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EK ‘96....
Maar herinneren wij ons onze oude helden nog? 
Wie denkt er nog aan Wil Kersemakers, die twee jaar
geleden het complete deelnemersveld in het stof liet bij-
ten om uiteindelijk voor de tweede maal de eindoverwin-
ning uit het vuur te slepen en zich ook nog even dacht te
kunnen afmelden voor de prijsuitreiking?
En sloten wij niet allen het oh-zo sympathieke gezel-
schap D+D+B+B Mier (in de volksmond beter bekend
als ‘de Miertjes’) in ons hart? Zij kwamen uiteindelijk
slechts één punt tekort voor de eindoverwinning. Voor de
poolorganisatoren kunnen zij echter niet meer stuk. Op
warme wijze werden wij onthaald in het toenmalige mie-
renhoopje, gevuld met D’s en B’s.  
Naast deze onverbiddelijke cracks waren er de runners-
up.  Zoals de sterke Martin Hilferink uit Dieren. Jos
Bergman, de dartende ijshockeyer die heel erg van ska-
ten houdt en toch nog met een heel klein prijs-
je naar huis mocht. En Kees van Bergen,
wiens prijs zelfs nauwelijks met het
blote oog waarneembaar was.
En wie weer er van René Schee-
ren, wiens nog steeds niet
opgehaalde prijs reeds twee
jaar door de voltallige organi-
satie met man en macht
wordt bewaakt?

Ook herinneren wij ons kleurrij-
ke verliezers. Zoals Jimmy Jans-
sen van Raay, die ondanks boude
uitspraken en een fabuleuze eindsprint
net naast de pot greep, en het nu misschien
als gespleten duo gaat proberen.
En de geweldenaren die wekenlang op de eerste rang
vertoefden, maar mede door de ingenieuze puntentelling
moesten concluderen: het is slechts klatergoud wat er
blinkt. Esther Hermans, de Broertjes Lemereis, Theo
Uylen, Brenda: zij hapten ten langen leste in het zuur.
Nog zwaarder was het voor de specialisten van de vrije
val: Peter Latjes en Ton Verleg, de gehele pool stonden
zij in de top -uiteindelijk restte hen slechts een pot met
een hond erin.

Maar het zou niet netjes zijn om niet ook een paar kleur-
lozen te noemen. Rob Fila, de debutant die zich zo veel-
belovend voorstelde als ‘de gespierde spijker’, Paul
Fransman, toch écht de broer van Piet, Hansman, Bert
van Scherrenburg (vier jaar geleden nog vijfde), Michel
Scholten en anderen, die blij mogen zijn hier niet open-
lijk genoemd te worden. Wij zullen jullie niet vergeten...
maar we herinneren ons bijna niet meer dat jullie
bestaan. En eh...oh ja....Angelique Huisman, maak jij
voor ons dit jaar weer zo’n leuke rebus van je naam? 

We hebben het nog niet gehad over ‘kleurrijk’ maar héél
erg slecht. Met alle respect. Piet Fransman (toch écht de
broer van Paul) wiens spek & bonen nog immer met
schimmel overladen op hem staan te wachten, Marleen
Boumans (toch écht de zus van Teun), die steeds dieper

naar beneden viel en Bureau Trendsoccer, dat vooral
zichzelf erg kleurrijk vond toen het zich bestempelde als
‘de jus van de pool’. Wij vonden het meer een flauwe wit-
te saus. 

Maar laten we niet vergeten dat het hier handelt om een
EK en niet om een WK. Twee jaar lang hebben de deel-
nemers de tijd gehad om zich te specialiseren, hun
gebied af te bakenen en te leren dat zij niet zo ver om
zich heen hoeven te kijken. Dit keer geen moeilijk te
plaatsen Koreanen, geen ondoorgrondelijke Saoedies,
geen wiegende Brazilianen en gekrulde Colombianen.
Want de vorige winnaar op Europees niveau was Anton
Schaap, (de nummer 119 van het WK) en daar is geen
woord Nigeriaans bij. Zijn naaste belagers waren Anne-
Maartje Lemereis (op het WK 42ste), Norbert Koning
(een halve van Van Raay), Jan Hoenselaar (die leverde
twee jaar later zijn velletjes zelfs nauwelijks meer in) en
Bert van Scherrenburg (85ste in ‘94). U ziet....het kan

verkeren. Maar...houdt ons ten goede. Natuur-
lijk kan het evengoed juist helemaal niet

verkeren.

Ook dit jaar zullen ze er weer
zijn: de subklassementen. In het
dierenklassement, waar we dit
jaar als spectaculaire aanwin-
sten Mieke van der Haas en
Helma Voskuylen kunnen ver-
wachten maar waarin de Mier-

tjes toch weer sterk favoriet zijn.
Adriaan Morel zal dit jaar weer

helemaal voor ‘Groente en Fruit’ wil-
len gaan, maar bevindt zich in het ijzer-

sterke gezelschap van de Kersemakers, Wit-
lox en diverse Peren. Een spectaculaire strijd speelt

zich altijd af in het kinderklassementje waar veelvuldig
morrende geluiden te horen zijn. Zo beweert Margootje
Boumans (nauwelijks drie maanden oud) dat de Broer-
tjes Lemereis (twee en vijf jaar) eigenlijk al doorgewin-
terde routiniers zijn. Hen wordt Seedorf-gedrag verwe-
ten. Ubu, de enige organisator die op dit moment nog
zonder nazaten door het leven gaat breekt gaarne een
lans voor zijn onschuldige neefjes. Ubu: ‘van mij mag
ook Jan Boeijink nog wel in het kinderklassement’.  

Ongetwijfeld zijn er ook weer echte mannen, registerac-
countants, rare neuzen, zonaanbidders, Feyenoordfana-
ten, Jansens, broodbeleg, Meisjes met jongensnamen,
jongens met meisjesnamen, makers, hockeyballen,
paria’s, families, beoefenaars van oude ambachten en
vele andere. Wij houden ons in ieder geval aanbevolen
voor elke suggestie. Jeroen R., vorig jaar nog verdienste-
lijk tweede in Het Grote Jeroen R.-klassement kan hier-
over meepraten.

Jullie Orga
nisatoren
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EINDSTAND POOL 1994
zo was het 2 jaar geleden; zoek jezelf
plaats/persoon/punten/topscorerpunten

1 Wil Kersemakers 68 - 1
2 D+D+B+B Mier 67 - 3
3 Martin Hilferink 65 - 1
4 Jos Bergman 60 - 0
5 Kees van Bergen 59 - 1

René Scheeren 59 - 1
7 Jimmy Janssen v.Raay 59 - 0
8 Esther Hermans 58 - 1

Broertjes Lemereis 58 - 1
10 Theo Uijlen 57 - 3

Natascha 57 - 3
12 Rob J. 55 - 1

Brenda 55 - 1
14 Peter Latjes 54 - 2
15 Ton Verleg 54 - 1
16 Mark Potters 53 - 3

Jacq 53 - 3
18 Anja van Kessel 53 - 0
19 Joekie Laamers 52 - 2
20 Cos vd Weijer 52 - 1
21 Juultje Kersemakers 51 - 2
22 Teun Boumans 50 - 1

C.A.Lemereis 50 - 1
Marc Alain Ketzer 50 - 1
Peer Baudoin 50 - 1
Marco Pieck 50 - 1

27 Nanneke v.Druenen 50 - 0
28 Henk Marseille 49 - 3
29 Ed Verkuylen 49 - 1
30 Marion 48 - 4
31 Mieke Melis 48 - 3
32 Iwan van Gobbel 48 - 1

Maaike Lange 48 - 1
Jacqueline Sangers 48 - 1
NN van der Tol 48 - 1

36 Monique Bruynen 48 - 0
Merodach Raka 48 - 0

38 Jan Boeijink 47 - 3
39 Jeroen R. 47 - 0
40 De Oren Van Spock 46 - 4
41 Alice Westervelt 46 - 3
42 Anne-Maartje Lemereis46 - 2
43 Peter v. Gompel 46 - 1

C.M.v.Beurden 46 - 1
45 KNUST Uitgeverij 46 - 0

Hennie de Haan 46 - 0

47 Annemai 45 - 2
48 Pieter Habing 45 - 1

Robin 45 - 1
50 Dirk v. Eynthoven 44 - 2

Anneke van Uffelen 44 - 2
52 Martien Heijmink 44 - 1

Irmgard Breugelmans 44 - 1
Peter Wanschers 44 - 1
Roy vd Kerkhof 44 - 1
René vd Pas 44 - 1

57 Reinoud van Uffelen 44 - 0
René Nouwens 44 - 0

59 Hans van Uden 43 - 1
60 Family Vooijs 43 - 0
61 Steven Boland 42 - 0

Rob v Erkelens 42 - 0
63 Adriaan Morel 41 - 3
64 Niels den Brok 41 - 2

Angélique Huisman 41 - 2
Jeroen van Hout 41 - 2

67 Gillian Engel 41 - 1
68 Paul Fransman 41 - 0

Harry de Bles 41 - 0
70 Rob Fila 40 - 3

Pieter Kuijpers 40 - 3
72 H. vd Smitte 40 - 1
73 Hans Beer 40 - 0
74 Mary 39 - 5

Dhr. Jan Joosten 39 - 5
76 Wilfried Simons 39 - 3

Hansman 39 - 3
78 Alfred Boland 39 - 1
79 Bambi Boland 39 - 0
80 R. Dalmeijer 38 - 3
81 Felix Jansen 38 - 2
82 Henk! 38 - 1

Kick Klein 38 - 1
84 Eva Kral 38 - 0
85 Bert v. Scherrenburg 37 - 3
86 Frank Witlox 37 - 1

Carien Koldeweij 37 - 1
88 πter 37 - 0
89 Reinoud Boland 36 - 1
90 Brigit Gommers 36 - 0

O.Ranje (Lennert) 36 - 0
Joyce Nukst 36 - 0
Joost Jeliaskov 36 - 0
Hans Eikelenboom 36 - 0

95 Lex Rietman 35 - 5

96 Michel Scholten 35 - 3
Aadje D. 35 - 3

98 Germa 35 - 2
99 Przewalski 35 - 0

Roy Paans 35 - 0
Jan Dirk de Wilde 35 - 0

102 Randolph Wild 34 - 3
103 Katelyn Hullegie 34 - 2
104 Theo Derks 33 - 3

Martijn Bellemakers 33 - 3
Jeroen Mank 33 - 3

107 Pat Huijnen 33 - 1
Mogie Megens 33 - 1
Gert-Jan Kooreman 33 - 1

110 Ynze Alkema 32 - 3
111 Ubu 32 - 2

Marianne vd Wiel 32 - 2
Frans Janssen 32 - 2
Bram van Hout 32 - 2

115 Tonnis 32 - 0
Peter vd Veer 32 - 0

117 Nanne Tepper 31 - 2
Ania Rachmat 31 - 2

119 Anton Schaap 31 - 1
Steven Collete 31 - 1

121 Wip Leistra 30 - 2
122 Irun Scheifes 30 - 1
123 Pascale Meijers 30 - 0
124 Bert 29 - 3
125 Romarius Vandalen 29 - 1
126 Gerald van Koert 29 - 0

Ludger Hochstenbach 29 - 0
128 Ewout & Jolanda 28 - 2
129 Willia van Houdt 28 - 1
130 Trendsoccer 27 - 2
131 Marleen Boumans 27 - 0
132 H.B.Boland 25 - 4
133 Til & Lam van Hout 25 - 3
134 Robert van den Broek 24 - 1
135 Gert Achter 23 - 4
136 Toine van Berlo 21 - 6
137 Peter Fransman 21 - 1
138 Theo Heldens 20 - 1
139 J. Hoenselaar 13 - 1

Virtueel  Marcel Brand 51
Virtueel  Brigitte Slangen 37
Virtueel  Louis van Zetten 43
Virtueel  Oskar van Zetten 32

1 Wil Kersemakers 0,40
2 Teun Boumans 0,47
3 Anne-Maartje Lemereis 0,57
4 Irmgard Breugelmans 0,66
5 Martin Hilferink 0,83
6 Kees van Bergen 0,94
7 Rob J. 1,08
8 Anja van Kessel 1,12
9 Nanneke v.Druenen 1,14
10 Alfred Boland 1,17
11 Peter v. Gompel 1,20

12 Alice Westervelt 1,22
13 Steven Boland 1,23
14 De Oren Van Spock 1,24
15 J. Hoenselaar 1,25
16 Irun Scheifes 1,26
17 C.A.Lemereis 1,27
18 Wilfried Simons 1,40
19 Joekie Laamers 1,43
20 Pascale Meijers 1,47
21 Reinoud Boland 1,48
22 Ubu 1,49

23 H.B.Boland 1,51
24 Bert v. Scherrenburg 1,52
25 Annemai 1,74
26 Family Vooijs 1,75
27 Theo Uijlen 1,84
28 Gert Achter 1,94
29 Harry de Bles 2,04
30 Felix Jansen 2,10
31 Romarius Vandalen 2,12
32 Peter Fransman 2,25
33 Theo Heldens 2,30

ALL TIME
Klassement

Deze drie-en-dertig dappe-
ren deden altijd mee! Een
uitleg over de puntentel-
ling in een volgende bode.
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(Poolbodes:) 
Hennie, hoe zag jouw eigen
carrière eruit?
(Hennie:) 
Ik heb natuurlijk zo’n 1486
interlands gespeeld, voor
ongeveer veertig verschil-
lende nationale teams
gespeeld. Maar dat brak me
uiteindelijk ook op.
(Poolbodes:) 
????
(Hennie:)
Je moet natuurlijk niet ver-
geten dat ik elke wedstrijd
speelde met minimaal zes
verschillende nationale tri-
cots over elkaar heen. Dat
ik telkens 8 richtmicrofoons

moest meezeulen om nog
maar te zwijgen over de
luidsprekersystemen die
bovendien diverse talen
moesten kunnen weerge-
ven.
(Poolbodes:) 
??????
(Hennie:) 
Constant moest ik een hele
koffer vol latexsmurven in
de kleedkamer gereed hou-
den terwijl ook mijn politie-
honden-outfit doorlopend
beschikbaar moest zijn. Het
werd me te zwaar. Ook die
cursussen ernaast nog. 

(Poolbodes:) 
?????
(Hennie:) 
Ik sprak het Achterhoeks
van zeven dorpen. Toen ik
de verdediger van Zelhem
moest misleiden ging het
een keer mis en moest ik
wéér op cursus. En dan heb
ik het nog niet eens gehad
over die operatie waardoor
mijn gezicht er en profil het-
zelfde uit zou komen te zien
als het vooraangezicht.

Hennie de Haan stond ons twee jaar geleden
bij met legendarische adviezen, zowel tech-
nisch als taktisch: Hennie doorzag alles. Zijn
tips staan ons nog helder voor de geest. Of het
nu ging om zijn advies aan Martin Dahlin om
Romario toe te fluisteren: ‘ik ben ook een
neger, dus ik ben bij jou’, zijn advies aan Bran-
co om Overmars voortdurend ‘Peim peim’ in
de oren te fluisteren waardoor deze laatste
heel hard achteruitholde of om zijn tip aan alle
pooldeelnemers om dit keer massaal onder de
naam Wil Kersemakers in te schrijven en
zodoende de eigen winstkansen danig te ver-
groten... Hennies denkraam bleek ongelooflijk
groot. Reden genoeg voor de organisatoren
om Hennie eens thuis te bezoeken. 

Hennie De Haan
EEN INTERVIEW

De wondersloffen van Sjakie,
een uitgave van Oberon-1973
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VOETBALHUMOR
Voor wie zich nog niets
kan voorstellen bij het
fenomeen voetbalhu-
mor: in het boekje ‘de
vrouw van de voorzitter’
geven oud-internatio-
nals Krol en Suurbier
aan de hand van Arnold
Scholten een aantal
pakkende voorbeelden:
Bierglazen volpis-
sen en ze dan aan Arnold Schol-
ten geven.
Scheercreme in Arnold Scholtens
tube tandpasta stoppen.
Poep op de zitting van de auto
van Arnold Scholten. 
Arnold z’n haar rood verven als-ie
slaapt en de volgende dag roe-
pen: ‘hé spring eens op groen
(stoplicht)’. 
Heel hard lachen als Arnold heel
hard van zijn fiets is gevallen. 
Heel goed Guus Hiddink nadoen
en zeggen dat Arnold Scholten is
geselecteerd. 
Een haai in het zwembad van
Arnold Scholten.
Arnold Scholten z’n hoofd eraf
snijden als-ie slaapt. Een greep uit wat er zoal

woekerde in de subklasse-
menten 2 jaar geleden
onderaan de pagina uit-
sluitsel over wat het nu
allemaal te betekenen
heeft.

1 Wil Kersemakers 68
2 Juultje Kersemakers 51
3 Peer Baudoin 50
4 Adriaan Morel 41

1 Natascha 57
2 Robin 45
3 Bambi Boland 39
4 Felix Jansen 38(2)
5 Kick Klein 38(1)

1 D + D + B + B Mier 67
2 Martin Hilferink 65
3 Kees van Bergen 59
4 Theo Uijlen 57
5 Rob J. 55
6 Peter Latjes 54

1 Peter Latjes 54
2 Jeroen van Hout 41
3 Bram van Hout 32
4 Willia van Houdt 28
5 Til & Lam van Hout 25

1 Theo Uijlen 57
2 Brenda 55
3 Mark Potters 53

1 Marco Pieck 50
2 Angélique Huisman
41(2)
3 Gillian Engel 41(1)
4 Anton Schaap 31

1 Juultje Kersemakers 51
2 Robin 45
3 Bambi Boland 39
4 Kick Klein 38
5 Michel Scholten 35

1 Theo 20
2 Peter 21
3 Gert 23
4 Bert 29
5 Frans 32

1 Joekie & Wil 120
2 Esther & Cos 110
3 Iwan & Brenda 103
4 Peer & Angelique 91
5 Anneke & Reinoud 88

1 Jan Boeijink 47(3)
2 Jeroen R 47(0) 

1 Przewalski 1,293
2 Bambi Boland 0,662
3 René vd Pas 0,659
4 Martin Hilferink 0,654
5 Jos Bergman 0,631

Op dinsdag 14 mei maakte onze
Varsseveldse bondscoach de selectie
van het Nederlands elftal bekend.
Gespannen lezen we de namen: Cocu...
Hesp... Jordi... en...? Voor de dromers
onder de pooldeelnemers altijd een bit-
ter moment... ook dit maal zitten we er
niet bij!!! Opdat jullie deze tweejaar-
lijks terugkerende frustratie eindelijk
eens kwijt kunnen bieden we op het
inschrijfformulier deze mogelijkheid:
wie ontbreekt er volgens jou in de
selectie van het Nederlands elftal?
Natuurlijk hoeft het niet om jouw per-
soonlijke tegenslag te gaan. Want er zijn

er meer die niet meegaangaan. Je mag
het ook hebben over Pierre van Hooy-
donk, die in Schotland toch elke week
minstens vijftien keer scoort. En Frits de
Boer, de meest onbekende en geniale,
maar ook de meest onderschatte van de
drieling. Of over Babangida... is dat geen
Nederlander? Of Boy van Hanegem -of
Gert- of Peter van Vossen, die ons twee
jaar geleden toch maar mooi naar het
WK heeft geschoten. Wij hopen nog
steeds op Kangaroe Binkie, en Marco
van Basten schijnt inmiddels weer bijna
fit te zijn. 

GEEF LUCHT AAN
JE FRUSTRATIE

EN ÓF JE WAT
KUNT WINNEN

@-Mail

Wie wordt de eerste pooldeelnemer die
zijn uitslagen emaileert?

repectievelijk fragmenten van:
a groente en fruit-klassement
stripfiguren-klassement
dieren-klassement
hout-klassement
feyenoordfanaten-klassement
kerst-klassement
meisjes met jongensnamen-klassement
een saaie naam en nog weinig punten
ook-klassement
koppelkoers-klassement
het grote jeroen r. klassement
moeilijkheidsgraad-klassement

PRIJSVRAAG
Heb jij de poolbode goed gelezen? En
ben ook jij in het bezit van een Panini-
voetbalplaatjesboek? Dan weet jij het
antwoord op de volgende vraag. Hoe
oud is Teun? Wat je hiermee kunt win-
nen: nootjes. 
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BAL
Nieuw in deze
pool is de moge-
lijkheid een bal
te tekenen–jawel. Twee jaar geleden
al tekende René Nouwens dit fraai
gevormde exemplaar. Ook Tonnis &
Felix deden het al eerder.

Toen de poolorganisatie bij de Miertjes
onthaald werd op koek en koffie heeft een
der organisatoren de stuurloze videore-
corder van de familie ingesteld  *  Lieve
Miertjes, doet-ie het nog? En hoe ging het
met de zomertijd of programmeren jullie
nog steeds een uur later? * Theo Uijlen
was jaren een kleurrijk deelnemer maar
lijkt zich steeds meer toe te leggen op het
pure resultaat. Hij is een beetje de Erwin
Koeman van de pool geworden. *  Reizi-
ger: ‘Die Rivira, doet die nog steeds mee?’
* Wat is er geworden van ‘boven het kap-
pertje’ in de Schoolstraat? Is er een nieuw
nest talenten komen wonen of is met de
afschaffing van het transfersysteem ook
dit poolinternaat verdwenen? * Cos van
de Weijer is onlangs met grote voor-
sprong uitgeroepen tot de slechtst gekle-
de barkeeper van het land. De dappere
Cos schreef de enquete zelf uit! Cos: vol-
gens mij is er mee geklooid. * Kan Rus-
land Kinkladze niet kopen? En waarom
heeft Manchester Kansjelskis verkocht? *
Nanneke van Druenen woon je daar nog
steeds, daarboven? * Iwan, in welke
gedaante zul je dit jaar verschijnen? Iwan
Petta? Iwan Zwijnenberg? Iwan Iwan? *
Monique Bruynen. Ga jij weer bellen nog
voordat de haan ten eerste male heeft
gekraaid? * René van de Pas heeft inmid-
dels een héél mooi pak gekocht!!!!!  * Hij
heeft het heel vaak aan. * De poolorgani-
satie is dit jaar in het bezit van een aantal
nieuwe communicatiemiddelen * Ook
onderhandelen we met Piet Worbst (van
over het kanaal) over een systeem met
postduiven. * In Hatert wonen Til & Lam
van Hout, die vast en zeker duiven zullen
hebben. 

BROEVA!
HARO!

Niels den Brok heeft alle oude poolbo-
des ingelijst aan de muur hangen! Bra-
vo Niels! Adriaan Morel: ’Is je adres
nog hetzelfde? Dan zoek ik het wel op
in een oude poolbode’. Bravo Adriaan!
Zowel Kick Klein als Pieter Habing
komen een maand na het WK al met
een adreswijziging. Bravo Kick en Pie-
ter! Lennert Janssen belde gedurende
een jaar elke week bezorgd op. Bravo
Lennert! Jos Bergman begon al tijdens
de pool van ‘94 met het werven van
leden voor de pool van ‘96. Bravo Jos!
Frank Witlox gaf een van zijn vrienden
een deelname aan de pool als verjaar-
dagscadeautje. Bravo Frank! Hij pakte
dit cadeautje in een poolbode van huis-
genote Esther Hermans, die de bodes
netjes gesorteerd in een doosje
bewaarde. Bravo Esther! Maar waar
waren jouw eigen poolbodes Frank?
Foei!

Ook dit jaar zal door de
poolbodes weer een prijs
toegekend worden aan de
beste ingezonden stuk-
kenzender. Zal Bertie B.
erin slagen om zijn waan-
zinnige prestatie te evena-
ren of komen gerenomeer-
de schrijvers als Irun S.,
Hans Beer, Nanne Tepper,
Marcel Maassen, Brigit
Gommers of Niels den Brok
dit jaar langszij? Voor de
minder ervaren stukjesschrij-
vers plaatsen we hiernaast
een voorbeeld van een humo-
ristisch stukje dat eenieder
wel aan zal staan. Gebruik dit
als voorbeeld of laat je erdoor
inspireren.

Zo krijg je een grappig
stukje. Als je ons een dergelijk stukje
opstuurt zijn wij in onze nopjes en zul-
len het stukje zeker plaatsen.

Grappig Stukje
Nou, nou, nou, als dat 

maar goed

gaat met het Nederl
ands elftal!

Danny Blind heeft dr
ingend een

bril nodig; zonder Fran
k Rijkaard

is het maar een armoed
ig geheel;

Peter Hoekstra moet steeds in

de hoek staan; Ed is G
oeij, maar

wordt gesard door die andere

Ed want die is beter
 (doorden-

ken!). David(s) krijgt 
ruzie met

een Goliath. Reiziger is op

vakantie en de Boertj
es moesten

het land ploegen! 

S. Tukjesschrijver

INGEZONDEN 
STUKKENPRIJS

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

SUPERELF

Er is de laatste jaren wel het een en
ander gebeurd in voorspellingenland.
Pools schieten als paddestoelen uit de
grond. Ook het fenomeen van de
Superelf nam een hoge vlucht. Moeten
wij als poolbode ons zorgen maken
over alle ontwikkelingen en moeten wij
mee in de zich steeds vernieuwende
stroom van voorspellingsspelen? 
Hennie de Haan: geen superelf maar
een superkabouter!’

11

HET WAPEN HOEKSTRA
Peter Hoekstra blijkt nog voor de
europacup 1-finale door Ajax te zijn
aangeboden aan Juventus. Hoekstra:
‘want ik ben in één ding héél erg goed.
Als het bij een ploeg goed loopt kan ik zo
worden uitgezonden om de automatis-
men eruit te halen. Ik heb bewezen dat ik
het kan’. Door de bondbestuurders van
de KNVB is Hoekstra inmiddels vrien-
delijk doch dringend verzocht om zich
over twee jaar te laten naturaliseren tot
Braziliaan. Hoekstra: ‘Dat heeft nie-
mand door, want ik kan wel wat met een
balletje’.
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Wil Kersemakers is in de ogen van iedereen misschien de te kloppen man.
Wel...de ogen van iedereen hebben het mis. Wil is helemaal niet goed in EK’s.
Daar is namelijk Anton Schaap héél goed in. Tegenover Wil willen we natuurlijk
niet flauw zijn, maar Schaap, het Eindhovense prijsdier, stak vier jaar geleden de
eerste prijs op zo’n nonchalante manier in de borstzak van zijn spijkerjasje dat
de klasse er vanaf droop. Wil Kersemakers zelf wordt op EK’s meestal 44ste. 

ANTON SCHAAP 
DE GROTE FAVORIET

BEKENDE 
NEDERLANDERS

Al jarenlang proberen de drie poolbo-
des om eens een bekende Nederlander
aan de pool te laten meedoen. In onze
stoutste dromen denken we aan de
Paus, aan Jimmy Carter. Rita Corita of
de koningin. Maar ook met Dick Pas-
schier of Dick Laan zouden we al heel
blij zijn. Omdat het er blijkbaar niet
inzit hopen we stiekem dat uit ons
eigen deelnemersveld iemand zal
opstaan die bekender en bekender
wordt. 
Nanne Tepper lijkt er hard aan te heb-
ben gewerkt: Wil hij nog wel stukjes
opsturen naar de poolbode? En is zijn
talent bestand tegen zijn inspiratie?
(Wij van de poolbode vragen ons ieder
kampioenschap vertwijfeld af of onze
inspiratie bestand is tegen ons talent)
Ook Gert-Jan Kooreman werkte bijzon-
der hard aan zijn bekendheid. Hij reis-
de naar Engeland om John de Wolf te

zien debuteren voor zijn Wolves. Toen
kwam hij op TV. Pooldeelnemer Iwan
zagen we in het publiek bij een discus-
sieprogramma, Ubu kwam wel eens op
de radio, Rob van Erkelens vonden we
in alle media en Romarius, Marc en
Marcel stonden in de Opscene. Wil
Kersemakers is natuurlijk wereldbe-
roemd in zéér kleine kring. Ook Alfred
werkt hard aan zijn bekendheid. Die
groet gewoon dagelijks iedereen die hij
op straat tegenkomt. Teun verkeert met
regelmaat in beroemd gezelschap. Hij
doet wel eens wat voor de NS (een heel
beroemde vervoersorganisatie) en voor
het bedrijf van de voorzitter van FC
Den Bosch. Verder gaat hij nog immer
prat op de lift die hij ooit kreeg van de
legendarische Bud Brocken.

ENGELAND 
EN PROFIL

Gary McAllister hebben ze niet. Wel
Gary Pallister. Dat is toch wel een beet-
je sneu. Peter Bearsley zorgt voor het
Tahamata-effect in Engeland. Hij is wel
veel beter. Peter Beardsley is heel oud
voor een Beardsley. Teun zegt: pas op
voor Darren Anderton. Ubu is alleen
maar bang voor McManaman en ook
een beetje voor Shearer. Alfred is voor
niemand bang. O ja toch, voor Fowler. 

ZWITSERLAND 
IN PERSPECTIEF

Het Zwitserse elftal bestaat uit de Ita-
lianen Pascolo, Sforza en Grassi, de
Turken Yakin en Türkyilmaz, de Frans-
mannen Quentin, Fournier en Cha-
puisat, de Mexicaan Vega en de Span-
jaard Henchoz. Verder lopen er nog
wat genaturaliseerde Duitsers rond
(Hottiger, Knup, Herr, Sutter, Zuber-
bühler) en twee deskundigen op het
gebied van radioactiviteit: Bickel en
Geiger. Ze stonden dan ook allemaal
met een spandoek tegen de kernproe-
ven van Chirac. 

SCHOTLAND, 
EEN DIEPTE-ANALYSE

Starend naar een leeg panini-plaatjes-
boek probeerden we iets over de
Schotten te schrijven. Volgens Teun
zijn ze redelijk klein. Volgens Ubu valt
dat reuze mee. Eén Schot heet McKim-
mie, dat is wel een schattig naampje,
maar om nou te zeggen dat het een
heel klein mannetje is.... Duncan Fer-
guson is groot en gevaarlijk. Hij heeft
een gevangenisstraf gehad (geen alter-
natieve). Hij scoort gelukkkig nooit.
McAllister blijkt drie dagen jonger dan
Teun, en is toch al heel oud.

Nee hoor, deze heertjes zijn níet de drie poolbodes

ONDER 
DE LOEP
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D E  P R O C E D U R E :  
Alle deelnemers sturen voor 1 JUNI een ingevuld formulier naar de organisatoren terug. De inschrijving
is ook dit jaar weer het luttele bedrag van 15 GULDEN. Hiervan is 10 gulden bestemd voor de prijzen-
pot. Vijf gulden is bestemd voor kosten van het drukwerk en de kosten van het rondsturen van de tussen-
berichten. Ook het vorige kampioenschap hebben we er, net als voorafgaande keren, geld bij moeten leg-
gen. Ons streven blijft echter: beginnen met fl. 0 en eindigen met fl. 0. De inzet dient absoluut tegelijk
met het formulier betaald of overgemaakt te worden. Dit jaar maken we geen uitzondering! We zijn vast-
besloten. Na inlevering zullen we voor de aanvang van het toernooi een complete lijst met deelnemers en
hun voorspellingen bezorgen om iedereen de kans te geven zijn of haar klassement bij te houden. 

P R I J Z E N :  
We verwachten dit jaar zeker 114 deelnemers. Er worden vijf prijzen verdeeld: van nummer 1 t/m num-
mer 5 respectievelijk 45, 25, 15, 10 en 5 procent van de prijzenpot. Voor de nummer één betekent dit
een prijs van boven de 500 GULDEN. Tijdens het toernooi stellen we een nieuwe Spek & Bonen prijs (voor
de nummer laatst) vast. 

N A  D E  G R O E P S W E D S T R I J D E N :  
Voorspellingen voor de kwartfinales moeten uiterlijk 20 JUNI voor middernacht binnen zijn, en kunnen
worden opgestuurd, gefaxt, getelegrafeerd, per e-mail of per telefoon worden doorgegeven. Voorspellingen
voor de halve finales moeten uiterlijk 24 JUNI voor middernacht binnen zijn. Voorspellingen voor de fina-
le moeten uiterlijk 27 JUNI voor middernacht binnen zijn. Bij overmacht kun je een andere deelnemer
delegeren uitslagen voor je door te geven of van te voren blind te gokken op het wedstrijdnummer. Wij
geven na elke ronde zo snel mogelijk de klassementen en de voorspellingen van de mede-deelnemers door.
Omdat we ernaar streven om alle voorspellingen steeds vóór de eerste wedstrijden bij iedere
deelnemer te bezorgen en de organisatie van het EK het ons hierbij niet makkelijk maakt, zullen
we de voorspellingen-deadline zeer strikt moeten hanteren. Het is meer dan ooit verboden om
boos te worden als je zelf te laat bent met doorgeven.

P U N T E N T E L L I N G :  
We maken een onderscheid tussen exact correcte voorspellingen en correcte toto-uitslagen d.w.z. het voor-
spellen van de juiste winnaar of een gelijkspel (zonder dat de uitslag daarbij precies klopt). 

Voor de EERSTE RONDE levert een juist voorspelde uitslag 3 punten op  
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert 1 punt op
Voor de KWART FINALE levert een juist voorspelde uitslag 6 punten op 
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert 3 punten op
Voor de HALVE FINALE levert een juist voorspelde uitslag 8 punten op 
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert 4 punten op
Voor de FINALE levert een juist voorspelde uitslag 10 punten op 
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert 5 punten op

Voor alle voorspellingen geldt: het gaat om de eindstand na 90 minuten (+ blessuretijd). 
Dit betekent: verlenging en strafschoppen moeten niet in de voorspellingen worden opgenomen.
EN VERDER: de voorspellingen voor de EK-topscorers die je op het inschrijfformulier kunt invullen zijn
van belang wanneer deelnemers gelijk eindigen. Vul het in: het kan het verschil tussen winst en verlies
betekenen. 
Plezier toegewenst!

Ubu Groesbeekseweg 2a 6524 DA Nijmegen 024-3225117
Alfred Mariënburgsestr. 45 6511 RL Nijmegen 024-3604496 alfredboland@spidernet.nl
Teun Nonnenstraat 36 6511 VN Nijmegen 024-3888443 letteren@euronet.nl
Extrapool 2e Walstraat 5 6511 LN Nijmegen 024-3601833 (tevens FAX)

INSCHRIJFGELD Á 15 GULDEN OP GIRO 2256705 NONNENSTRAAT 36 T.N.V. KOLDEWEIJ

Bijdrages in elke vorm altijd welkom! (voor de computeraars: WP 4, 5 & 5.1 of elk macformaat)
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