
ENGELAND -SPANJE

Spanje liet Engeland alle hoeken van het veld
zien. (Tony Adams: ‘het was heel interessant. In
elke hoek stond een stok met daaraan een vlag
bevestigd!) Het thuisland kwam er totaal niet
aan te pas. Sergi speelde fantastisch,  kreeg een
ontzettende schop van Nevill en werd als belo-
ning de rest van de wedstrijd uitgefloten.
Alfonso gaf nieuwe inhoud aan het begrip
‘acties maken’ en kreeg als beloning een gele
kaart. De Engelsen speelden - behalve Shearer
- afschuwelijk slecht en mogen als beloning
naar de halve finale. 

FRANKRIJK-NEDERLAND
De wedstrijd is voorbij. Karembeu loopt gebro-
ken het veld af nadat zijn maatje Seedorf een
strafschop heeft gemist  Hij lijkt ontroostbaar.
Ook de Feijenoord-fanaten in het klassement
houden aan deze wedstrijd een enorme kater
over: waarom komt Joeri niet naar de Kuip? Het
EK is voorbij voor Nederland en de poolbodes
staren minutenlang voor zich uit. 

DUITSLAND-KROATIË
Na de treurige uitschakeling van Oranje hiel-

den we ons hart vast. Zouden onze sympathieke
oosterburen het toernooi nu ook moeten verla-
ten?  Na de rare handsbal en de Jürgen-straf-
schop aaide Davor de bal met de nopjes en
leken de Duitsers rijp voor de slacht. Maar toen
deed een Duitser iets slims. Hij duwde heel
hard een Kroaat op de grond en schoot  de bal
naar Matthias Sammer. Sammer scoorde en
Kroatië kwam er niet meer bovenop.
Opmerkelijk: onder het goedkeurend oog van
de scheidsrechter schopt  Bilic in de nieren van
de op de grond liggende Scholl. Navraag leert
dat Bilic meester in de rechten is. Poolbodes:
?????

TSJECHIË-PORTUGAL
Het zaalvoetbal van de Portugezen ontaardt in
een naar brei- en borduurwerkje. Macramé en
punniken. De Tsjechen blijven daarentegen ver-
rassen. Maar hoelang blijft een verrassing een
verrassing? Dat was in ieder geval wél een man
met een mooie naam, veel haar en een schitte-
rend doelpunt. Wat kon die man hoog schieten!
Het grote aantal schorsingen voor de halve fina-
les levert de Tsjechen in ieder geval een kleine
winst op. Nu mag hun beste voetballer weer
eens meedoen.
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NEURO
‘96

Nat. Op zijn Zeedorfs.

1
Is het niet om gek van te worden?
Doorgestoken gele kaarten van Krug.
Een schele collega & een zestien meter-
lijn. Hoogmoed. Bergkamp. Mislukt stift-
je. Kieft noch Kraay. Davids & Goliath.
De zweetvoeten van Nadal. Kroatische
zelfmoordacties. Thu & ram.
‘Kansen zijn ook om te missen.’
Driehonderd door Engelse voetbalfans
verkochte grootmoeders.
Dump-prijzen voor een zitplaats op 30
juni?

2
Worden die urine-stralen van Wil
Kersemakers wel goed genoeg gecon-
troleerd?

3
‘Die Cocu schopt dadelijk iemand voor
zijn dingen.’

4
Dat een leeuw het aflegt tegen three
lions, alla. Maar een leeuw die het lood-
je legt tegen een haan. Kan de
Commissie Van Traa zich ook hier even
over buigen?

5
‘Droog. Op zijn Noordhollands.’
Nat. Op zijn Zeedorfs.   

6
Jajaja. Dit is heel pijnlijk. Twintig jaar
oud.

7
Thriller. Treurspel. Trots. Trapje. Tranen.
Triomfgeschreeuw. Troostjongens.
Transavia.

8
‘Ik wist zeker dat ik de bal erin zou rossen.’
Dat denken de raspaardjes van KDC 7
ook meer dan eens.

9
Zacht gras. Waarom glijdt die Blanc niet
twee tellen eerder uit?

10
26.06.96 17.00 uur.

Jon Spencer Blues Explosion • Orange
Johnny Cash • Orange Blossom Special
Orange Juice • Mud in your Eye
XTC • Oranges And Lemons
Metal Molly • Orange

11
30.06.96 22.26 uur

Tsjechië - Duitsland. Köpke als Sepp
Maier. Poborski als Panenka. Dat wordt
smullen!!!

FLIPPEN OF WILSKRACHT

Frankrijk ontmoet de Tsjechen. De Fransen zul-
len dit EK gaan winnen, zo leert ons een oude
regel. Wie Nederland heeft uitgeschakeld
wordt namelijk altijd kampioen. Duitsers,
Argentijnen, Denen en Brazilianen kunnen hier-
over meepraten. Maar door wie zou de ver-
schrikkelijke sleur van het ongeslagen blijven
van de Fransen beter doorbroken kunnen wor-
den dan door de Tsjechen, die inmiddels een al
bijna even lange serie  verrassingen aan het

opbouwen zijn. Volgens jullie winnen de
Fransen. 

Engelsen tegen Duitsers. Waar zagen we dat
eerder? Doet Munteanu ook mee? Neemt Hel-
mer de bal ook mee voor zijn zoontje? Scoort
Sheringham 3 keer? Houdt Queen Elizabeth
het vol? Voor wie is Prins Bernhard? Komt voet-
bal nog steeds thuis? 
Wie wil rock you? 

Halve Finales

DE STRIJD IN DE POOL
Het speelkwartier is voorbij. Nederland ligt
eruit en in de kwartfinales barstte de strijd in
de pool in al zijn hevigheid los. Philip
Corputty zette alle zeilen bij om zich gewel-
denaar Kersemakers van het lijf te houden.
Dat lukte slechts gedeeltelijk, met een
gedeelde eerste plaats als gevolg. De Be-
tuwe slaat hard toe: op de derde plaats be-
vindt zich ook nog Eindhovenaar Flip Cha-
trou, die ons per fax meedeelde dat-ie eigen-
lijk ook Philip heet. Op het vinkentouw zit-
ten de onvermurwbare Henk! en de meedo-
genloze Gira. Tomek Iwan Ravanelli bezette

eventjes de koppositie maar had net als zijn
Poolse naamgenoot bij Feyenoord wat moei-
te om zich te handhaven. Het duo Anne
Lillian, beste dame Pia Klomp, spek-en-
bonen kandidaat Irun S. en poolveteraan
Louis van Zetten completeren de top tien.  
Gigantische opmarsen in de richting van de
subtop maakten Merodach Raka (33 plaat-
sen), Carien Koldeweij (51)
en Hans Beer (63). Het
groepje Juultje Kersemakers,
Lars Eric Ketzer en R.J. Veld-
man vertrok op plaats 117
en belandde gezamenlijk op
plaats 32: een winst van
maar liefst 85 plaatsen. Nog
spectaculairder was de winst
van Mary die helemaal mis-
gokte in haar jacht op spek
en bonen en zichzelf 104
plaatsen hoger weer terugvond. Anja van
Kessel en Vooijs  spanden echter de kroon.

Zij vertrokken van plaats 182 naar nummer
73 en wonnen zo maar liefst 109 plaatsen.
Grote verliezer van de kwartfinales was Theo
Uijlen, die deze ronde geen enkel punt aan
zijn totaal mocht toevoegen. Datzelfde over-
kwam ook Annemai, Anne-Maartje Lemereis
en Bart Peters, die een forse duikeling
maakten in het klassement. Uiteraard verlo-

ren ook de niet-inleveraars
van deze ronde een fiks aan-
tal plaatsen en verkleinden
zo hun mogelijkheden om
een ‘kort klassement’ te
draaien. 
Onderin wordt druistig ge-
streden om de laatste plaats.
Sommigen willen die berei-
ken, anderen willen hem juist
absoluut vermijden. Wie een
ronde heeft gemist komt niet

in aanmerking voor spek-en-bonen. Aan de
omgekeerde kop gaat op dit moment Ben

Bouw, maar houdt hij dit vol? Voormalig
winnaar Anton Schaap komt niet meer in
aanmerking voor de overwinning in het
‘ondersteboven-klassementje’ maar Prze-
walski, Hennie de Haan, René vd Pas en
HezelGuts dreigen ook met weinig scoren.
En wat te denken van de onberekenbare Zep
Yumi, de dodelijke Karin van de Kerkhof of
Helma Voskuylen, nota bene des poolbodes
vriendin? Maar ook Ubu zelf mag nog wel
oppassen. En Joekie Lamers, wil jij voor de
tweede keer een omgekeerde Wil worden? 
Vergeet echter allen nooit: twee goede uit-
slagen brengen jullie weer terug in de mid-
denmoot! Strijd dapper door en versaag niet. 

ROMPBALLEN?
Piet Grijs had in Vrij Nederland een merkwaardige redenering over de naam voetbal: bij voetbal
mag je de bal raken met je knie, je hoofd, je heup, je borst en weet ik waarmee allemaal. Eigenlijk
met bijna alle lichaamsdelen, behalve met de hand, zo concludeerde deze pseudoniemengigant.
Vanuit deze redenering komt hij tot de conclusie dat het spel dus eigenlijk ‘handbal’ zou moeten
heten. Handbal??? Poolbodes: Voetbal heet voortaan alles-behalve-de-hand-bal!!! Jongetje tegen
papa:’ik wil op allesbehalvedehandbal’. Pooldeelnemer tegen vriend(in): ‘Nee, want vanavond is er
alles-behalve-de-handbal op tv’. Vriend(in) van pooldeelneemster: ‘He bah! alweer alles-behalve-de-
hand-bal?’ Een poolbode: ‘ik kan heel goed alles behalve handballen’. 

TIPJE VAN HENNIE DE HAAN
Bij de poolorganisatie het voorstel indienen voor een subklassement waar alleen jouw eigen

naam en die van Wil Kersemakers in mag. Je kunt dan heel eervol tweede worden en iedereen

heeft het over jou!

KORT INTERVIEW MET HENNIE DE HAAN
Poolbode: wie is nou eigenlijk uw favoriete voetballer, meneer de Haan?
Meneer de Haan: Zeg maar jij hoor. 
Poolbode: echt waar? Ik??? Ik! Ik!
Hennie: Nee ik bedoel dat je me wel mag tutoyeren

Poolbodes: bedankt
Hennie: O.K. jongens. 

VIRTUELE DEELNEMERS
Elk jaar zijn ze er weer. Deelnemers die echt te laat zijn en niet meer kunnen deelnemen, omdat het
uitslagenvel al gereed is. Gelukkig is er voor hen altijd de mogelijkheid om ‘virtueel’ deel te nemen.
En dat heeft niets met moderne technologieën van doen! ‘Virtuelen’ staan wel in het klassement
maar komen niet in aanmerking voor een prijs. Roemruchte deelnemers, zoals bijvoorbeeld de
broertjes van Zetten hebben in hun leven een virtuele periode meegemaakt. Dit jaar dook plotseling
het achterhoekse collectief ‘De Reddertjes’ op in de stand. Het betreft Tim, Esther en John, een bont
gezelschap van backs, keepers en seizoenkaarthouders van  vv Kolping-Dynamo 6 (v.h. KDC 7). Die
echter de tweede ronde prompt virtueel oversloegen.
Punctueler bleken de voormalige bondscoaches van
Nederland. Wij voelden ons uiteraard zeer vereerd dat ook
zij mee wilden doen. Ze hadden het druk dus ze waren te laat:
Guus, Dick en Rinus, welkom! Zorg dat je er niet uitvliegt,
hou ze aan de top en een prettige oude dag toegewenst!

Het is moeilijk om in de Poolbode
recht te doen aan alle ingezonden stuk-
ken, advertentieaanvragen, complimentjes,
e-mail-trucs, bezorgde telefoontjes, alsnog
aanmeldingen, hartverwarmers en schoffe-
ringen. Maar dat betekent niet dat we niet
heel blij zijn met al die ingezonden stuk-
ken, advertentieaanvragen, complimentjes,
e-mail-trucs, bezorgde telefoontjes, alsnog
aanmeldingen, hartverwarmers en schoffe-
ringen. Blijf ons verrassen. Wij kunnen
niet zonder.

Ubu, Alfred & T
eun

Wil’s Bal



TOTOTOPPERS
Wie had bijna geen uitslag goed maar voorspelde wel
steeds de goede winnaar? Bekende namen en verrassin-
gen. 

1 083.Wil Kersemakers 19
2 035.Broertjes Lemereis 18

067.Brigit Gommers 18
109.Philip Corputty 18

5 071.Flip Chatrou 17
088.Carien Koldeweij 17
097.Jan en Ada Ketzer 17
158.GIRA 17

9 003.Louis van Zetten 16
054.Felix Jansen 16
095.Jenny 16
121.J.van Hout 16
125.Remco D. 16
202.John Koekkoek 16

TOTOFLOPPERS
En bij wie werkte bovenstaand procédé omgekeerd? Wie
voorspelde het vaakst de exacte uitslag en hoefde nau-
welijks toto-punten te sprokkelen?

1 052.Henk! 7
071.Flip Chatrou 7
109.Philip Corputty 7
134.Tomek Iwan Ravanelli 7
163.Irun S. 7
194.Anne Lilian 7

7 003.Louis van Zetten 6
028.Casper West 6
053.De Oren van Spock 6
083.Wil Kersemakers 6
108.Pia Klomp 6
121.J.van Hout 6
142.Yolanda Carati 6
158.GIRA 6
161.Merodach Raka 6
175.Harry. H. 6

MOEILIJKHEIDSGRAAD
In dit klassement vinden we de grote denkers terug. De
voorspellers van de grote gebeurtenissen, de mensen van
het feilloze gevoel voor die ene, onwaarschijnlijke moge-
lijkheid. Telling: behaalde punten in één wedstrijd
gedeeld door het totale aantal punten van het gehele
deelnemersveld in die ronde. Frapant: geen kinderen in
dit klassement van wijzen.

1 177.Reinoud Boland 0,290839811
2 151.Theo Heldens 0,264113296
3 083.Wil Kersemakers 0,255603356
4 156.Raymond Schipper 0,243581574
5 014.Teun Boumans 0,239676337
6 134.Tomek I. Ravanelli 0,236888812
7 136.Martien Heijmink 0,231116136
8 088.Carien Koldeweij 0,229069262
9 109.Philip Corputty 0,225626344
10 144.Kick 0,224556603

GROENTE & FRUIT
De eenzame strijd van één stronkje groente tegen een
hoop kersen- en bessengeweld. 

1 083.Wil Kersemakers 38
109.Philip Corputty 38

3 071.Flip Chatrou 36
4 001.Frank Witlox 28
5 084.Juultje Kersemakers 26
6 172.Adriaan Morel 21
7 171.Pepijn Morel 15
8 209.Henk Kerssies 13

DIERENKLASSEMENT
In de wonderlijke wereld der dieren zien de miertjes, voor
een ieder van ons de grote favorieten voor het dieren-
klassement, zich gedwarsboomd door een sluwe kat. En
nog een Franse ook. De grote verrassing is Hans Beer,
die zich tevreden brommend tussen de kleine beestjes
plaatst. Daaronder heeft de Koekoek zijn eieren in het
nest van de Uijlen gelegd. Op de 21e plaats zien we een
gegeneerde Hennie, die evenveel punten heeft als een
beruchte paardekop. Onderaan de lijst een pikzwart
gekleurde Anton.

1 071.Flip Chatrou 36
2 023.D+D+B+B Mier 31
3 022.Mieke van der Haas 29

195.Hans Beer 29
5 202.John Koekkoek 28
6 054.Felix Jansen 26
7 016.Theo Uijlen 25

066.Martin Hilferink 25
167.Trekvogels 9 25

10 002.Twan van Oss 20
11 004.Brigitte Slangen 19

090.Bart de Haan 19
13 065.Gerald van Koert 17
14 005.Bambi Boland 15

024.Kees v. Bergen 15
206.Roeland van Gent 15

17 063.H. Voskuylen 14
18 205.Peter Latjes 13
19 165.M.Spanjer 12
20 020.Helma Voskuylen 11
21 069.Hennie de Haan 9

164.Przewalski 9
23 074.Anton Schaap 8

DOOD & VERDERF

1 142.Yolanda Carati 27
2 105.Jeroen Mank 26
3 144.Kick 24
4 186.Rik Ringers 23
5 116.Daan Hakvoort 22
6 004.Brigitte Slangen 19

033.Roy van de Kerkhof 19
8 048.Marcel Brands 18

189.Jan D. de Wilde 18
193.Ellen Engbers 18

11 129.P.A.Timmers 14
131.Marcel Brand 14

13 114.Leon Roovers 13
14 020.Helma Voskuylen 11

115.Sjef van As 11
203.Karin van de Kerkhof 11

JONGE MOEDERS

1 088.Carien Koldeweij 30
2 144.Kick 24
3 008.Annemai 20
4 017.Marleen Boumans 17

157.Robin 17
6 077.Anneke van Uffelen 16
7 010.Monique vd Wiel 14
8 085.Joekie Lamers 13

VOETBALLERS TOP 10
Niet gebaseerd op de kwaliteiten in het veld!

1 109.Philip Corputty 38
2 003.Louis van Zetten 32
3 195.Hans Beer 29

028.Casper West 29
5 001.Frank Witlox 28

151.Theo Heldens 28
7 038.Niels den Brok 27

056.Kees van Wonderen 27
9 054.Felix Jansen 26
10 066.Martin Hilferink 25

STRIPKLASSEMENTJE

1 054.Felix Jansen 26
2 144.Kick 24
3 186.Rik Ringers 23
4 122.Natascha 20
5 157.Robin 17
6 005.Bambi Boland 15

ECHTE MANNEN

1 197.R.J. Veldman 26
2 041.Peter Fransman 24
3 040.Paul Fransman 22

051.Esther Hermans 22
169.Jeroen Poldermans 22

6 014.Teun Boumans 21
059.Toon Hermans 21
113.Marion Biermans 21
138.Irmgard Breugelmans 21

10 017.Marleen Boumans 17
079.Angélique Huisman 17

12 173.Gert-Jan Kooreman 11

SCHOOLSTRIJD
Nieuwe namen kwamen, oude namen gingen. Ajax (Bart
en Niels)? Feyenoord (Peter)? Voor wie is Marcel?

1 038.Niels den Brok 27
2 160.Marcel Maassen 25
3 111.Peter vd Tol 22
4 112.Bart Peters 20

BOLANDEN
Het monumentale oude subklassement. Sinds ‘88.

1 177.Reinoud Boland 28
2 031.Alfred Boland 22
3 058.Steven Boland 16
4 005.Bambi Boland 15

KERST

1 056.Kees van Wonderen 27
2 176.Fam Könning-De Greef 23
3 132.Norbert Koning 22
4 019.Mary 21
5 002.Twan van Oss 20
6 079.Angélique Huisman 17
7 183.Gilian Engel 14
8 074.Anton Schaap 8

EXTRAPOOLPOOL

1 153.πter 26
2 188.Joyce Nukst 26
3 031.Alfred Boland 22
4 190.Knust 22
5 207.Dõro Krol 19
6 189.Jan D. de Wilde 18
7 166.J.Voorspelbaar 17
8 020.Helma Voskuylen 11

TIROL
Weinig pieken en dalen in het tirolklassment. We vinden
enkel een bergpas. En het is nog een mager bergpasje
ook. Jos B., waarom heb jij je naam veranderd en ver-
speelde je een top-positie?

1 024.Kees v. Bergen 15
2 006.René v.d. Pas 9

KINDERKLASSEMENTJE
Ondraaglijke spanning bij het kleine grut. Jongelui, pas
toch op voor een vroeg vet hartje! Het duo de Broertjes
Lemereis is erin geslaagd een gaatje te slaan van twee
punten op de doorzetters Margootje, Juultje Kersemakers
(dochter van) en Sander Jansen. Lennard van Uffelen
heeft, heel lief, even gewacht op achterblijver Zep Yumi
Megens. Samen spelepoolen ze zich gezellig een weg
naar boven, hand in hand door voetballand!

1 035.Broertjes Lemereis 28
2 084.Juultje Kersemakers 26

015.Margootje 26
055.Sander Jansen 26

5 117.Lena Gijsbrechts 23
6 116.Daan Hakvoort 22
7 011.Tisra Jera Megens 20

036.Anne-Maartje Lemereis 20
9 094.Jesse Laurens 18
10 009.Marben Joie Megens 17
11 005.Bambi Boland 15

171.Pepijn Morel 15
13 180.Tim Bland 14
14 200.Timo 12
15 012.Zep Yumi Megens 11

075.Lennard van Uffelen 11

IN DE KUIP

1 134.Tomek Iwan Ravanelli 33
2 056.Kees van Wonderen 27
3 007.Ton van Loen 25
4 016.Theo Uijlen 25
5 196.Brenda 24
6 111.Peter vd Tol 22
7 133.William Witsche 17
8 150.Marc Potters 16
9 149.Joost Jeliaskov 15
10 173.Gert-Jan Kooreman 11

204.Sjon de Blonde 11

JANS(S(EN))

1 055.Sander Jansen 26
054.Felix Jansen 26
126.Eelco Janssen 26

4 140.Janssen 23
5 128.Jan Janssen 20
6 080.Germa Jans 16
7 042.Rob J. 14
8 127.Lennert Janssen 12

NIEUWLICHTERS
Jonge honden, grote talenten. Voor het eerst doen zij mee
en dan al zo goed!! Ook hier vinden we Philip Flip en
GIRA. 

1 109.Philip Corputty 38
2 071.Flip Chatrou 36
3 158.GIRA 34
4 108.Pia Klomp 32

194.Anne Lilian 32
6 028.Casper West 29

022.Mieke van der Haas 29
8 175.Harry. H. 28
9 056.Kees van Wonderen 27

142.Yolanda Carati 27

DEBUTANTEN STAART
Gerben v.d. Heijden prijkt bovenaan dit klassement. Hij
meldde echter vast en zeker van plan te zijn een paar
plaatsjes te stijgen in de pool. Maar Gerben! zo verspeel
je waarschijnlijk je enige kans op een koppositie in welk
klassement dan ook!

1 026.Gerben v.d. Heijden 6
2 162.Piet Burgers 8

168.Ben Bouw 8
4 012.Zep Yumi Megens 11

075.Lennard van Uffelen 11
020.Helma Voskuylen 11
115.Sjef van As 11
203.Karin van de Kerkhof 11
119.Geert Verdaesdonck 11
184.B.Spithoven 11

CRIMINELENKLASSEMENTJE

1 039.Jos B. 29
2 175.Harry. H. 28
3 125.Remco D. 24
4 106.Karin M. 22

030.Wip L. 22
6 046.Arjen D. 18
7 135.Paultje H. 15
8 042.Rob J. 14
9 025.Aadje D. 13
10 204.Sjon de Blonde 11

door Jan Boeijink

Soms staat een trainer voor een
enorm moeilijke beslissing. Haalt hij
een speler uit de wedstrijd, of laat hij
hem doorspelen? Hij komt er niet
onderuit: hij moet kiezen. De één of
de ander. Zo’n beslissing kan bepa-
lend zijn voor z’n carrière. Zo heb ik
ooit een belangrijke keuze gemaakt:
voor de sport. Die beslissing is niet
slecht uitgevallen, de sport is goed
voor me geweest. Maar jongen, wat
heb ik er vaak spijt van gehad!

Ooit, toen ik zelf nog speelde,
hadden we een ontmoeting met de
Boston Celtics. Het was een belang-
rijke wedstrijd en onze coach nam
z’n taak heel serieus. Het was zater-
dagavond in Boston, en wij moesten
om negen uur onder de wol. Terwijl
twee blocks verderop Joe Cocker
speelde, die avond. Live and in 
person. Ik heb gesmeekt, gehuild,
gedreigd, maar onze man was niet
te vermurwen: negen uur bedtijd.

Op zo’n moment zie je hoe lachwek-
kend topsport is geworden. Je moet
je enorm veel ontzeggen om te pres-
teren, om zo hoog te komen. Op
een gegeven moment heb ik dan
ook weer een keuze gemaakt. Voor
de lol in de sport. 

En weer heb ik er vaak verschrik-
kelijke spijt van gehad. Als je in
Miami loopt te zeulen met opname-
apparatuur, je moet je geluidsman
ontzien vanwege z’n diarree, je
afspraak met Magic Johnson loopt
mis, bovendien mis je je vlucht naar
Seattle. En dan staan die grote jon-
gens daar op dat pleintje een prach-
tig staaltje streetbasketbal weg te
geven. En even verderop zingt de
neef van John Lee Hooker je hart-
verscheurend toe, dan weet je: dat is
de blues. 

Natuurlijk had de coach gelijk.
Hij wist wat goed voor ons was en
we hebben glorieus gewonnen die
zondag. Het was één van mijn beste
wedstrijden. Toch had ik nauwelijks
geslapen na dat onvergetelijke con-
cert, just two blocks away...

Notities uit het veld

KLASSE
DIEREN

Beer gegen Thaktschlegel 

5-0 (rust 0-4)

‘Bééééren thuiskomen, Béééééren thuisko-
men!!!’ schalde op een hete zomermiddag de
stem van moeder Beer over de alm. In mijn
moeders stem klonk een enthousiasme dat
slechts één ding betekenen kon: voetballen!!!
En inderdaad. Ditmaal was het de familie
Thacktschlegel die ons uitdaagde. Mijn broers
en ik vlogen elkaar in de armen: eindelijk weer
een échte wedstrijd. 

Precies een week later traden we aan.
Moeder Beer had de avond voor de wedstrijd
een parmantig zwart beertje op de bovenarmen
van onze rooie shirtjes geborduurd. Wij waren
er klaar voor. 

De wedstrijd begon met een incident. Bij het
gebruikelijke handenschudden liet aanvoerder
Emil Thacktschlegel zich helemaal gaan. Hij
liep op de scheidsrechter af, gaf hem een hand,
kuste hem op beide wangen en aaide hem lang-
durig over hoofd, rug en romp. De arbiter vond
het allemaal prachtig. 

De Thacktschlegels begonnen er intussen
lustig op los te scoren. Spits Heribert Thackt-
schlegel haalde ongelooflijke trucs uit met onze
verdedigers. Onopvallend at hij de bal op,
rende langs onze voorstopper en poepte hem
razendsnel weer uit. Soms nam hij onze backs
echt bij de neus. De scheidsrechter liet alles toe
en verkeerde nog steeds in de zevende hemel.
Bij de rust stond het 4-0 voor de Thackt-
schlegels. Het schaamrood stond op de beren-
kaken. 

In de rust kwam Emil Thacktschlegel bes-
muikt een plastic zakje afleveren met de neuzen
van de backs. 

De Thacktschlegels waren overmoedig ge-
worden en meenden dat ze zich in de rust echt
alles konden veroorloven. Een pakje sigaretten
ging van hand tot hand, een middenvelder nipte
aan een fles wodka en een paar aanvallers waren
op zoek naar een ader in hun arm. Een busje met
vrouwen van lichte zeden arriveerde bij de kleed-
kamer. Het moge duidelijk zijn: zij verkochten de
huid van de beer voor hij geschoten was.  

Maar dit zou niet gebeuren! Want wij zijn de
familie Beer!! En wat er de komende drie kwar-
tier plaatsvond was het absolute neusje van de
berenzalm. Wij zijn een zeer vriendelijke fami-
lie, maar als het erop aankomt gaat de beerput
open. 

Het tweede bedrijf zag er dan ook heel
anders uit. Daniel en Alfred Beer -onze backs-
stapten in kleine autootjes en begonnen kei-
hard langs de zijlijn te snorren. Op het midden-
veld liep een kabelbaan. De bal lag boven in het
bakje en de Thacktschlegels staarden verbij-
sterd omhoog. In de voorhoede onstond ware
poëzie. Spits Anton Beer produceerde klankge-
dichten en kopballen. Onze kaatsende spits
Theodor ging over tot het reclameren van sonet-
ten met verrassende wendingen. Op de tribune
gingen dichtbundels van hand tot hand. Ook de
scheidsrechter bleek niet ongevoelig voor onze
muze. Met tranen in de ogen keurde hij alle
doelpunten van de eerste helft met terugwer-
kende kracht af. De Thacktschlegels konden dit
niet rijmen met de gebeurtenissen uit het eerste
bedrijf. Aan de grond genageld stonden zij.
Onopvallende activiteiten van onze timmerman
Friedrich Beer waren daar debet aan. Ik schoot
persoonlijk vijf maal de bal langs de verblufte
doelman Franz Thacktschlegel. Zo eindigde de
wedstrijd met een 5-0 overwinning. En wie had
dat gedacht na de 0-4 achterstand bij rust?

De Thacktschlegels dropen weer af naar hun
kaasmakerijen, klokkenwinkels en ontwen-
ningsklinieken. De Beren vormden daarentegen
een feestelijke stoet: toeters, bellen, flamingo’s,
koebellen, vuurpijlen, zuurstokken en fakkels
waren nog de hele nacht te zien voor wie zich
boven op de alp bevond. Onze poëziebundels
verkochten voortaan als treinen. 

Vijftien jaar later klonk wederom de stem van
mijn moeder over de alm. In het ‘Bééééren
thuiskomen, Béééééren thuiskomen!!!’ klonk
ditmaal boosheid en verdriet. Jorge had zijn
selectie voor het EK bekendgemaakt. Geen
Knup, geen Sutter, geen Beer. Geen resultaten. 

Hans Beer



E-MAIL
Het fenomeen e-mail heeft de pool een extra dimensie gege-
ven.Vroeger wisten we precies wat we op ons computertje had-
den staan. Nu is het altijd weer spannend. DJ Compact Coentje
was de eerste pool-emailist. The Weekly legde Teun geduldig uit
hoe e-mail nu werkelijk in elkaar zit. Roy van de Kerkhof mail-
de er aanvankelijk lustig op los en liet het toen afweten. Verder
werden we nog electronisch bezocht door deelnemers als
Optimaforma, HezelToon en Gert-Jan Kooreman. We vinden
wanhopige elektronische epistels van Hezelmannetje Hannes
die, verloren tussen de graanschuren van Iowa, met een paar
verdwaalde ijshockey-fanaten over soccer moet praten. Maar de
meest spectaculaire mailboxer is toch wel Lennert Janssen, die
zich helemaal laat gaan:
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ZAKEN VAN
ONUITSPREKELIJK BELANG

DE UITSLAGEN VOOR DE FINALE MOETEN UITERLIJK VÒÒR 
DONDERDAG 27 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

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 10, goede toto-uitslag 5 punten

Kom op !!: 
BIJNA ALLES IS NOG MOGELIJK !!

Voetbal & Verdriet

POOLORGANISATIE 
WIL CENTEN ZIEN
Hoor jij ook bij die pooldeelnemers die zich schandelijk aan
het misdragen zijn op financieel gebied? Je hebt nog steeds
niet betaald! Wij vinden dit een beetje belachelijk. Straks
kunnen wij onze afspraken niet nakomen op de prijsuitrei-
king. En we willen ook nog graag een paar poolbodes voor je
maken. Dus snel naar de bank of het postkantoor en betalen!
Wij willen centen zien.
Giro 2256705 t.n.v. Koldeweij

No.207

No.207


