
+ ANTIPOOLBODE + ANTIPOOLBODE + ANTIPOOLBODE + ANTIPOOLBODE + 

We hebben er genoeg van. Waarvan? Van die stomme poolbode van die arrogante
Ubu en Alfred natuurlijk! Die denken dus maar eventjes dat ze alles kunnen
schrijven en dat iedereen dat dan maar goed moet vinden. Leuke grappen hoor,
ha hahaha! Ten koste van andere mensen, ja. Als je eigen stoepje maar schoon
blijft, schijnheiligerds! Alsof die Ubu zo goed kan voetballen en dan Alfred!
Die kan ook niks. En die nieuwe die meedoet, die Teun Boumans, is een bekakte
hockeybal! 
Waarom wij zo boos zijn? Om al die zogenaamd humoristische grappen over spe-
lers! Ze zijn het nog niet waard hun schoenveters te strikken (van de spelers
dan)! Die jongens doen daar in de hitte hun stinkende best en worden afgezeken
door drie arrogante kereltjes uit Nijmegen. Alsof dat zo leuk is voor ze, als
ze die dingen lezen. Daar doe je toch niet zo je best voor?  
En dan dat gezeik over de pooldeelnemers. Ze hebben er toch geen moer mee te
maken hoe zwaar iemand is of hoe oud? Wat denken ze eigenlijk wel? En dan die
ingezonden stukjes. Zeker van hun stomme vriendjes ja!  Eerst vragen ze om
stukjes en dan schrijf je wat en dan kom je er niet eens eens in. En alsof hun
zoveel verstand van voetbal hebben! Moet je zien hoeveel punten ze halen,
bijna niks. Maar wel de centen opstrijken, want waar blijft dat geld? Heb je
daar wel eens over nagedacht? 
Wij hebben nu een groepje opgericht dat niet meer meedoet. Dit was de laatste
keer, want het is toch te gek zo? En dan staan er weer van die rectificaties
over zogenaamd fout doorgebelde uitslagen en zo. Ze denken zeker dat wij ze
niet allemaal op een rijtje hebben! Echt wel dus hè! We gaan dus niet meer
meedoen met een pool door twee amateurtjes van Kolping en een hockeybal. 
JULLIE OOK NIET???  DOE DAN MEE MET ONZE ANTIPOOL !!!!!!

Over twee jaar, bij het EK, kun je meedoen met ONZE ANTIPOOL !!! En het kost
niet zo belachelijk veel geld als die irritante pool van ubu en alfred en teun
de hockeybal. Gewoon voor de lol dus, zoals het hoort, dus !!!!
Wij stellen voor:
Inschrijfgeld 2,50.
Dit bedrag gaat in de prijzenpot, want wij hoeven geen geld voor een stom
blaadje. Dat geven wij wel voor niets uit en trouwens, we hebben ook een spon-
sor.
Verder moetje in één keer alle uitslagen voor het EK invullen want al dat
getelefoneer daar werden wij dus doodziek van. 
WIJ HEBBEN ER NOU AL ZIN IN !!!!!!!!! TOT OVER TWEE JAAR !!!!!!!!!!


