
BLONDE DIKKERTJES,
TELEURSTELLINGEN EN 
HOUTEN CONSTRUCTIES

Met groep A ging het toernooi van start. Het
begon met hele slechte Engelsen tegen slechte
Zwitsers die dachten dat de Engelsen heel goed
waren. Mooiste moment: Türkyilmaz snelt langs
een houten constructie waarna
Grassi de bal tegen een stalen
constructie schiet: ’aah!! would
you believe it!!’ 
De wedstrijd tussen Engeland en
Schotland was nog net niet slaap-
verwekkend. In de tweede helft
gebeurde er opeens wat. McAl-
lister liet de bal een beetje weg-
waaien (Hennie: een blaaspijpje

met een erwtje erin!) en een
geblondeerd dikkerdje profiteerde. 
Het duel tussen de diverse kaas-
soorten viel ook niet mee. Seedorf
wordt na een kwartier gewisseld omdat de
Zwitsers geheel onverwacht met drie spitsen spe-
len. Alfred: ‘Er wordt nu wel heel moeilijk gedaan.
Die Engelsen trainen achter een zeiltje enzo.
Maar niemand die het vernunft heeft om even
naar het sportjournaal te kijken. Daar vertellen ze
al drie dagen dat Zwitserland met drie spitsen zal

spelen’. Seedorf er dus uit. Rijkaard: ‘dat is
natuurlijk een fantastische teleurstelling voor
hem’. Beenhakker heeft het over de Zwitserse
spits ‘Sjappie Zat’. Vraag aan Clarence Seedorf:
‘waarom die haarband Clarence?’. Antwoord:
‘Vanwege mijn haar’. Daarna speelde Nederland
nog een wedstrijd tegen Engeland. Ronald de
Boer achteraf: ‘meer valt er weinig over te zeggen’. 

Onze reddertjes: Patrick Kluivert
en vooral de held van groep A: de
Zwitserse doelman Pascolo. Die
hield geen bal tégen, hij was zelf
zijn eigen interpretatie van de bal. 

RESULTAAT,
METAFOREN EN
EEN PERFECTE
KOPIE 
Groep B. We zagen we goed voet-
ballende Roemenen die drie keer
verloren. Danny Blind: ‘die man-

nen kunnen niet op resultaat spelen’. Spanje glip-
te intussen via een stiekeme voorkruip-actie naar
de tweede ronde. Amor trof weer eens doel en
raakte Bulgarije in het hart (en zadelde de
Poolbode op met een weinig geslaagde metafoor).
Bulgarije moest tegen Frankrijk. Stoitchkov lever-
de voor de zoveelste maal een perfecte kopie af
van zijn vrije trap. Lama, die hem duidelijk ook al
kende, kwam keurig te laat. Held van groep B is
Loko, die er altijd uit ziet alsof hij net uit zijn bed
komt.

WORSTFABRIEKEN, MOOIE
DINGEN EN HENNIE!
HENNIE!

Groep C. De Duitsers kwalificeerden zich dood-
saai en Klinsmann voldeed plichtmatig aan zijn
verplichtingen. Onze oosterburen verzamelden
intussen wel dirftig kaarten. En dan bedoelen we

geen Panini-plaatjes. Bij Tsjechië-Duitsland zijn
vanaf de tribune voortduren spreekkoren te horen
die klinken als ‘Hennie! Hennie!’. Aboluut niet
saai waren de laatste wedstrijden van de voorron-
de. Italië kwalificeerde zich tweemaal voor de
tweede ronde, Tsjechië driemaal. Tsjechië mag
verder, ook al ramde Beschjasnich de bal er wel
héél hard in voor de Russen. Sacchi is nu druk op
zoek naar een leuk land om in te wonen. Bij
Rusland loopt ook een interessante figuur:
Dobrovolski. Die luistert naar de geweldige bij-

naam ‘de worstkoning’ omdat hij eigenlijk wilde
stoppen met voetballen om een worstfabriek te
beginnen in Zwitserland. Voorwaar een creatieve
gedachtengang!! Die willen we ook graag in de
pool. Held van groep C was natuurlijk een ande-
re Rus. Mostovoj –veroordeeld  door de pers
omdat hij hele mooie dingen liet zien– passeerde
al z’n tegenstanders op een schitterend trage
manier.  

KLEINE DIKKE
JONGETJES, 
MOSJE DAJAN 
EN TURKEN 
Groep D. Bij Denemarken-
Portugal neemt een heel klein dik
jongetje tijdens het volkslied
plaats naast de Portugezen. Zou
dit nu de nieuwe lichting zijn
waarmee Portugal weer jaren
wedeldkampioenschappen bij de
jeugd mee gaat winnen? In diezelfde wedstrijd
showt Brian Laudrup de Deense variant op het
pleistertje op de neus: een grote dikke tampon in
een van zijn neusgaten. Als Kroatië speelt pres-
teert de scheidsrechter het om Boban een verma-
ning te geven omdat-ie z’n shirt niet in zijn broek
heeft. Beste man, van die shirts kun je toch niet
genoeg te zien krijgen! En Fowler krijgt toch ook
geen kaart als z’n pleistertje niet meer schoon
genoeg is! En over de verbanddoos gesproken:
Allan Boksic krijgt op een gegeven moment een

enorme verband-tulband om zijn hoofd. Frank
Snoeks: het is net Mosje Dajan. Poolbode:’????’
En natuurlijk waren er twee boogballen. De eerste
zat niet, de tweede wel. De held was inderdaad
Davor Suker. De schlemiel Schmeichel. Tijdens
de wedstrijd Turkije-Portugal verschijnt de
Portugese stomer Oceano in beeld. Hugo Walker:
‘...daar het wat kalende hoofd van Oceano’.

Oceano? Kalend? Die heeft wer-
kelijk geen spriétje op zijn hoofd.
In de ogen van onze commentator
zijn enkele poolorganisatoren
waarschijnlijk in feite enorme
krullebollen. Voorts hebben de
Portugezen een wat carnavaleske
voorhoede en vallen ze op door
perfect zaalvoetbal. Figo maakte
zelfs het perfecte zaalvoetbaldoel-
punt. Bij de Turken lukte het
steeds niet. Leuk voetballen, maar
winnen...ho maar. Hugo Walker
wil Hakan niet goed vinden maar

wil dat wel graag dertig keer zeggen. Opvallend is
de Turk Abdullah. De man met de meest Turkse
naam van allemaal ziet eruit als een Scandinaviër.
Waarschijnlijk is het Hennie de Haan.
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Is er een nieuwe beul opgestaan in de pool?
Debutant Philip Corputty richtte een waar slag-
veld aan. Vanaf de negende wedstrijd nam hij
de kop, om die vervolgens niet meer af te staan.
Na zijn –voorlopig– geslaagde coupe beweegt
hij zich dan ook door het openbare leven met
een nieuwe coup. In Philips buurt bevinden zich
nog enkele andere Flipjes: Flip Chatrou bezet
de tweede plaats en de roemruchte Wil Kerse-
makers bevindt zich op de vijfde. 
Tussen hen in bevinden zich de onverzettelijke
Louis van Zetten –bijgekomen van zijn virtuele
avontuur van twee jaar geleden– en Tomek
Iwan Ravanelli, die we ook wel onder andere
namen hebben gekend. Helemaal nieuw voor
ons is Harry H., een naam die doet denken aan
donkere steegjes en houten knuppeltjes. Vlak
daaronder bevinden zich de Oren van Spock,
blijkbaar vernoemd naar de gehoororganen van
een in de jaren zestig vermaarde kinderarts. 

Ook Theo Uijlen heeft zijn nestje weer eens
hoog in de poolboom gebouwd en wordt onder
meer geflankeerd door een verrassend preste-

rende Henk! Een specta-
culaire debutant is Gira,
die als enige Philip de
stuipen op het lijf lijkt te
kunnen jagen. 
Iets daaronder kijkt Irun S
verdwaasd om zich heen:
‘waar ben ik, waar ben
ik?’ In de subtop, Irun.
Daar waar we niet ge-
wend zijn jou te ontmoe-
ten. Verrassend zijn ook de
debuterende dames Pia
Klomp en Jenny, die zich de onbetwiste konin-
gin van de Ketzer-clan toont. 

In het begin van de pool droegen de toppers
nog illustere namen als Bert van Scherrenburg
en Martien Heijmink. Deze laatste oogstte aan-
vankelijk alom bewondering door in vrijwel elke
wedstrijd te scoren maar gleed steeds verder af
en vond zichzelf terug op een 65e plaats. Ook
Niels den Brok moet oppassen dat hij niet in
stukjes uit elkaar valt. 

Bureau Tentstokken bewandelde de omgekeer-
de weg en bivakkeert intussen op een verras-
sende 29e plaats. En nou die lijnen strak hou-
den jongens. 

De middenmoot is groot en gevarieerd. Kam-
pioenen uit het all time klassement staan zij aan
zij met notoire laagscorers en debutanten; kin-
deren mengen zich tussen groepjes heel oude
mensen; groente wurmt zich tussen de dieren en
huishoudelijke artikelen... het is een marginale

bende. Wat te denken van de volgende reeks:
Tim Bland, Gilian Engel, Rik Ringers en R.J.
Veldman. Heeft dat nog ergens mee te maken?
En het sneue stoetje Anita van Weemelen, Marc
Geurts, Marcel Brands en Peter van Gompel...
gaat dat nog ergens naartoe? 

Onderaan de ranglijst speelden zich hartver-
scheurende taferelen af. Gerben v.d. Heijden,
Ben Bouw en Piet Burgers gaven al na de eer-
ste ronde gedesillusioneerd op. Toch zijn er nog
lager geklasseerden die wél doorzetten: Karin
v.d. Kerkhof (nog springlevend) en Zep Yumi
Megens hebben nog immer het groepje rond
René Hagelslag in zicht. Kom op Zep Yumi,
rennen! Dat wordt smullen! Het meest schok-
kend is de teleurstellende vertoning die Anton
Schaap aflevert. Deze wollige makker was door
ons op voorhand tot favoriet gebombardeerd
–om Wil Kersemakers bang te maken. Tot nu
toe graasde hij slechts 8 punten bij elkaar.

COUPE CORPUTTY 
Flipjes nemen de macht over

Kersemakers Philip Corputty

Ubu, Alfred & T
eun

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

* Familie Konning-De Greef komt met een pri-
ma tip: Draai de helderheid en de kleur van uw
televisietoestel een beetje terug en het is net of
u naar uw poolbode zit te kijken! * HezelGuts
merkt terecht op dat dit Nederlands elftal het
Italië is van dit EK. * Jaap Stam is tegen Schot-
land niet opgesteld omdat de Schotten dan vast
met hem waren gaan gooien. * Groot nieuws
was wel dat als koningin Elisabeth onverhoopt
mocht overlijden tijdens het EK, het toernooi di-
rect wordt stopgezet. Laat Hennie het maar niet
horen. * Niels den Brok denkt iedereen op het
verkeerde been te zeten door Nederland met 2-
1 te laten winnen van Frankrijk. Niels: ‘dit is
mijn grote verrassing’. *  zo’n 65 deelnemers
gingen Niels voor . * Teun: Ik had zojuist op de
fiets een Hennie, maar nu ben ik hem kwijt. *
Kees van Bergen ruikt kansen voor spek & bo-
nen maar meldt tegelijkertijd bang te zijn al dit
lekkers mis te lopen wegens een teveel aan top-
scorerspunten. *  Sjon de Blonde heeft lang na
kunnen denken over een leuke interpretatie van
de knikker en komt met het grapje Kletschkopf,
inclusief Panini-plaatje. * Ubu: die heb ik al. *
Een bericht vanuit St. Maarten. Bas Leyen, die
de wedstrijden selectief blijkt te volgen faxt met
een feilloos gevoel voor drama: Behalve 2e
helft NED-ENG heb ik nog geen wedstrijd ge-
zien. * Peter van de Veer belde de organisatie.
Hij heeft heel veel dubbele Paniniplaatjes. Hij
wil dolgraag ruilen, maar heeft geen vrienden.
Is er nog een sympathieke plaatjesruiler in het
deelnemersveld? * 

DE 4-1 TACTIEK VAN HENNIE

Hennie de Haan: geen underdog, maar een underpuppy!
Want die 4-1, daar zat ik natuurlijk achter. Het was een
mega-project. Mijn  hulp-Hennies hebben overuren gemaakt.
Dennis de Nooijer, verkleed als Shearer, scoorde twee maal
tegen de als Edwin van der Sar verklede Edward Metgod. De
als Terry Venables vemomde Guus Hiddink (het moeilijkste
was nog het camoufleren van de snor) volgde mijn instructies
gelukkig perfect op. Op hetzelfde moment trad ikzelf op in
Birmingham in de gedaante van de oude Ally McCoist. Zo
behaalde Oranje de tweede ronde, waarin het te maken krijgt
met een fijne portie onderschatting! Mijn vraag aan het deel-
nemersveld is nu: is er misschien een sympathieke pooldeel-

nemer of neemster die mij kan begeleiden bij mijn cursus Vloeiend Frans In Twee Dagen?
Verder ben ik op zoek naar een zwart petje.Groeten van Hennie!

LICHAMELIJK ONGEMAK
Natuurlijk volgen wij van de pool ook het lief
en leed van onze vroegere helden nog steeds
met hart en ziel. Geraakt werden wij door het
bericht dat Michel Valke (ooit een schitterend
doelpunt tegen Oostenrijk) zijn carriere moest
afsluiten na de schokkende ontdekking dat hij
al die jaren in het bezit was van slechts één
nier! Wat staat ons nog te wachten? Rinus

Michels al veertig jaar aan één oog blind!
Dick Advocaat ontkent ten stelligste dat-ie
maar één bil heeft. Adri van Tiggelen geeft toe
de laatste jaren van zijn carrière te hebben
gespeeld met zeven magen. Marc Verkuyl, die
toch altijd al een beetje pech heeft, ritst zijn
voetbaltas open en ziet tot zijn ontzetting dat
zijn vrouw vergeten is  zijn beide voeten in te
pakken.
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Marc Ketzer steunde de poolbodes in een bange
vouw-, wikkel-, stempel-, plak- en bezorg-mid-
dag en realiseerde vervolgens in zijn eentje
de bodebezorging van Nijmegen-
West. Op een mooie vrijdagavond
zagen we hem zwaarbeladen wegfietsen
bij de Extrapool en we pinkten een traan
weg. Dappere kerel. Broeva voor Marc!
Ton van Loen treedt niet alleen regel-
matig op als uw vriendelijke telefonist
in het Ubu-voorspellingen-doorbelcentrum: hij
verricht ook de o zo noodzakelijke hand- en
spandiensten die bijdragen tot het verschijnen
van de Poolbode. Zo kan hij urenlang
verwachtingsvol rond zitten kijken of
er nog wat te vouwen of te wikkelen
valt. Ton van Loen: Broeva!
Een extra Broevaatje voor Joyce Nukst,
die op de leukste  pooldag in de kelder
kruipt  om het drukwerk te voltooien. Ook
twee jaar geleden deed ze dat al. Een
broevaatje met terugwerkende kracht
dus.  Heip heip heip...
Assisentie bij het drukwerk kwam van Helma
Voskuylen, die ook nog eens een hele
nacht eenzaam uitslagen in zat te
typen voor de bode die u nu onder
ogen heeft. Deze laatste prestatie moet
niet worden onderschat. Lang opblij-
ven is haar hobby niet. Daarom naast
het broevaatje ook een harootje!

UITBREIDING VAN DE SELECTIE
Op het inschrijfformulier voor Pool ‘96 vroe-
gen wij welke speler volgens jullie toege-
voegd moet worden aan de selectie.
Sommigen wisten het antwoord op deze vraag
niet, anderen wisten er meerdere. Op de ver-
schillende formulieren verschenen zo 110
verschillende antwoorden. Toen Frank de
Boer geblesseerd naar huis ging kwam het
erop aan. Hiddink kreeg 110 adviezen. Wie
zou hij nemen? Zou hij de oude Willy vd
Kerhof nog eenmaal oproepen? Wordt het
Piet Keur, Dick Advocaat, Frank Witlox,
Commissaris Baardemakers of toch gewoon
Van der Zander, zoals jullie hem adviseerden.
De bondscoach had het meeste vertrouwen in
Norbert Koning, de enige Jaap Stam-stem. In
de volgende poolbode volgt een overzicht van
de wat minder vaak voorgestelde -maar daar-
om niet minder bruikbare- adviezen aan de
bondscoach. 
Hier volgen de ‘spelers’ die het meest werden
genoemd:

NEURO
‘96

Afwatering

‘Scotland will fuck you’. Kreeg die rare Fish nog bijna
gelijk ook. Gek word je van dit Neuro ‘96. Van het takti-
sche gestuntel van ons Nederlands elftal dat de vergelij-
king met KDC 7 glansrijk kan doorstaan. Van die desola-
te aanblik van een tafeltje met akelig lege stoelen midden
in een Engelse hotel-tuin. Op het kaartje prijkt de naam
van Ed de Goey. Oranje’s reserve-doelnam is nergens te
bekennen. Hij zou toch niet op weg zijn naar de plaatse-
lijke Boerenbond-winkel?.

Gek word je van die met te veel reklame omringde Euro
‘96-gesprekjes in de NOS-studio. Willem van Hanegem
is er regelmatig te gast en blijkt de ultieme masochist. Zie

je zijn collega’s Capello en Cruyff in Birmingham met
elkaar in gesprek, moet de Kromme het doen met Van
Trigt. ‘Willem, waarover praten zij?’ Kan een voetbaldier
dieper zinken?

Van Hanegem noemt hem ‘die jongen van Liverpool’.
Breek hem even de bek open. Steve McManaman heet-ie.
Deze goddelijke reincarnatie van Tomba houdt van
House Of Pain en Cypress Hill, maar nog meer van
snoep. Smarties vreet die knul bij de vleet. Geen wonder,
dat hij het spel zo slim speelt.

Jordi pakt het, afgezien van dat verlossende Alfred
Boland-achtige doelpunt, minder slim aan. Hoewel. Zijn
sporadische schaarbewegingen brengen de tegenstan-
ders flink in de war. Ze denken een Cruyff voor zich te
hebben, maar Jordi lijkt eerder een Keizer.

Breed in de pers uitgemeten de beest uithangen in een
zuip-etablissement in Hong Kong, een Gascoigne die
zich een Mathilde Santing-kapsel aanmeet en een houte-
rige zuipschuit als Sheringham opstellen, wat je tegen-
woordig al niet moet doen om je tegenstanders in slaap te
sussen. No kidding with Hiddink?

Of niet, Edgar? Zijn smadelijke aftocht zal Davids zich
natuurlijk nog lang heugen. Het Amsterdamse staafje
dynamiet gaat daags voordat hij zich om de Wembley-bla-
mage van Oranje verkneukelt, naar Ahoy’ Rotterdam.
Breed lachend gaat hij op de foto met popster Mariah

Carey. Krijgt hij meteen de wind van voren vanuit Milaan.
Een citaat uit de Arnhemse Courant (en dat is geen

Kabelkrant): ‘Dergelijk frivool gedrag was in de ogen van
Milanese bestuurders zeer ongepast zo kort na zijn
spraakmakende verwijdering uit de selectie van het
Nederlands elftal. Van hem werd zeker zo lang het
Europese kampioenschap in Engeland voortduurt slechts
berouw verwacht.’ In de vorm van elke dag twintig Onze
Vaders en dertig Wees Gegroetjes. Dat worden nog leuke
tijden, daar in het katholieke Italie.

Gelukkig is Stuart Pearce nog van de partij in
Engeland. ‘Psycho’ luidt de bijnaam van deze vroegere
punker die nog immer zweert bij The Clash en Sex Pistols.
Ook in de kleedkamers, naar het schijnt. Want Pearce is
de baas over de gettoblaster die de ploeg voor de wed-
strijd moet opppeppen.

Zelden trouwens een speler met zoveel onverholen
minachting een tegenstander een hand zien geven als
Pearce voor de wedstrijd tegen de Schotten. Met half
afgewend hoofd steekt hij een hand uit naar de Schotten,
die zo te zien de meest enge ziektes onder de leden heb-
ben. Hitchcock is er niets bij. Kort te voren zong hij even-
wel het Engelse volkslied mee. Als ware hij Johnny Rotten
zelf. En laten we hopen dat hij eens de Sex Pistols-versie
ten gehore brengt. Kan daar weer de pleuris over los-
breken in Engeland.

En of het een fantastisch toernooi is. Een Schot die
het heeft over ‘in theorie de tegenstander zoek spelen’.
Wat jammer van de praktijk. Een lawine aan roddel &
achterklap. Kwade koppen van bondscoaches. Bizarre
ontknopingen. Een Portugese doelman die nog niet eens
zijn contract bij FC Barcelona ondertekend heeft, maar
tegen Denemarken al als een Busquets acteert. Een
Sacchi die (alvast met pet op) langs de lijn zijn mannen
naar voren probeert te stuwen. Als een desperate
Romeinse veldheer die zijn manschappen en eer verliest.
En een riant jaarinkomen.

En dan was er nog het zwaar geschut interview van EK-
kanon Clarence Seedorf met Kees Jongkind en de
opmars van het woord ‘kloten’. Heerlijk ook die wanho-
pige oranje koppen die tot aan Kluiverts goal het liefst in
een bad met zwarte verf wilden duiken. En dan was er nog
de grandioze ontgoocheling bij het biddende Italiaanse
publiek in Manchester en de Belgische tv-verslaggever
Rik de Saedelaar die in de rust, voor een onbedoeld open
staande microfoon, roept tegen zijn technici: ‘Ik ga even
naar de afwatering’. Schrijft de grappigste tv-criticus uit
Twente: Nog een geluk dat De Saedeleer niets anders van
plan was.

NOG EEN GRAPPIG STUKJE

Ja ik had wel in de gaten d
at dat een antigrap

was om weer iedereen in de 
zeik te zetten met

een grappig stukje dat hele
maal niet grappig is

en dan heel hard lachen zek
er! Het is weer pre-

cies als twee jaar geleden 
want jullie kunnen

zelf niet eens poelen.!!!! 
En die ingezonden

stukkenprijs hoe zit dat? I
k heb namelijk een

veel grappiger stukje dan j
ullie over voetbal-

lers die niet eens in julli
e grappig stukje

stonden. WAnt daar wisten j
ullie zeker niks over

te verzinnen, Ubu Alfred en
 Teun! Hier komt het.

Nederland wordt kanpioen WA
NT: Bogarde eet heel

veel Biogarde en is nu een 
Bodygard, Klaartje

woont in een dorpje aan zee
 (doordenken, een

zeedorp, dus seedorf, sukke
ls!) en snuift zee-

lucht op en dan wordt ie er
 sterk van en wint

de duels! Maar (nou komt ee
n hele moeilijke! Die

jullie niet konden verzinne
n!) Dennis is slap

van angst dat zijn vliegtui
g met een berg kampt.

Witsche drinkt Bordo en kan
 Franse scheldwooren;

Jordi doet een wonder want 
dat is een heilige

en Mulder betekent molen en
 die heb je in

nederland heel veel!!! Taum
ent is een paard dat

je alleen met een heel dik 
touw ment! En Cocu

die kan nie koku. 

Dit stuk is dus veel grappi
ger dan jullie hele

stuk bij elkaar, ik win de 
prijs.

Joost Jeliaskov

Euro ‘96. Wat een catastrofe. Denk je, na de
euforische overwinning van Nederland op
Duitsland in Zweden 1992, snugger te zijn
door je gezinsgrootte af te stemmen op de eer-
ste vijf plaatsen in het Poolbode-klassement (dit
jaar goed voor een dikke twee mille)en dan bak
je er even weinig van als KDC 7 tegen
Dodewaard 5. 4-14. Jawel. Voetbal & Fun,

noemt een stel Nijmeegse sadisten
zoiets.

Zoon Zep Yumi kan dan nog
zo goed zijn Ajax (!)-bal in de
kofferbak van de auto schie-

ten, hij is geen Alan Shearer.
Na acht wedstrijden blijkt het vijf-

jarige ventje zelfs stijf onderaan te
staan. Met nul punten. Behoedzaam

betrek je, als vader, hem in een slecht nieuws-
gesprek: ‘Zep, jongen, je bent een lieve vent. Je

kunt veel beter dan ik de bal in de
kofferbak van de auto schieten. Je

bent de liefste jongen van
opa en oma in Gaanderen. Je

kunt prachtige tekeningen ma-
ken en al heel goed lezen, rijmen en

rekenen. Maar met de Poolbode van
de papa van Bambi maak je er niets

van. Je bent laatste met nul punten.’
Zijn gezichtje betrekt. Beteuterd komen

de woorden tussen de pruillipjes van-
daan: ‘Ik doe zoiets ook niet vaak’.

Hij bevindt zich op dat moment in goed gezel-
schap. Zijn vader is ook niet erg op dreef. En dat
terwijl deze voormalige linkerspits van VVG ‘25,
ooit nog gade geslagen door een momenteel
wel erg geplaagde bondscoach, toch al in 1966
journalistieke aktiviteiten ontplooide door tij-
dens het WK in Engeland wedstrijdverslagen te
schrijven, doorwrochte analyses te maken en
wereldelftallen samen te stellen. Snelinger,
Uiseebio, Carlton, Tilkofski, het waren mooie
tijden. Zeker voor een tienjarige met een grote
voetbaltoekomst voor zich.
Het heeft niet zo mogen zijn. Verstilde melan-
cholie heeft nu plaats gemaakt voor doffe ellen-
de. Mijn vrouw maakt al sinds het begin van dit
EK een schizofrene indruk en loopt inmiddels
bij het RIAGG. Mijn oudste dochter van zeven
is down & out, nu haar favoriet Davids de
Boskabouter naar huis is gestuurd. ‘Moet
Davids nu bij de burgemeester komen?’ vraagt
ze terwijl ze haar held, door agenten omgeven
als ware hij een coke-crimineel, in de krant ziet
staan.
En zelf spoel ik al mijn frustraties weg met
teveel Schotse (!) whisky. Dat komt er van als je
driejarige dochter, ook al zo’n klassementstop-
per, op de meest ongepaste momenten & met
gebalde vuistjes, uitroept: ‘Ik ben de beste van
Cuijk. Yes!’

Mogie Megens

‘Ik ben de beste van Cuijk. Yes!’

* πter juichte na een telefoontje met een van
zijn broertjes Stellingwerf: mijn oma staat eerste
in de pool van het bejaardentehuis!! * Om
meerdere redenen hadden wij haar graag in de
pool gehad, deze Sijtje Uitentuis * Mien Ketser-
Duits: laat ‘r maar komen * Janine Seldenthuis:
‘ja’ * Gullit op de BBC: ‘but Kluivert is not fit
yet’ * Ubu: ‘no, he’s blessed’ *  Sjef van As vul-
de de laatste wedstrijd van de eerste ronde niet
in * Als die wedstrijd niet doorgegaan was zou
hij als enige drie punten gepakt hebben

K i n d e r k e t z e r s
Frank Snoeks meldt dat Southgate in Engeland
wel een kruising wordt genoemd tussen Bambi
en Cliff Richard * Bambi: ‘dat geeft niets, mij
noemen ze wel een kruising tussen Alfred en
Annemai’ * Alfred tegen Bambi: ‘en Bambi, ben
je voor Spanje of voor Bulgarije?’ Bambi (heel
boos): ‘Néééé, ik ben een gewóne Bambi!!’ 
* Margootje voorspelt de uitslagen voor de
kwartfinales met een dobbelsteen van het spel-
letje Crossword (cijfers 1 t/m 7). Het resultaat-
gerichte linkmiecheltje weet er tweemaal 2-1
en tweemaal 1-1 mee te gooien *  De onver-
biddelijke broertjes Lemereis houden alle kin-
deren onder zich. Kunnen jullie wel, met z’n
tweeën! Geluidjes klinken op: Met z’n allen te-
gen de broertjes! Met z’n allen tegen de broer-
tjes! 

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

Engeland-Spanje. De Spaanse pe-
pertjes tegen Terry’s army. Dat wordt dus arme
Terry. Want inmiddels weten we allemaal dat En-
geland er niks van kan. Die stijve, stramme cen-
trumverdedigers hebben de draaicirkel van een
olietanker, ze slaan steeds het middenveld over
en die tandeloze spitsen kunnen alleen maar oor-
log maken en koppen. Stil blijven staan, die En-
gelsen, al die jaren. Je moet er niet aan denken
wat er gebeurt als die tegen een technische ploeg
moeten, met goed verzorgd positiespel en snelle
balcirculatie. Dan gaan ze af, dan houden ze het
niet meer bij. Bovendien gaan ze volkomen kapot
aan de drank. Ince laat zich natuurlijk weer vol-
komen gaan en drinkt gewoon twee ‘Buds’ op
een terras!! En dat een week voor de wedstrijd!!
Die Engelsen vliegen er dus uit. Het overgrote
deel van het pooldeelnemersveld ziet dit in en
gaat daarom heel slim voor de verrassing. ? 

Frankrijk-Nederland. Veel steun
voor Nederland, ondanks het feit dat ze de laat-
ste wedstrijd wat arrogant uittikten. Als die hoog-
moed nu maar niet voor de val komt. De Fransen
hebben volgens alle kenners een uitgebalanceerd
team. Goed collectief, goede verdeling van kracht

en techniek en bla bla aansluitende
linies, tactisch goed, kopkracht bla
bla Blanc (dat kunnen wij beter, want
wij hebben Jaap Stam). Op zo’n Eu-
ropees kampioen zit dus niemand te
wachten. En dan ook nog met zijn al-
len instemmend knikken als die
Pandjesjas van een trainer een ver-
haal ophangt over het waarom van
geen Cantona en Ginola. Wat zullen
we nou krijgen? Iemand die Cantona
thuislaat zal daarvoor boeten. Je laat
Baggio toch ook niet thuis, of Wim
Jonk?  

Duitsland-Kroatië. Iedereen voelt het
al weer aankomen. De Kroaten hebben weer teveel
aan hun hoofd. Moeten ze arrogant doen, of heel
agressief; zijn ze heel erg goed of denken ze dat
maar? Hebben ze geen ruzie met Duitsland of zo?
Heeft iemand niet iets onaardigs gezegd over hun
shirtjes...Dat soort dingen. Ze vergeten te voetbal-
len omdat ze in beeld zijn (wij hebben zoveel gro-
te spelers, wij spelen allemaal bij grote clubs) en
het verhaal is over en uit. Tegen de Portugezen be-
gonnen ze al raar te doen. En Duitsland geeft na-

tuurlijk weer geen krimp, doet niets raars en wint.
Gewoon met Klinsmann-doelpunten. Of..of...schit-
tert Davor?

Portugal-Tsjechië. Dit was voor jul-
lie duidelijk de zwaarste dobber. Portugal is dan
wel favoriet, maar de Tsjechen hebben nog geen
enkele keer voldaan aan jullie verwachtingen - ja
tegen de Duitsers, maar dat kwam door de Duit-
sers. Als Portugal speelt zoals het kan spelen lij-
ken de Tsjechen de mindere. Tsjechië moet in ie-
der geval Berger opstellen en dan iets minder op
de paal en de lat schieten. Dan komen ze er wel. 

Pierre v. Hooydonk 9
Dennis de Nooyer 9
Cantona 8
Ruud Gullit 7
Rene Eijkelkamp 6
Wim Jonk 5
Jari Litmanen 4
Brian Roy 4

Peter van Vossen 4
Rob Witsche 4
Johan Cruyff 3
Anton Janssen 3
Erica Terpstra 3
Folkert Velten 3



HALS- EN BEENBREUKZAKEN

DE UITSLAGEN VOOR DE HALVE FINALE MOETEN UITERLIJK VÒÒR 
MAANDAG 24 JUNI 24.00

BINNEN ZIJN. 
DE UITSLAGEN KUNNEN ALS VOLGT WORDEN DOORGEGEVEN: 

BELLEN NAAR :
ALFRED (024-3604496) 
TEUN (024-3888443) 
UBU (024-3225117) 

Wanneer het ene nummer niet lukt probeer dan het andere. 
(Het is niet onmogelijk dat je een antwoordapparaat aan de lijn krijgt, laat je niet afschrikken maar spreek je uitslagen luid en duidelijk in)

VOOR DE NIJMEGENAREN: 
HET IS OOK MOGELIJK EEN BRIEFJE MET VOORSPELLINGEN VAN 

DE WEDSTRIJDEN IN DE BUS TE DOEN BIJ:

ALFRED: MARIËNBURGSESTR. 45 
TEUN: NONNENSTRAAT 36

UBU: GROESBEEKSEWEG 2A+B

NB!: voor de niet-Nijmegenaren bestaat dus alleen de belmogelijkheid. 
Niets op de post gooien dus! 

Faxen kan wel:

024-3601833(POOLCENTRUM)
024-3220547(TEUN)

WEES EROP GESPITST:
je hebt minder dan 24 uur de tijd vanaf het einde van de laatste wedstrijd.

Ultieme mogelijkheid: E-Mail:

alfred_boland@spidernet.nl
letteren@euronet.nl

(NB! dit zijn de correcte adressen)

Bij overmacht kun je iemand delegeren. 
De spek- en bonenprijs wordt niet uitgereikt aan iemand die een ronde heeft overgeslagen.

Doe ons een plezier! Belt allen op tijd!!

LET WEL: 
VOOR ALLE VOLGENDE WEDSTRIJDEN GELDT: 

DE TE VOORSPELLEN UITSLAG IS DE UITSLAG NA 90 MINUTEN (+BLESSURETIJD). 
VERLENGING TELT DAARBIJ DUS NIET MEE. 

In de derde ronde zijn er meer punten per wedstrijd te behalen: 
juist voorspelde uitslag 8, goede toto-uitslag 4 punten

Zet em op: 
ALLES IS NOG MOGELIJK !!

Topscorerpunten
Voor de debutanten: De Topscorerpunten
en hoe het daar nu mee zit. Vooraleerst:
topscorerpunten zijn pas van toepassing
wanneer deelnemers éénzelfde aantal
poolpunten hebben. Omdat er straks
enorme klonten met 19, 24 of 33 punten
zijn is dit de methode om de schapen van
de bokken te scheiden en iedereen zijn
eigen plaatsje in de pool te bezorgen.
Een voorbeeld: Flip Chatrou en Tomek
Iwan Ravanelli hebben beiden 27 pun-
ten, Flip heeft Kluivert, Baggio en
Stoichkov, deze heren scoren respectie-
velijk 1, 0 en 3 doelpunten (tot op vandaag) en schen-
ken Flip daarmee 4 punten; Iwan heeft Klinsmann,
Ravanelli en Stoichkov: 2, 0 en 3 maakt 5 punten en
verovert daarmee de 2e plaats, Flip staat 3e. In het ver-
dere toernooi kunnen alleen Kluivert en Klinsmann nog
iets aan deze stand veranderen. Als al je topscorers al
naar huis zijn kun je dus nu vast je topscorerpunten

gaan berekenen. Invulgevallen als Laudrup zonder voor-
letter worden niet gehonoreerd. Op het uitslagenvel van
de eerste ronde zijn de topscorers van elke deelnemer te
vinden. Voor de niet-debutanten: Jawel, deze regel is op
subtiele wijze aangepast aan het moderne poolwezen.
Voordeel ten opzichte van de oude methode is dat je nu
permanent nog meer kunt bijhouden.

Verdwenen fruit
Tot grote schrik van alle organisatoren werd poolbode Teun op de dag
van de openingswedstrijd gebeld door Henk Kerssies. Henk: ‘ik heb
geen poolbode gekregen en bij mijn vrienden sta ik ook niet op het formulier!’ Voor
poolbode Teun was dit aanleiding om naar Denemarken te vluchten. Omdat Alfred zich
tezelfder tijd op een soort Achterhoekse braspartij bevond werd Henk Kerssies, onder
voortdurend gemompelde excuses van de derde poolbode, bij Ubu thuis ontboden. Daar
vulde hij alsnog een nieuw formulier in. Henk was helemaal niet boos!!! Hij bekende
dat zijn belangrijkste ambitie lag op het gebied van groente- en fruitklassementen en dat
hij allang blij was dat het zo opgelost kon worden. Teun keerde opgelucht terug uit
Denemarken, Alfred loopt ook weer gewoon op straat en Henk Kerssies staat vanaf nu
gewoon op het formulier. Hij staat 137-ste met 13 punten. Hoewel hij bij de eerste dertig
inleveraars behoorde, draagt hij zonder morren het deelnemersnummer 209. 


