gevoel dat bij vakantie hoort
wilde maar niet komen. Ik sliep slecht, at te weinig en dronk teveel. Als, als, als... als niet Advocaat, als Theo Uijlen, als

Glen Helder, als niet Piet Fransman... Heftig transpirerend werd ik wakker, lusteloos schoof ik mijn bordje van me af, nach-
ten zat ik denkend en drinkend in mijn grot. Af en toe, heel af en toe trad er een lichte verbetering op en slaagde Carien
erin mij te wijzen op de prachtige kerken, de middeleeuwse boerderijen en het lommerrijke landschap. Maar dan zag ik het
weer: een lichtmast. Daar achter die kazerne. Was dat geen lichtmast? Ga hier eens rechts. Dat paard volgt ons. Waarom
maakt die Belg dat 1-0 gebaar? Hoe zou het zijn met Esther en de broertjes Lemereis... hebben ze mijn kaartje wel ontvan-
gen? En waarom heet dat café ‘Chez Wil’? Nerveuze onrust. 
En waar zou ik nu geweest zonder mijn onverwoestbare Carien? Zij stuurde onversaagd de auto door het Ardenner land,
op zoek naar de zo broodnodige rust en het einde van mijn vertwijfeling. En dat einde kwam uiteindelijk. 
Na een lange, lange week vol zenuwen en trauma draait Carien een landweggetje in dat ons leidt naar het plaatsje
Chevron. Chevron. 
Namen die er altijd waren en die zomaar, stilletjes verdwenen zijn. King Corn, Simca, Chevron. Ze zijn niet weg. Ze heb-
ben zich teruggetrokken tussen de vervallen kasteelboerderijen en de dennebossen, in de wereld die stil is blijven staan.
Ver van Mastercard en Snickers-omhalen, ver van eindeloze pooltabellen. Een gelukzalige rust daalt over me neer, wan-
neer ik het oude houten bordje in de vorm van een pijl zie: FC. Chevron. Mijn achtervolgers zijn verdwenen. Ik ben weer
thuis. 
Carien heeft de weldadige verandering die bij me is opgetreden bemerkt. Het kan weer. We parkeren op het parkeerter-
reintje bij het grove, stenen clubhuis. Ik loop door het ijzeren draaihekje. Piepen en knarsen blijft uit. Het is een goed
geölied hekje. De houten tribunes zijn wat vervallen. Het gras is te hoog, maar ondanks de langdurige hitte ziet het veld
er goed uit. Ik neem plaats en snuif de lucht op van een oud stadion. Een monumentaal, verbleekt reclamebord prijkt op
het dak van de hoofdtribune. Een vergeten benzinemerk leeft voort als dorp en voetbalclub. Wanneer we de auto weer wil-
len opzoeken zien we het aanplakbiljet op een raam van het clubhuis. Zaterdag komt hier de concurrent uit Malmédy op
bezoek. FC. Chevron - FC. Malmundaria. Bij winst zal de oude Chevron een rondje schenken.
Terug in de bewoonde wereld koop ik direkt een krant. Ik zuig het voetbalnieuws in me op. Viscaal niet naar Ajax,
Ronaldo toch naar PSV, Gullit die heel hard ‘Zie je wel’ roept. Ik zal het allemaal weer aankunnen. Ik heb bijgetankt.          

Teun

Omdat het voetballen afgelopen is nu en omdat ik

toch niet op jullie stomme feestje van jullie

irritante pool kom, stuur ik een brief. Jullie

durven hem toch niet te plaatsen, zeker weten

maar dat maakt mij niks uit! Jullie waren zeker

wel verbaasd hè over mijn brief. Want die heb ik

dus helemaal alleen gemaakt. Maar omdat ik

steeds schreef alsof we met meer waren dachten

jullie natuurlijk dat het het echt een groep

was, mooi niet, sukkels. Want ik heb het

gemaakt. weet je het al? nee dus. Joost

Jeliaskov dus. Jullie denken zeker dat je de

enige bent die een valse naam kan bedenken maar

dat kan ik dus net zo goed. En dan dachten jul-

lie dat ik uit Rotterdam kwam maar dat is dus

niet waar. Ik woon gewoon in Nijmegen, gewoon

net zoals jullie!! Schrikken jullie van hè? Want

je zal nog wel merken dat ik ook in Nijmegen

woon en dat je mij niet eens hebt gevraagd om

mee te doen met de pool. En dat ik vrienden heb

die nog wel eens jullie tegen komen op het voet-

balveld. En die hockeybal weten we dus ook wel

te wonen net als iedereen in de pool. Hoe ik aan

die adressen kom? Zouden jullie wel willen weten

hè!! Ik weet toch alles van jullie, net zoals

jullie denken alles te weten over iedereen. Maar

jullie zijn gewoon mij en ik jullie! Jullie hoe-

ven niet te denken dat ik al die dingen zomaar

vergeet, van de pool en al die stomme stukjes en

verzonnen dingen. DAT ZULLEN JULLIE NOG WEL MER-

KEN, UBU EN ALFRED EN TEUN!!!!!!!

Joost Jeliaskov (dus niet!)



Notities van
een leek
door Jan Boeijink

Het eerste goeie moment
van de dag: ik trok een
Bud open en met m’n

walkman op tien keek ik uit over
de stad. Ik voelde me vreemd.
Waarom stond ik hier, in deze
studio van dat peperdure hotel
in hartje Orlando? Van mij had
het niet gehoeven, al die drukte
om een lelijke gouden bal.

Ver beneden me sjokten ze
door de straten: rood verbrandde mannetjes, gehuld in
vloekend oranje. Thank god, hun gebral kon niet op
tegen de muziek van Pearl Jam. Fantastische band,
trouwens.

Wat had ik hier te zoeken? Ik had ze nog gesmeekt:
“Laat de jongens het doen, en geef mij de Ronde” maar
ze waren niet te vermurwen. Ik moest ab-so-luut naar
Orlando. Tien jaar geleden zou ik een jump hebben
gemaakt bij zo’n aanbod. Een droomklus was het
natuurlijk, maar ik trek toch liever in m’n uppie door de
States, ongehinderd door een gemeen oranje-virus.

Met John Lee Hooker in m’n oren en vijf dollar in
m’n zak stapte ik over de sidewalk. De verzengende
middaghitte dreef mij een kleine bar in. Ik keek om me
heen, de zaak was redelijk gevuld. Op een oude televisie
ontrolde zich sloom een baseball-match, maar niemand
sloeg er acht op. De bezoekers leken in hun eigen
beslommeringen op te gaan. Ik bestelde een gin-tonic
en tevreden zakte ik weg in een gedateerde kunstleren
zithoek. 

“Cheers” hoorde ik achter me. “Welcome to
Florida, stranger,” begon een zeer luchtig geklede
dame. Ik dook in mijn glas, maar het was te laat, ze zat
al naast me. 

Twee uur later toonde ik m’n paspoort aan een fris-
se douaniëre. 

“No luggage, sir?” vroeg ze verbaasd. Ik zweette.
De brunette nam me op van top tot teen. “No luggage,”
zuchtte ik en stak het paspoort in m’n achterzak. “Have
a nice flight, sir” glimlachte ze. Met een knipoog.

Even twijfelde ik. Toen stapte ik resoluut de slurf in. 
“Welcome on board, monsieur” knikte een knappe

stewardess. 

Een kort verslagje van de wedstrijd Krähenbühl-
Beer wil ik jullie toch niet onthouden. Alle ingre-
diënten voor een gewone voetbalwedstrijd waren
aanwezig: 2 families, een scheidsrechter (Eglof
von Radebek) en onze mascotte. Deze laatste had-
den we voor het gemak maar even aan de doel-
paal van het vijandelijke doel gebonden. Daar
maakte  hij al spoedig korte metten met doelman
Antonio Krähenbühl. Al spoedig lag het beest rus-
tig op wat botjes te knauwen. Aanvallend zat het
dus wel snor bij de Beren. Op het middenveld

echter begonnen de moeilijkheden. De vijandelijke middenvelders Fritz, Irrwin en Ernest hadden een wel bijzonder uitgekookte tacktiek
ontwikkeld. De hele wedstrijd door renden zij over het veld heen en weer met een belletje in de hand, daarbij luid vragend: ‘waar is het
geld?, waar is het geld?’. Waarop de voorhoede van het team steeds antwoordde:’in de hutkoffer, in de hutkoffer’. Dit ging zo de hele
wedstrijd door en u zult begrijpen dat de ontspanning al ras uit ons spel vloeide. Bij een 2-0 achterstand voor de Beren zorgde een tra-
gisch incident voor de definitieve ontknoping. U moet weten dat het veld waarop de wedstrijd werd gespeeld bevond zich bovenop de
alp bevond. Halverwege de tweede helft kende de scheidsrechter ons een hoekschop toe, die ik persoonlijk opeiste. Helaas was ik zo
onvoorzichtig om een iets te grote aanloop te nemen en stortte en donderde schrijlings achterover in het honderden meters diepe ravijn.
Al spoedig lag ik met gebroken schedel, luid brullend (ik was pas tien!) languit op de bodem van het ravijn. Binnen de kortste keren
ontstond een enorme bloedplas. Maar dat was nog niet alles: binnen een mum van tijd werd ik door een geweldige, bloeddorstige, tan-
denflitsende, heethongerige, in- en in grimmige horde gigantische wilde beesten totaal verscheurd, ontvleesd en, tot op enkele resten
van mijn fraaie voetbalpakje, mijn voetbalschoenen en wat botrestanten, totaal opgevreten. Gelukkig was mijn familie snel ter plekke.
De wilde dieren werden op de vlucht gejaagd of gevangen genomen om later te bakken of op de markt te verkopen. Gelukkig wist onze
teamdokter ook mij weer razendsnel op te lappen en binnen de kortste keren was ik weer de oude. In een ijltempo snelden we met z’n

allen weer de alp op. Daar bleek de familie
Krähenbühl op lafhartige wijze de wedstrijd naar
zijn hand te hebben gezet: 9-0. Von Radebeck liet
juist het eindsignaal horen. De enige nederlaag
die we ooit hebben geleden was een feit, maar het
was de naam van ónze familie die nog jarenlang
over de lippen ging van iedere alpbewoner. Op de
plaats waar ik de bodem van het ravijn bereikte
floreert ter onzer ere al jarenlang een drukbezoch-
te berenkuil.

groeten van Hans Beer

Pool Bode 7
dubbel feestnummer

Ligt ik in mijn luie stoel naar het voetballen te kijken, springt die
kleine in ene in mijn gezicht en zegt -pappie ik hou van jou. 
Gaat ik die kleine toch niet op z’n falie voor geven. Ik bent toch ook
gek van die kleine? En die kleine hout van mij. Als die kleine van mij
zo’n tweeling niet leuk vindt, dan stuurt ik ze toch gewoon naar
Duitsland? 
Waarom doet iedereen daar toch altijd zo moeilijk over. Ik doet niet
moeilijk. Net als over die hitte. In Zeeland was het net zo warm als in
Orlando, dus hoeven ze niet te zeuren. Ik gaat weer gewoon aan de slag. 
En dan komt er zo’n goser met een balletje aanhobbelen, istie meteen
een wereldster... dan zouen Bobby Petta en Gorré in ene wereldvoet-
ballers zijn... Laat ze d’r in de europacup dan maar eens een paar
inschoppen, dan ziet ik wel weer verder. Maar dan beginnen ze weer
met makelaars en transfers en zaakwaarnemers en die hele heisa.
Hoeft ik me toch geen zorgen over te maken? Doet mijn vrouw alle-
maal. En die kleine van me, daar vaart ik ook blind op. En die gaat
ik nou van school halen. Nemen Meyer en mijn vrouw toch gewoon
even de training over? Ik doet daar niet geheimzinnig over. 
We hebben toch een goeie ploeg? Ik hoeft niet van die rare gasten uit
een ver land te gaan kopen. Van Loen schopt ze d’r heus wel in hoor,
alstie tenminste  niet vergeet z’n schoenen uit de doos te halen. En zou
die Kiprich er plotseling helemaal geen moer van kennen? Volgens
jullie van de pers kennen wij er dus in ene geen moer meer van. Tja,
dan gaat ik natuurlijk niet uren met van die mannen zitten kletsen.
Dan gaat ik liever gewoon... inderdaad ja, naar de caravan.

Gert

STRIJD OM DE DERDE PLAATS

De score in de wedstrijd om de derde plaats leek heel even
trendsoccer-achtige proporties
aan te nemen. Bij wijze van
hoogtepunt werd een eenvou-
dige kapbeweging van Larsson
door een haast surrealistisch
geraffineerde struikelaccelera-
tie van een Bulgaarse verdedi-
ger gepromoveerd tot een
wereld-actie. Boven het kap-
pertje glom Iwan v.h. van
Gobbel heel eventjes van trots.
Uiteindelijk werd de ruststand
de eindstand, waardoor in de
pool het aantal kanshebbers
op de eerste plaats werd terug-
gebracht naar 4.

DE FINALE
Om een lijvig finaleartikel te creëren heeft de organisatie de krachten gebundeld.

De finale
Na drie kwartier naar de titel van dit stukje te hebben
gestaard besef ik dat de finale helemaal niet gespeeld is.
Een van de nieuwigheidjes dit WK, naast de sudden death
en de shoot outs. (Teun)
De finale
De wedstrijd duurde best lang. Toen was ie afgelopen.
Gingen ze penalties schieten. Won Brazilië. Citeerde Baresi
na zijn fantastische penalty het zoontje van Bertie B.: ‘Hij
fliepte zomaar naar boven, de bal’. Reikte Al Gore de beker
uit onder het uiten van een overdonderdende speech: ‘Here’.
(Ubu)
De finale
In de finale was toch ook die hele geweldige misser van die
Braziliaanse aanvaller? Nou nee, schrap dat maar, dit vind
ik niks dit stukje. Is de nood zo hoog? (Alfred)
Hennie: Na de finale staan de Italianen erop shirtjes te
wisselen met de Brazilianen. Het gele team, dat immers
gewonnen heeft, gaat er vervolgens met de begeerde
trofee vandoor. De tifosi juichen. Baresi houdt de
wereldbeker in zijn handen!Voorpublicatie uit “Queeste naar Spek & Bonen”aa

Er zijn zo van die dagen, dat er niets uit je vingers komt. Je haar blijft haken
achter het theelepeltje, je botst met je oren tegen een Mormaan, de kat schijt
op tafel en de televisie gaat bibberen net als de belangrijke wedstrijd Oranje
tegen Allen begint. Of welke draafpartij ook. De uitslagen van die wedstrijden
staan bij voorbaat vast. Je laat je hand de uitslag bepalen. Dus geef je de cij-
fertjes door en kijkt later naar je positie op de ranglijst. En jawel hoor, het is
je gelukt. Je bent de ukkeligste der sukkeligen, je bent de laatste der laatsten,
En omdat dat niet zomaar iets is besluit je dat zo te houden en voor de finale
vul je de meest onwaarschijnlijke uitslag in die je kunt bedenken: 0-0. Dat
zal het toch zeker niet worden. Iedereen wil winnen, het zijn  supermacho’s.
Er zijn van die dagen dat je er beter een eind aan kan maken. Je gooit je
glas bosbessenjenever om, je ene vriendin zegt tegen je andere vriendin dat ze
de klere kan krijgen, en je kinderen slaan elkaar voor je ogen de hersens in.
Zo’n dag moet het geweest zijn.
Nul-nul!
Dat werd het, en nu ben ik in rouw. Dat ik niet eerste wor-
den mocht, daar kan ik mee leven... Maar dat het me niet is
gegund om laatste te zijn...! Ik haat het midden. Geef mij de
Zuidpool maar. Of een onaffe bal gehakt met cyaankali.

Irun Scheiffes.

Jan Hoenselaar verraste ons met dit surrealistisch gedicht:

Als die Branco had gemist
dan was ‘t allemaal anders gegaan
of als De Goey ‘m had gestopt
die kromgetrapte rotbanaan
en als Jonk dan had gescoord
had geen Romarius ons wat kunnen maken
en als je met dammen ‘n Przewalski verliest
dan zit je waarschijnlijk te schaken

Het relaas van de grijze muis
Lang, lang hebben we nagedacht over de grijze muis van deze pool. Wie werd er
het gemiddeldst genoemd, nam de gemiddeldste positie in na de meest gemiddelde
gang door het klassement? Wie had er daarbij een grijzige naam, een onopvallend
invulformulier, een saai voorkomen of een gemiddelde telefoonstem?
Een aantal namen passeerde de revue en daarmee stuitten we op een enorm pro-
bleem: vanaf het moment dat iemand genoemd wordt als grijze muis is hij of zij
geen grijze muis meer. Een grijze muis wordt niet genoemd. een grijze muis
beweegt zich onopvallend door de meute. Niemand kent de grijze muis. De afran-
seling van de grijze muis zal daarom nimmer plaatsvinden. Het evenement zou een
onherstelbare ontgrijzing tot gevolg hebben. En de grijze muis zou gewoon in de
meute mee staan ranselen, zoals het een grijze muis betaamt. 

Krähenbühl-Beer

Hennie: 
Het Nederlands elftal voorzien van de schoenen waarop
Hagi, Romario, Baggio en Stoitskov het WK ‘94 hebben
gespeeld! De meest wonderlijke superballen zullen van de
Hollandse voeten in de vijandelijke doelen verdwijnen. Zo
zullen Onze Jongens de wereld verbazen.

Hennies laatste slimmigheidje

Hennie: komen met
allerhande vernieuwen-
de dommigheidjes op
het EK van 1996!
Een ieder zal denken
dat het gaat om mijn
legendarische slimmig-
heidjes. Alleen het Neder-
lands elftal, vooraf uitvoerig
ingelicht, weet wel beter. Profiterend van de
meest afschuwelijke blunders van de tegen-
stander (die juist denkt heel slim te doen!) zal
Oranje overwinnen en de Europese titel voor
de tweede maal meenemen naar Nederland!

Hennie bedankt! (red.)

Al Gore: Here!

Schrijver Irun Scheiffes in Volle Actie Op Het Voetbalveld

B E R G M A N
Grootprater Jos Bergman werd door de organisatie op een vre-
selijke manier op de proef gesteld. In zijn exemplaar van pool-
bode 4 waren zijn uitslagen voor de kwartfinales door de orga-
nisatie op slinkse wijze veranderd. Voor de verwilderde ogen
van een totaal verbijsterde Jos stonden daar zijn volstrekt wan-
staltige uitslagen, zoals Italië-Spanje 8-8 en Nederland-
Brazilië 1-29. Naarstig en zenuwachtig om zich heen bellend
leerde Jos dat hij lafhartig was beetgenomen. Met moeite kon
hem duidelijk worden gemaakt dat het maar een grapje was.
De altijd integere en correcte organisatie drukte hem vervol-
gens ten overvloede op het hart dat heus zijn eigen saaie uit-
slagjes in de computer zouden worden verwerkt, niet de 8-8 en
de 1-29. 

Na de kwartfinales kwam de klap voor de intussen gesloopte en mentaal gebroken Bergman dubbel zo hard aan: de
fantasie-uitslagen van de organisatie zouden hem namelijk aanzienlijk meer punten én de leiderspositie hebben
opgeleverd. Het einde van het verhaal is bekend. Uiteindelijk zat er voor Jos (ondertussen zo paranoïde geworden dat
hij zich pirouetterend over straat beweegt) niet meer in dan een vierde plaats. Vertaald naar de eindrangschikking
hebben zijn protesten hem de derde plaats en dus ook zeventig gulden (Jos: ‘Ik ben goed met geld.’) gekost.

H e n n i e  & F a u s t



VOETBALLERS
Tot onze grote verbazing bleek Wil Kerse-
makers ook de beste voetballer van de pool.
Opvallend is de aanwezigheid van veel verde-
digers in de top van het klassement: de num-
mers 1,2 en 3 zijn backs (bestaat er een
samenhang?). Zaalvoetballers blijken veelal
middenmotors (m.u.v. Ton Verleg) en spitsen
als Alfred en Marcel starten te snel. Vrij be-
droevende resultaten van de Kolping-midden-
velders, terwijl er juist daarvan altijd te veel zijn. 

11 008855..WWiill  KKeerrsseemmaakkeerrss 6688
2 037.Martin Hilferink 65
3 062.Kees van Bergen 59

081.René Scheeren 59
5 099.Ton Verleg 54
6 004.Mark Potters 53

015.Jacq 53
8 V.Marcel Brand 51
9 009.Marc Alain Ketzer 50

063.Peer Baudoin 50
11 060.Maaike Lange 48
12 117.Hennie de Haan 46
13 139.René vd Pas 44
14 V.Louis van Zetten 43
16 111.Adriaan Morel 41(3)
15 036.Niels den Brok 41(2)
17 127.Harry de Bles 41(0)
18 031.Alfred Boland 39
19 022.Felix Jansen 38
20 047.Frank Witlox 37
21 118.Joost Jeliaskov 36
22 115.Lex Rietman 35
23 028.Mogie Megens 33
24 018.Ubu 32
25 114.Wip Leistra 30(2)
26 091.Irun Scheifes 30(1)
27 045.Romarius Vandalen 29
28 020.Trendsoccer 27
29 041.Peter Fransman 21
30 135.Theo Heldens 20
31 131.J. Hoenselaar 13

GROENTE EN FRUIT
De Kersemakers-clan beheerste dit jaar de
boomgaard. Elke tegenstand bleek vruchteloos.

11 008855..WWiill  KKeerrsseemmaakkeerrss 6688
2 084.Juultje Kersemakers 51
3 063.Peer Baudoin 50
4 111.Adriaan Morel 41
5 047.Frank Witlox 37
6 072.O.Ranje (Lennert) 36

SLICHTENHORSTVORST
Cos van de Weijer won voor het eerst in zijn
leven een aansprekende prijs. Hij gaat nu
twee jaar lang genieten van het nederig
gedrag en de buigingen van Peter
Wanschers. 

11 003322..CCooss  vvdd  WWeeiijjeerr 5522
2 098.Peter Wanschers 44

STRIPFIGUREN
Een fantastische opmars in de tweede ronde
heeft Kick Klein geen stripprijs opgeleverd.
Natascha vloog uiteindelijk naar een uitge-
balanceerde overwinning. Wil Kersemakers
overweegt een eigen strip te lanceren om ook
dit klassement te kunnen beheersen.

11 007788..NNaattaasscchhaa 5577
2 116.Robin 45
3 002.Bambi Boland 39
4 022.Felix Jansen 38(2)
5 122.Kick Klein 38(1)

DIEREN
De top van het dierenklassement bevond zich
dit jaar op een uitzonderlijk hoog niveau. De
eerste drie bleken ook in het algemeen klas-
sement prijsdieren. Uiteindelijk trok een
groepje insecten de eerste plaats naar zich
toe. Zoogdieren en vogels schijnen lafhartige
plannen te onwikkelen om de kleine diertjes
over twee jaar te grazen te nemen.

11 113377..DD  ++  DD  ++  BB  ++  BB  MMiieerr 6677
2 037.Martin Hilferink 65
3 062.Kees van Bergen 59
4 011.Theo Uijlen 57
5 057.Rob J. 55
6 133.Peter Latjes 54
7 117.Hennie de Haan 46
8 138.Rob v Erkelens 42
9 127.Harry de Bles 41
10 048.Rob Fila 40(3)
11 120.Hans Beer 40(0)
12 002.Bambi Boland 39
13 022.Felix Jansen 38
14 V.Brigitte Slangen 37
15 067.Przewalski 35
16 026.Randolph Wild 34
17 034.Anton Schaap 31
18 096.Gerald van Koert 29
19 094.Til & Lam van Hout 25

ECHTE MANNEN
Jos Bergman toonde zich een échte man al
ging hij uiteindelijk in zijn achterruit. Beste
vrouwelijke echte man werd Esther Hermans.
Minst echte man werd Peter (Piet) Fransman.
Wat wil je met zo’n foto. 

11 003333..JJooss  BBeerrggmmaann 6600
2 019.Esther Hermans 58
3 005.Teun Boumans 50
4 024.Marion Biermans 48
5 117.Hennie de Haan 46
6 051.Irmgard Breugelmans 44
7 064.Angélique Huisman 41(2)
8 042.Paul Fransman 41(0)
9 134.Hansman 39
10 115.Lex Rietman 35
11 058.Gert-Jan Kooreman 33
12 012.Marleen Boumans 27
13 041.Peter Fransman 21

ACHTERHOEK POOL TBV DE FAM. LEM.
De complete Amersfoortse tak degradeerde
Ubu tot het sufferdje van de familie.

11 005533..BBrrooeerrttjjeess  LLeemmeerreeiiss 5588
2 007.C.A.Lemereis 50
3 052.Anne-Maartje Lemereis46
4 018.Ubu 32

SCHOOLSTRIJD
De Feyenoorders van de schoolstraat voch-
ten hun onderlinge strijd weer uit. Ex-huisge-
noot Jos Bergman stak hen echter de ogen
uit.  Niels (van Ajax) had bij dit alles niet
veel in de melk te brokkelen.

V 033.Jos Bergman 60
11 006611..BBrreennddaa 5555
2 016.Iwan van Gobbel 48(1)

095.NN van der Tol 48(1)
4 036.Niels den Brok 41

MAKERS
Een makkie voor Wil.

11 008855..WWiill  KKeerrsseemmaakkeerrss 6688
2 084.Juultje Kersemakers 51
3 077.Martijn Bellemakers 33

BOUMANS
Marleen Boumans werd bijna gedubbeld
door broertje Teun, die met zijn Pantani-
actie in de laatste ronde veel indruk maakte,
vooral op zichzelf.

11 000055..TTeeuunn  BBoouummaannss 5500
2 012.Marleen Boumans 27

BOLANDEN
Deze familiestrijd werd dit jaar op een onge-
kend laag niveau uitgevochten. (Voor de
niet-ingewijden: Winnaar Steven is de oom
van Bambi, die weer de kleindochter is van
H.B., de vader van Alfred, welke laatste de
oudste broer is van Reinoud).

11 001133..SStteevveenn  BBoollaanndd 4422
2 031.Alfred Boland 39(1)
3 002.Bambi Boland 39(0)
4 014.Reinoud Boland 36
5 006.H.B.Boland 25

WERELDRUYTERSPELEN
Natascha was vrijwel het hele toernooi de
baas in huis en bleef dat tot het bittere
einde. Carien wil graag verhuizen naar huize
Westland, maar ondervindt in deze nogal
wat tegenstand.

11 007788..NNaattaasscchhaa 5577
2 005.Teun Boumans 50
3 079.Mieke Melis 48
4 103.Dhr. Jan Joosten 39
5 104.Carien Koldeweij 37

OUDE AMBACHTEN
Waarin Scheeren de woordgrap wat verknal-
de door vóór Schaap te eindigen.

11 008811..RReennéé  SScchheeeerreenn 5599
2 034.Anton Schaap 31

EXTRA-POOL
Gebundelde krachten deden KNUST tot grote
hoogten stijgen: zij sloeg een gat van maar liefst
zeven punten. Onder Knust een spannend
gevecht om het zilver. Handschriftdeskundige
Jan Dirk hield zich daarbij iets teveel met neven-
zaken bezig. Ubu besloot wijselijk maar te
wachten met de werkverhuizing tot na de WK.

11 005599..KKNNUUSSTT  UUiittggeevveerriijj 4466
2 031.Alfred Boland 39
3 107.πter 37
4 109.Joyce Nukst 36
5 108.Jan Dirk de Wilde 35

DIK HOUT & PLANKEN
De zeer snel uit de startblokken geschoten
Peter Latjes concentreerde zich uiteindelijk
geheel op dit klassementje, dat hij dan ook
met glans wist te winnen. Peter:’die van Van
Hout? Ik zaag ze helemaal in stukken’.

11 113333..PPeetteerr  LLaattjjeess 5544
2 089.Jeroen van Hout 41
3 039.Bram van Hout 32
4 119.Willia van Houdt 28
5 094.Til & Lam van Hout 25

KINDERKLASSEMENTJE
Kleine Bambi zette haar eerste stapjes en
werd daardoor net niet te grazen genomen
door Eva. Ondanks concurrentie uit een
roemruchte familie hielden de Lemereisjes
dit klassementje nog net in handen.

11 005533..BBrrooeerrttjjeess  LLeemmeerreeiiss 5588
2 084.Juultje Kersemakers 51
3 052.Anne-Maartje Lemereis46
4 002.Bambi Boland 39
5 102.Eva Kral 38

FEYENOORDFANATEN
Brenda: hoezo Feyenoordfanaat? Heeft die
Uijlen een seizoenkaart dan?

11 001111..TThheeoo  UUiijjlleenn 5577
2 061.Brenda 55
3 004.Mark Potters 53
4 016.Iwan van Gobbel 48(1)

095.NN van der Tol 48(1)
060.Maaike Lange 48(1)

7 118.Joost Jeliaskov 36
8 058.Gert-Jan Kooreman 33
9 126.Bert 29

STARTBAANSUFFERDS
Op de Wolfskuilseweg zal het moeilijk worden
voor een aantal laaggeklasseerden: wie zal nog
luisteren naar de waarschuwingen van Theo
‘Pas op’ Derks? Misschien Frans Janssen.

11 003333..JJooss  BBeerrggmmaann 6600
2 005.Teun Boumans 50(1)

074.Marco Pieck 50(1)
4 098.Peter Wanschers 44
5 075.Hans van Uden 43
6 122.Kick Klein 38
7 123.Hans Eikelenboom 36
8 073.Theo Derks 33
9 035.Frans Janssen 32

JANSENS
Uiteindelijk een makkie voor Rob J., die na
de eerste ronde overigens wel acht punten
achter stond op Felix.

11 005577..RRoobb  JJ.. 5555
2 022.Felix Jansen 38
3 072.O.Ranje (Lennert) 36
4 035.Frans Janssen 32

TIROL
Na een zinderende tocht, balancerend langs
peilloze diepten en vechtend tegen afgrijse-
lijke rukwinden, plantte Jos Bergman dan
toch als eerste zijn vlaggetje op de top van
dit tot de verbeelding sprekende klassement,
een vertwijfelde Kees gebroken achterlatend.

11 003333..JJooss  BBeerrggmmaann 6600
2 062.Kees van Bergen 59
3 074.Marco Pieck 50
4 139.René vd Pas 44
5 Frans Janssen 32

POOLORGANISATOREN
Dankzij Teun is ons organisatoren-gezel-
schap aan de ergste schande ontkomen. De
samson-mannen deden het aanmerkelijk
beter. Verder wordt overwogen om Ubu uit
de organisatie te gooien of hem voortaan
onder een andere naam te laten meespelen.

11 009999..TToonn  VVeerrlleegg 5544
2 004.Mark Potters 53
3 005.Teun Boumans 50
4 100.Ed Verkuylen 49
5 023.C.M.v.Beurden 46
6 031.Alfred Boland 39
7 018.Ubu 32

KERST
Marco Pieck eindigt waar hij hoort: aan de
top. De engelen houden elkaar zeer goed in
evenwicht, terwijl het schaap zich de laatste
twee ronden slapende hield in de stal.

11 007744..MMaarrccoo  PPiieecckk 5500
2 064.Angélique Huisman 41(2)
3 044.Gillian Engel 41(1)
4 034.Anton Schaap 31

DOOD & VERDERF
Zoals zo vaak was daar weer de triomf van
de verschroeide aarde. Niet alleen de troe-
pen van de Verschrikkelijke van Gobbel
moesten de aftocht blazen: ook kwamen ons
afschuwelijke verhalen ter ore van branden-
de kruizen, sudderende slangen, een gillen-
de wilde en tot slot een kansloos hinkepin-
kende man op krukken die zich ingehaald
zag door het razendsnelle vuur.

11 VV..MMaarrcceell  BBrraanndd 5511
2 016.Iwan van Gobbel 48
3 128.Roy vd Kerkhof 44
4 V.Brigitte Slangen 37
5 108.Jan Dirk de Wilde 35
6 106.Jeroen Mank 33
7 130.Ania Rachmat 31
8 045.Romarius Vandalen 29
9 094.Til & Lam van Hout 25

IN GEEN ENKEL KLASSEMENT-KLASSEMENT

Hier vinden we nochthans de nodige illustere
namen. Misschien dat er slimmerds zijn die
zich hier over 2 jaar uitgeworsteld hebben.
(Mary!, Ynze! en Aadje! samen met Henk)

11 006666..JJiimmmmyy  JJaannsssseenn  vv..RRaaaayy 5599
2 054.Nanneke v.Druenen 50
3 092.Merodach Raka 48
4 097.De Oren Van Spock 46(4)
5 040.Alice Westervelt 46(3)
6 038.Martien Heijmink 44
7 001.Mary 39(5)
8 065.Wilfried Simons 39(3)
9 124.R. Dalmeijer 38(3)
10 030.Henk! 38(1)
11 125.Aadje D. 35
12 027.Katelyn Hullegie 34
13 070.Ynze Alkema 32
14 113.Pascale Meijers 30
15 088.Toine van Berlo 21

DEBUTANTEN TOP
En wat te denken van hen die wel debutan-
ten léken, omdat niemand ze twee jaar gele-
den opgemerkt had; Peter Latjes: 78e, Esther
Hermans: 42e of eerste ronde-tiran Anneke
v Uffelen: als Anneke Hermans 83e

11 113377..DD  ++  DD  ++  BB  ++  BB  MMiieerr 6677
2 033.Jos Bergman 60
3 081.René Scheeren 59
4 078.Natascha 57
5 099.Ton Verleg 54
6 V.Marcel Brand 51

084.Juultje Kersemakers 51
8 074.Marco Pieck 50(1)

009.Marc Alain Ketzer 50(1)
10 121.Henk Marseille 49

MEISJES MET JONGENSNAMEN
De manmeiden zuchten onder het Kersemakers-
juk en willen Juultje omdopen in Juliana. Teun
denkt aan een jongens met meisjesnamen-klas-
sement. O, nee, toch maar niet, dan doet Wil ook
mee.
11 008844..JJuuuullttjjee  KKeerrsseemmaakkeerrss 5511
2 116.Robin 45
3 002.Bambi Boland 39
4 122.Kick Klein 38
5 069.Michel Scholten 35
6 025.Pat Huijnen 33

JONGE MOEDERS
D. Mier wisselde stuivertje met Joeki
Laamers en verdiende daarmee een boel
stuivertjes. Marleen Boumans bleef ronden-
lang hopeloos steken op 27 punten en daal-
de tragisch af naar de laatste plaats in dit
klassement. 

11 113377..DD  MMiieerr 6677
2 083.Joekie Laamers 52
3 003.Annemai 45(2)
4 116.Robin 45(1)
5 087.Family Vooijs 43
6 122.Kick Klein 38
7 029.Marianne vd Wiel 32
8 132.Ewout & Jolanda 28
9 012.Marleen Boumans 27

EEN SAAIE NAAM EN NOG WEINIG PUNTEN OOK

Marianne  en Anton zijn verwijderd uit dit
klassement. Hun namen zijn toch iets te
aansprekend. Het is dus niet zo dat zij in ene
geweldige aantallen punten zijn gaan verza-
melen. Dat niet.

11 113355..TThheeoo 2200
2 041.Peter 21
3 101.Gert 23
4 126.Bert 29
5 035.Frans 32

129.Peter 32
7 073.Theo 33
8 123.Hans 36
9 047.Frank 37

093.Bert 37

KOPPELKOERS
Weinig opzienbarende ontwikkelingen in
deze stellenstrijd. Het koppeltje uit de mun-
tenwijk is ongenaakbaar. Louis & Brigitte,
eerder ten onrechte niet opgenomen, vallen
binnen op een niet onverdienstelijke twaalf-
de plaats.

11 JJooeekkiiee  &&  WWiill 112200
2 Esther & Cos 110
3 Iwan & Brenda 103
4 Peer & Angelique 91
5 Anneke & Reinoud 88
6 Mieke & Jan 87(8)
7 Teun & Carien 87(2)
8 Annemai & Alfred 84(3)

Theo & Marleen 84(3)
10 Reinoud & Jacqueline 84(2)
11 Jan & Michel 82
12 Louis & Brigitte 80
13 Irun & Robin 75
14 Jan-Dirk & Joyce 71
15 Randolph & Katelyn 68
16 Mogie & Marianne 65
17 Marius & Germa 64
18 Ewout & Jolanda 28
19 Til & Lam 25

HOCKEYKNUPPELS
De Puck liet de hockey-ballen achter zich.

V 033.Jos Bergman 60
11 000055..TTeeuunn  BBoouummaannss 5500
2 128.Roy vd Kerkhof 44
3 089.Jeroen van Hout 41
4 039.Bram van Hout 32

WESTLAND-WEDSTRIJD
Hoe de bedroefde organisator Ubu toch nog
een klassement naar zijn hand wist te zetten
en zeker twee jaar lang in zijn eigen huis de
grootste mond mag hebben!

11 UUbbuu 3322((22))
2 Tonnis 32(0)
3 Irun Scheiffes 30

HET GROTE JEROEN R.-KLASSEMENT
Jan Boeijink, tot nu toe voornamelijk bekend
vanwege zijn fameuze rondedansjes, toonde
zich razend enthousiast over ‘het grote Jeroen
R.-klassement’ dat de organisatie onlangs in
het leven riep. Jan:’ik wil ook in dat klasse-
ment worden opgenomen’. Na ampel overleg

heeft de organisatie besloten dit verzoek van
de sympathieke danseur in te willigen. 
Het sterk vernieuwde grote Jeroen R.-klassement:

11 JJaann  BBooeeiijjiinnkk 4477((33))
2 Jeroen R 47(0)

(gefeliciteerd Jan!)

FRANSMANNEN
Nog wat last-minute aanmeldingen voor
deze club gentleman-frogs.

11 JJaaccqq 5533
2 Peer Baudoin 50
3 Henk Marseille 49
4 Paul Fransman 41
5 Frank Witlox 37
6 Frans Janssen 32
7 Peter Fransman 21

20ERS JR.
Het blijkt dat de twintigers toch nog wat
ervaring tekort komen om daadwerkelijk de
macht te grijpen. De dertigers pakken de
prijzen. 

11 001199..EEsstthheerr  HHeerrmmaannss 2277 5588
2 078.Natascha 23 57
3 057.Rob J. 29 55
4 061.Brenda 24 55
5 099.Ton Verleg 26 54

30ERS JR.
Over-the-hill maar niet onverdienstelijk in
de pool dachten we zo.

11 008855..WWiill  KKeerrsseemmaakkeerrss 3333 6688
2 037.Martin Hilferink 32 65
3 033.Jos Bergman 30 60
4 081.René Scheeren 35 59
5 011.Theo Uijlen 31 57

LICHT KG
In dit klassement zijn de kindertjes natuur-
lijk uitgesloten. Ubu: zou ook wel laf zijn van
zo’n kind om het lichte mensen klassement
binnen te dringen. 

11 JJaaccqquueelliinnee  SSaannggeerrss 5500 4488
2 003.Annemai 48 45
3 001.Mary 55 39
4 122.Kick Klein 54 38
5 104.Carien Koldeweij 55 37

LANG CM
In eerste instantie leek hij het in zich te heb-
ben om ook in het algemeen klassement
boven een ieder uit te gaan torenen, maar in
ieder geval trekt Lange Latjes dit subklasse-
ment medogenloos naar zich toe. 

11 113333..PPeetteerr  LLaattjjeess 119933 5544
2 005.Teun Boumans 190 50
V 060.Maaike Lange 176 48
3 048.Rob Fila 193 40(3)
4 120.Hans Beer 193 40(0)
5 031.Alfred Boland 190 39P O O L S U B S



ZWAAR KG
Gewonnen door Logge Latjes. Robert van den
Broek, die nog rondbazuinde dat hij in de
zware middenmoot terecht ging komen, vin-
den wij hier niet terug. Teun: ‘zwaar?
Negenentachtig, is dat zwaar?’

11 113333..PPeetteerr  LLaattjjeess 9933 5544
2 005.Teun Boumans 89 50
3 080.René Nouwens 92 44
4 120.Hans Beer 90 40
5 090.Roy Paans 95 35

KORT CM
Voornamelijk vrouwen in dit klassement, dat
afgetekend is gewonnen door de korte
Brenda. Ook in dit klassement probeerden
laffe kinderen tevergeefs binnen te dringen. 

11 BBrreennddaa 116633 5555
2 Ed Verkuylen 158 49
3 Jacqueline Sangers 157 48
4 Marion 164 48
5 Angélique Huisman 163 41

TOTO KLASSEMENT
Waarom kreeg niemand het voor elkaar om
28 maal een goede totouitslag te produceren.

1 033.Jos Bergman 29
137.D+D+B+B Mier 29
056.Anja van Kessel 29
053.Broertjes Lemereis29

5 037.Martin Hilferink 27
076.Monique Bruynen 27
085.Wil Kersemakers 27
016.Iwan van Gobbel 27
066.J Janssen v.Raay 27
007.C.A.Lemereis 27
081.René Scheeren 27

VIRTUELEN
Marcel ging op vakantie, gokte wat blind en bleef
toch nog die andere drie voor die juist dankzij de
vakantie in dit klassement terecht kwamen.

11 MMaarrcceell  BBrraanndd 5511
2 Louis van Zetten 43
3 Brigitte Slangen 37
4 Oskar van Zetten 32

MOEILIJKHEIDSGRAAD
Niet verwonderlijk dat we hier drie systeem-
gokkers aantreffen. Bambi’s duploblokken
waren bijna goed voor de overwinning. Van
de andere 7 moeten we aannemen dat ze
gewoon goed zijn.

11 006677..PPrrzzeewwaallsskkii 11,,229933
2 002.Bambi Boland 0,662
3 139.René vd Pas 0,659
4 037.Martin Hilferink 0,654
5 033.Jos Bergman 0,631
6 133.Peter Latjes 0,559

7 057.Rob J. 0,558
8 076.Monique Bruynen 0,553
9 137.D+D+B+B Mier 0,549
10 085.Wil Kersemakers 0,543

SPEK & BONEN
Met overmacht gewonnen door Piet
Fransman die Paulien Worbst (92) &  Joekie
Laamers (90) opvolgt. Het record dat Paulien
2 jaar geleden neergezet heeft met 2 punten
zal wel nooit meer gepakt worden.

11 PPeetteerr  FFrraannssmmaann 2211
2 Marleen Boumans 27(0)
3 Trendsoccer 27(2)
4 Willia van Houdt 28
5 Gerald van Koert 29(0)
6 Romarius Vandalen 29(1)
7 Pascale Meijers 30(0)

P O O L S U B S

All time
In deze eregalerij van poolglorie prijken de portretten van legendarische deelnemers, die de pool al die jaren
trouw bleven. We kijken in de grote bruine ogen van Harry de Bles, onze trouwe viervoeter;  de grillig bewegen-
de Theo Uijlen, op weg naar het doel dat hij alleen begrijpt; de bezoekers zien een dapper zwoegende Ubu, die
ook niet weet waarom en daar! Jan Hoenselaar, wiens portret een iets minder prominente plaats in zal gaan
nemen dan voorheen. Langzaam voortgaand door de galerij lachen ons die vertrouwde gezichten toe: stralende

jonge moeder Annemai,
Pascale van de Annastraat,
sympathieke opa Kees, war-
rige Irun en lieve Alice.
Langs de portretten van pun-
tige oren voert het pad;
langs Alfred, die zo graag... ;
langs onvermoeibare Anja
en systeemgokker Rob J. 
De galerij loopt wat breder
uit en we bewonderen de
kunstig belichte foto’s van
de subtop. We herkennen de
schitterende dieren Kees
van Bergen en Martin
Hilferink, met tussen hen in
het wonderlijke, want virtu-
ele portret van Louis van
Zetten (0,8833). Dan berei-
ken we het eindpunt van de
galerij. Trots en wreed ziet
de grote leider Kersemakers
op ons neer, geflankeerd
door natuurtalent Anne-
Maartje Lemereis en kroon-
prins Teun Boumans. In de
ogen van Anne-Maartje
lezen wij een rotsvast ver-
trouwen in een grote toe-
komst, in de hand van Teun
zien wij een zaag. Zal de
Kersenboom tot in lengte
van jaren staan blijven?

6 1 1 2 1 1 5 085.Wil Kersemakers 0,40 0,01 0,40

4 5 2 6 5 2 2 005.Teun Boumans 0,31 0,16 0,47

2 3 5 1 2 3 -1 052.Anne-Maartje Lemereis 0,27 0,30 0,57

3 10 12 3 3 4 -1 051.Irmgard Breugelmans 0,29 0,37 0,66

12 4 3 4 4 5 7 037.Martin Hilferink 0,81 0,02 0,83

17 12 6 5 6 6 11 062.Kees van Bergen 0,90 0,04 0,94

24 27 26 15 8 7 17 057.Rob J. 0,99 0,09 1,08

23 14 9 8 10 8 15 056.Anja van Kessel 0,99 0,13 1,12

20 22 16 23 9 9 11 054.Nanneke v.Druenen 0,95 0,19 1,14

9 2 4 7 7 10 -1 031.Alfred Boland 0,61 0,56 1,17

16 13 11 10 12 11 5 008.Peter v. Gompel 0,89 0,31 1,20

19 6 13 13 14 12 7 040.Alice Westervelt 0,93 0,29 1,22

11 15 15 16 16 13 -2 013.Steven Boland 0,79 0,44 1,23

21 9 7 9 17 14 7 097.De Oren Van Spock 0,96 0,29 1,24

1 16 14 12 13 15 -14 131.J. Hoenselaar 0,25 1,00 1,25

5 19 18 17 18 16 -11 091.Irun Scheifes 0,38 0,88 1,26

25 8 10 11 11 17 8 007.C.A.Lemereis 1,11 0,16 1,27

15 7 8 14 15 18 -3 065.Wilfried Simons 0,85 0,55 1,40

28 24 20 18 20 19 9 083.Joekie Laamers 1,29 0,14 1,43

8 20 17 19 21 20 -12 113.Pascale Meijers 0,58 0,88 1,47

13 11 21 21 19 21 -8 014.Reinoud Boland 0,84 0,64 1,48

10 21 19 24 24 22 -12 018.Ubu 0,69 0,80 1,49

7 25 22 22 23 23 -16 006.H.B.Boland 0,56 0,95 1,51

18 26 23 20 22 24 -6 093.Bert v. Scherrenburg 0,91 0,61 1,52

31 27 28 26 26 25 6 003.Annemai 1,40 0,34 1,74

30 30 25 25 25 26 4 087.Family Vooijs 1,31 0,43 1,75

34 31 30 27 27 27 7 011.Theo Uijlen 1,77 0,07 1,84

22 17 27 29 28 28 -6 101.Gert Achter 0,97 0,97 1,94

33 28 29 30 30 29 4 127.Harry de Bles 1,56 0,49 2,04

32 23 24 28 29 30 2 022.Felix Jansen 1,51 0,58 2,10

26 32 31 31 31 31 -5 045.Romarius Vandalen 1,22 0,90 2,12

27 29 32 32 32 32 -5 041.Peter Fransman 1,26 0,99 2,25

29 33 33 33 33 33 -4 135.Theo Heldens 1,31 0,99 2,30

Berekening Score:
Behaalde plaats gedeeld door
Totaal aantal deelnemers 
30e bij 60 deelnemers is 0,50 
3 keer laatste is 3,0
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