
Bijna is het zover: de kleine finale, de finale en dan... het grote niets.
We moeten ons weer op gaan maken voor een poolloos (Hennie: dat
rijmt sprekend op doelloos!) bestaan. Jullie hebben nu Poolbode 6
in de handen. Is het dan echt  voorbij? Nou nee, nog niet helemaal.  
Om het verdriet wat te verzachten hebben we besloten een afsluitend
samenkomen te organiseren. Belangrijkste evenementen tijdens dit
festijn zullen zijn: Prijsuitreiking van de vijf geldprijzen;
Prijsuitreiking Spek & Bonen;
Presentatie SlotPoolbode en Afranseling van de Grijze Muis.
Voorwaar gebeurtenissen van het grootste belang!
Komt allen naar deze onvergetelijke samenkomst van pooldeelnemers!
Ontdek het interessante gezicht achter de saaie naam, de stroeve bab-
bel achter de scherpe pen, het zachte karakter achter de medogenloze
prestatie, de drinker achter de nuchtere voorspeller, de nuchterle oos-
terling achter de delirische ziener.

ZONDAG 7 AUGUSTUS ZIJN JULLIE 
ALLEMAAL VERPLICHT WELKOM VANAF

15.00 UUR.
Plaats van poolontmoeting: 

EXTRAPOOL, 2e Walstraat 5 in Nijmegen. 

Voor diegenen die niet goed kunen rekenen en zich derhalve af blijven vragen
wie nu in hemelsnaam de Pool ‘94 gewonnen heeft: de definitieve uitslag van
de pool hangt vanaf dinsdag 19 juli in de vitrine van Extrapool.

DE GROOTSE AFSLUITER

¡ R E C T I F I C A T I E !
Computervastlopers en stencilmachinemankementen hebben voor een paar

foutjes in het uitslagenvel van Poolbode 5 gezorgd. 

René Scheeren belde direkt (en gelukkig nog vóór de wedstrijden!) toen hij zag

dat de organisatie zijn uitslag van Brazilië-Zweden verkeerd om had geplaatst.

Hij staat dus op 54 punten en niet op 50. Ook bij Adriaan Morel werd een

foutje gemaakt: hij liet Bulgarije niet winnen met 2-1, maar gelijk spelen met 2-

2. Deze vergissing heeft geen gevolgen voor de stand. Al met al zijn we nu op

een vergissingspercentage van 8 gedeeld door 7436 voorspellingen is

0,00107 %

Onze excuses voor deze foutjes: het zal niet weer gebeuren!

¡ T O P S C O R E R P U N T E N !
Berekening topscorerspunten

Bij de eerste ronde heeft iedereen een topscorersvoorspelling ingele-
verd. Hoewel deze ooit is verwerkt in een van de tussenstanden (later
niet meer), gaat dit lijstje voor de eindrangschikking pas écht meetel-
len. Omdat het niet voor iedereen duidelijk blijkt te zijn hoe de bere-
kening in zijn werk gaat, volgt hier een uitleg. Bij de eindstand op de
topscorerslijst van het WK kijken we alleen naar de eerste drie. Heb je
een topscorer op de goéde plaats voorspeld dan krijg je daar 3 pun-
ten voor. Voor elke plaats die je er naast zit krijg je steeds één punt
minder, mits de topscorer bij de eerste drie voorkomt (de nummers
vier en vijf tellen niét mee). Eindigen 3 spelers gelijk op de tweede
plaats, dan beschouwen we die alle drie als tweede (een derde plaats
is er dan gewoon niet). Eén voorbeeld. Heb je de volgende voorspel-
ling: 1.Salenko 2.Bananarama 3.Romario en de eindstand op de WK-
topscorerslijst is: 1.Salenko 2.Romario en Stoitchkov, dan levert dat 5
punten op: 3 voor Salenko, 2 voor Romario en 0 voor Bananarama.
Snapt u? Topscorerpunten zijn na te zoeken op het uitslagenvel dat
bij poolbode 2 zat.

Bij de illustraties

Links: No. 037 wacht achter een muurtje angstig af wat er zal

gebeuren.

Rechts: No.120 verontschuldigt zich nu al voor zijn matige klas-

sering. (volgende keer meer Beer)

Zoo ging het vier jaar geleden...

No.085


