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It’s all over now
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De strijd is gestreden, het nieuwe erelid
bekend. In de halve finales zag het er nog
even naar uit dat de toch fenomenale Phi-
lip Corputty zijn tegenstanders op een niet
te overbruggen achterstand zou zetten.
Uiteindelijk bepaalden wisselende kansen
het uiterst spectaculaire verloop vol ke-
rende kansen in de finale. 

Een klein sfeerbeeld uit de diver-
se huiskamers. 
De wedstrijd begint –zoals gebruikelijk–
met een beginstand van 0-0. Harry H. zit
op het puntje van zijn stoel en spint (dun-
ne) garen. Een gespannen A.Brouns koes-
tert in Einhoven zijn virtuele tweede prijs
en glimlacht minzaam tegen Jacqueline
Sangers naast hem op de bank. Irun S. en
Philip Corputty zitten goed,
maar kunnen nog beter en tot
zijn eigen grote verrassing mag
ook Martien Heijmink zijn
eventuele financiële aanwas
berekenen. 
Dan volgt de penalty voor de
Tsjechen! Philip Corputty
springt een gat in de lucht en
Berger maakt het spannend
voor hem. Een soort versnelde

Panenka treft maar net doel. Tomek Iwan
Ravanelli, Vooijs, en Henk! worden dro-
menland binnengeleid. Irun S. grinnikt:
geen derde maar tweede. 
Maar dan: Oliver Bierhoff slaat toe. Uit

het schijnbare niets verschijnt Hezeltoon
op de vijfde plaats, die hij moet delen met
Jacqueline Sangers, die minzaam opzij
kijkt naar A.Brouns. Deze zakt langzaam
door de bank. Harry H. is terug op de
prijslijst. Poolheld Corputty zakt naar de
derde plaats en Irun S. blijft luxueus twee-
de. Uit het niets duiken zij op: de verras-
sende nieuwe leider(s) winnaars van de
EK-pool ‘96: Anne Lillian. Is het een man?
Is het vrouw? Zijn het twee mannen? Zijn
het twee vrouwen? Zouden het de poolbo-
des zelf zijn?
Het eindsignaal klinkt. De wedstrijd is on-
beslist, de pool niet. Anne Lillian giechelt
er lustig op los. 
Op een inmiddels gebroken vinketouw
bevonden zich intussen Brigit Gommers,

Mieke vd Haas, GIRA, de
volprezen Wil Kersemakers
en vooral Pia Klomp. Toen
Bierhoff in de verlenging
opnieuw toesloeg prevelde
zij: nou breekt mijn achter-
naam. 
Andere verliezers zijn Je-
roen Mank (nou breekt mijn
been), R.J.Veldman en Bu-
reau Trendsoccer. Zij had-
den genoeg punten voor
een gedeelde vijfde plaats
maar sneuvelen door een
gebrek aan topscorerspun-
ten. Dat is misschien niet zo
vreemd als je D+D+B+B
Mier en René Scheeren bij
je topscorers zet, tentstok-
ken. 
Dank zij de zwaar meetel-
lende finale redden enkelen
hun gezicht: Mediaeval,
Margootje, Jesse Laurens,

Hans Beer, Oter, Marcel Maassen, Janine
Seldenthuis en Anja van Kessel nestelen
zich boven of naast een illustere deelne-
mer als Flip Chatrou. Reuzesprongen zijn
er ook voor onder meer Oli4 Overgauw

(56 plaatsen winst), Remco D. (56), Mi-
chel Scholten (56), Everton Paul (66), Pat
Huijnen (68), Gerard Opheij (66), Arjen
D.(76), Bibi Jan L(aat) (76), Mogie Me-
gens (70), Robin (66), Anneke van
Uffelen (66), Tim Bland (60) en H.Vos-
kuylen (60). Durf je dan te zeggen dat je
een patente pool gespeeld hebt? 
Anderen waren goed maar zakten defini-
tief diep. 
Onderin pakt Przewalski zijn felbegeerde
spek-en-bonen. Hezelguts blijft het paard
slechts één puntje voor. Het valt trouwens
op dat een heleboel deelnemers een an-
dere deelnemer slechts één puntje voor-
blijven. Zo verslaat Casper West (33 pun-
ten) Peter Fransman met precies één punt.
Hetzelfde verhaal gaat op voor Ellen Eng-
bers, die aan het einde precies 18 punten
heeft en daarmee juist eindigt voor Hezel-
man Hannes met precies één punt! Wat
een spanning, wat een GEKKE POOL!!!

ANNE LILIAN ÉÉN

DUITSLAND -TSJECHIË: HET VERSLAG
Iedereen rekende op strafschoppen. De coach van de Tsjechen haalde speciaal Poborski eruit. Köpke had namelijk al aangekon-
digd bij het straflobje van Poborski gewoon in het midden van de goal te blijven staan. Alle penalty-dromen vooraf werden echter
genadeloos de grond in geboord door het lelijkste doelpunt van het EK. Zo lelijk kon zelfs Gerd Müller ze niet maken. En zo wo-
nen we weer een jaartje of vier naast de Europees kampioen. Maar het was toch aardig van Bertie Vogts dat hij ons al vóór het EK
de zekerheid gaf dat Lothar Mattheus niet met die beker zou staan zwaaien. En na de finale werd de kleine Berti plotsklaps volks-
menner en organiseerde op de Duitse tribunes een wave van beneden naar boven. Op de een of andere manier zag het er heel
lief uit. Hennie de Haan: ik zat helemaal bovenaan, dus alle snickers vlogen mijn kant op!  

Ubu, Alfred & T
eun

A
nne Lilian’s G

ouden Form
ulier
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Intussen op het poolfeest...

Wie hadden het Nederlands elftal gered?
Ruud Krol (Doro Krol), Dennis Bergkamp (Henk Kerssies), Ikke (Roeland van Gent), (Oeh Ah) Allatoy (Brenda), Sut-
ter & Knup (Hans Beer), ! (Ellen Engbers), Van der Zander (Bibi-Jan L(aat)), Jannie Wilstra (Joyce Nukst), Van Gastel
(Ruud Sommers), Rob Witsche (B.Spithoven), Folkert Felten (Reinoud Boland), Gerrie Damen (Fam. Könning-De
Greef), Regi Blinker (Gert-Jan Kooreman), Peter Beardsley (Everton Paul), Patrick Pothuizen (Trekvogels 9), Alle 11?
(J.Voorspelbaar), Folkert (M.Spanjer), Albert West (Marcel Maassen), Harry Decheiver (Raymond Schipper), Scholten
(Michel Scholten), Scholten! (Jan Boeijink), Rob van Dijk (Hansman), Foeke Booy (Theo Heldens), Van Bronckhorst
(Mark Potters), Toon de Buren (Toon de Buren), Rob Makaay (René Nouwens), Michael Krajicek (Kick), mijn broer-
tje G.Carati (Yolanda Carati), de reïncarnatie van Johan Cruyff (néé, niet Jordi!) (Vooijs), Willy vd Kerkhof (Janssen),
Henk Vos, dan denkt iedereen ha een makkie alleen we stellen hem nooit op en dan worden we europees kampioen
en dan zovoorts, Pleun Strik (Martien Heijmink), Anton Jansen (Paultje H.), P.Allatoy e.a.  (Tomek Iwan Ravanelli),
Jaap Stam (Norbert Koning), John de Wolf (Willian Witsche), Roda JC en Erik Meijer (Marcel Brand), op DE bank:
Louis van Gaal (Jan Janssen), Finidi ipv Taument (Eelco Janssen),
Grünholz (Remco D.), Hans van Vugt (Optima Forma), Kees Lok
(Jeroen van Hout), Juul Ellerman (Lena Gijsbrechts), John van
Loen (Peter vd Tol), Marciano Vink (Jos Berendsen), John Roox
(René Hagelslag) nog één keer Frank Rijkaard (Pat Huijnen),
Appie Happie (Hezelherbie), Marco van Basten (Ilonka Ketzer en
Ellis), Dassaev (Mien Ketzer-Duits), Rob Witsche (Gino Ravanel-
li), Matthew le Tissier (Marc Alain Ketzer), Piet Keur (Gerard
Opheij), Beardsley (Tim Bland), John de Wolf (Joost Jeliaskov),
Lukie!! Nielles (Jacqueline Sangers), Ronald(o) Trustful
(A.Brouns), de selectie (Lex Rietman), Erik v.d. Leur (Ted Chia),
Commisaris Baardemakers (Rik Ringers), (ik ben een beetje
moe) Romario (Hezelman Hannes), Peter Beardsley (Everton
Paul), Eddy Merx!? (H.Voskuylen), Faas (Martin Hilferink), Een

veel scorende middenvelder die de
bal kan vasthouden (Frank Witlox), Frank Witlox (Twan van Oss), De
Smurf (Bambi Boland), Peter van Vossen (De Reddertjes), De la Pena
(genaturaliseerd)) (René vd Pas), Mijn Broer John (Ton van Loen), Een
Spin (Marben Joie Megens), Sonny Silooy (Monkie vd Wiel), Nils (Tis-
ra Jera Megens), Feyenoord (Zep Yumi Megens), Harry de Bles (Mogie
Megens), Romano Sion (Teun Boumans), Papa (Martgootje), Ubu Le-
mereis (Helma Voskuylen), George Best (D+D+B+B Mier), Aadje D.
(Aadje D.), Bombarda (i.v.m. schoffelgoal) (Nanne Tepper), Michel van

Oostrom (Wip L.), De schoonzoon van Piet Worbts (Alfred Boland), Harry Decheiver (Hezelguts), Pe-
ter Sovis spelend bij Sparta ‘18 Zuid II vierde klasse H. (Marc Geurts), Cruyff snr. (Broertjes Leme-
reis), Ubu Lemereis (Anne-Maartje Lemereis), Koeman(nen) (Marleen Boumans), Alf (Annemai), een
Feyenoorder (Niels den Brok), Batistuta (Jos B.), M’n broertje Peter (het miskende talent) (Paul Frans-
man), De huidige Dick Nanninga of de huidige Arie Haan (Piet Fransman), Tini Ruys (Rob J.), Jopie
Cruyff (Bart Eisenburger), Loui van Gaal (Berto Buiting), Jos Verstappen (om de snelle overmars te
doen vergeten) (Rob Fila), ik weet het niet (Anita van Weemeler), Anton Janssen (Joris Wijnhoven), Le-
on hutten (Marcel Brands), Waterreus (Cos vd Weijer), Abe Lenstra (Felix Jansen), Kees van Wonde-
ren (Kees van Wonderen), Roy Makaay (René Scheeren), Abe Lenstra (Mediaeval), Hugo Hovenkamp
(Peter van Gompel), Dick Nanninga (Gerald van Koert), Berry van Aerle (Evertjan de Rooij), Johan
Cruyff (werkloos) (Oscar van Zetten), René Scheeren (Bureau Trendsoccer), Pappa (Lennard van
Uffelen), Garrincha (Anneke van Uffelen), Arnold Scholten (P.Baudoin), Joe Jordan (with no teeth)
(Paradiddle), Glen Helder (Nanneke van Druenen), Pappa (Juultje Kersemakers), Dick Advocaat (Joe-
kie Lamers), Waterreus (een oer holllandse naam), Marco van Basten (Themo Theo), Danny Hoekman
(Bart de Haan)

KLEIN 
KONIJN-
VERDRIET
Op het inschrijfformulier van
de Arnhemse deelnemer Ar-
ne vonden we het volgende
stukje. Het aantal paralellen
met het EK bleek achteraf
verbluffend.

141° NB t.o.v. de poolcirkel
woont een konijn. Géén ech-
te maar een speelgoedko-
nijn. Dit konijn eet geen
wortelen, maar vreet stroom.
De kans dat het beestje ont-
ploft is groter dan bij gewo-
ne konijnen. Daarom draagt
hij een kogelvrije vest. Niet
dat dit iets uitmaakt. Maar
het gaat om het idee. Net als
dit stukje. 

Bé Grepen. 

Peter van de Veer laat weten dat hij vol-
gende keer per se onder de naam Wilk
Ersemakers mee wil doen. * De volgende
keer...?  * Broevaatje voor Kick, die de
chagerijnige en vermoeide poolbodes bij-
stond met vouw-, plak- en bezorgwerk. *
Nogmaals een broevaatje voor Marc
Alain die ditzelfde kunststukje ook weer
flikte en natuurlijk broeva plus haro voor
Helma en Joyce die nieuwe inhoud gaven
aan dat vervelende begrip druk druk. *
Wanneer zou het slotfeest van The Week-
ly eigenlijk zijn? * Een aantal pooldeelne-
mers vraagt beleefd permissie om met va-
kantie te gaan en meldt zich daarmee af
voor het feest. Teun: ‘Als we nu maar niet
met teveel nootjes blijven ziiten’.  * Knust
Projectontwikkelaars is verontwaardigd,
want niet opgenomen in het Macintosh-
mannen & meisjes klassement. Excuses. 
* De familie Könning-De Greef vindt
zichzelf niet terug in het Macintoshman-
nen & meisjes klassement terwijl er al
vanaf begin jaren tachtig geMact wordt.
Excuses. * De familie overweegt aan de
volgende pool mee te doen onder de
naam Familie Könning-’mango johnny
huizenkooper oranje abe weidevogel bil-
ly the kid -De Greef. * De volgende
pool...? * Dienstmededeling: Poolbode
groet Kees van Daverveld * Jan Koeke-
pan en René Hagelslag staan gebroeder-
lijk naast elkaar in het eindklassement. * 

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

Alsof

het EK

zo leuk

was DUS

NIET!!!!

Kunnen

ze niet eens een strafschop erin

krijgen en strijken ze wel de cen-

ten op en die liggen nu mooi aan

de Costa Brava met lekkere wijven

en lekker eten! En in de pool won

ik ook al niks maar alleen Neder-

land Engeland had ik als enige

goed maar dat was een grapje. En

dan spelen die SUKKELS 4-1!!!!!!

Alsof ik dat leuk vond.  

Johan: Kijk nou zijn we al weer twee
jaar verder en ik zie nog steeds geen
professionaliteit. Want je wordt geen
kampioen zonder respect voor profes-
sionaliteit. Een balletje hoog houden,
dat kennen we allemaal, maar het
gaat erom dat je dat hooghouden om-
zet in professiona-
liteit. Anders win
je niet. 

Joost: En die

zoon van jou is

ook een SUKKEL

die niet kan

voetballen! Al-

leen omdat zijn

papa beroemd is

en veel centen

heeft mag ie

meedoen zeker!

JA ZO KAN IK HET

OOK!!!

Johan: Kijk het is heel simpel. Je hebt
zonen en vaders en professioneel ge-
drag en amateuristisch gedrag. Op
zo’n moment gaat het om respect en
niet om familie. En dan zeg ik: je heb
het zelf kunnen zien. Als ie niet twee-
benig is schiet ie hem er niet in. Niet
dan? Laten we het simpel houden.
Zo’n Seedorf kiest dus voor Madrid.
En niet voor Barcelona. Maar Capello
is geen Robson en ik ben geen Sacchi.
Je moet de dingen kunnen scheiden. 

Joost: En die grensrechters moet

ik niet tegenkomen! Die zijn omge-

kocht met die vlaggen! Als de bal

zit vlaggen ze niet het zijn alle-

maal KLOOTZAKKEN!!!!!

Johan: Als die grensrechter niet vlagt en
de bal is over de lijn, dan is het geen
doelpunt. Dat is een kruis die je heb te
dragen. Kijk voetbal is een heel simpel
spelletje. Als die man niet vlagt dan zit ie

niet. En dan zijn we weer te-
rug bij professionaliteit. Dus
trek zelf maar je conclusies.
Die Bierhof schiet hem er
toch ook met links in? Want
links is nog altijd links en

rechts is rechts.
En niks er tus-
senin. Heel sim-
pel. Je ziet het
nu in Barcelo-
na en je zag
het vorig jaar

bij Juventus. Want professio-
naliteit en kwaliteit heb niks
met familie te maken.

Joost Jeliaskov
ontmoet....

Johan Cruijff
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FLIPPO’S
EN ANDERE

PANINI’S 
Peer Baudoin heeft zich in de loop der ja-
ren geprofileerd als een parmantig puzzel-
specialist. Elk jaar reageert hij enthousiast
op de namo-grammen van zijn goede
vriendin Angelique Huisman. Vorige keer
moesten wij Peer helaas met harde hand
diskwalificeren, wegens ongeoorloofde
voorkennis. Ondanks de foute weergave
van de puzzel kwam hij trots met het goe-
de antwoord. 
Ook dit jaar was enthousiaste Peer wéér
de enige inzender op de moeilijke crypto
van Angelique. De inzet was dit keer het
ongelooflijk mooie Panini-plaatje van Mi-

chael Reiziger. Om de pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden
met een enorme mantel van liefde te bedekken hadden de
poolbodes inmiddels besloten om van de overhandiging een
speciale happening te maken. En wie zou het plaatje beter kun-

nen uitreiken dan...Michael Reiziger. Op
de foto zien we hoe Peer het plaatje in ont-
vangst neemt. Michael:’ben jij die par-
mantige Peer die zo tof kan puzzelen’.
Peer: ’wat een mooie foto, ik kan ook heel
grappige stukjes schrijven, mijn oplossing
voor over twee jaar ligt al klaar, ik speel
ook wel eens back, jij gaat naar Milan hè,
ik heet Peer’. 

PANINI’S
EN ANDERE
FLIPPO’S
Gerard Ophey verzocht ons al vóór het EK
of wij hem wilden steunen in zijn zoek-
tocht naar TOPSHOTS. Hier vol-
gen de nummers die hij niet
heeft. Of heb je ze intussen al?
Ajax (1+5), Feyenoord (2), Go
Ahead (2,3 en 7), NEC (5 +
10), PSV (8), Roda (5), Sparta
(5), Vitesse (1), Volendam (1),
Willem II (11). 
Alice Westervelt knipte en plak-
te voor ons: als Nederland eruit
ligt koopt niemand meer Pani-
ni-plaatjes. Toch willen wij ons
album vol! Het groepje ons be-
kende spaarders: Ton van Loen,
Ubu, Peter vd Veer, Helma Voskuylen. Wij willen nog steeds
ruilgeluidjes maken. Michael Reiziger hebben we al! 

Toen de poolbode in alle onschuld en op
verzoek van Remco D. overging tot het af-
drukken van een criminelen-klassementje
wisten wij nog niet dat er échte criminelen
in het poolveld huisden. Vlak na het ver-
schijnen van het klassementje ontvingen
wij een brief van Paultje H., die ons com-
plimenteert met de poolbode en vervol-
gens opmerkt dat het toch zonde zou zijn
als de poolcomputer in de hens zou gaan.

Natuurlijk biedt hij vervolgens aan deze
veiligheid zélf te waarborgen. Na zijn
voorspelling voor de finale (0-1) eist hij
voor deze voorspelling (wel of niet goed)
37 punten, ‘teneinde een voor mij bevre-
digende einduitslag te bereiken en tenein-
de te voorkomen dat jullie uitslag krijgen
die er uitgeslagen moet worden’. De pool-
bodes zijn niet bang. Ze zijn groot en sterk
of kunnen héél hard lopen. 

Paultje H. échte crimineel!

RUBRICERINGSPROBLEMEN
Twee jaar geleden deed zij voor het eerst
mee en baarde prompt een kind tijdens de
pool. Dat zat er dit jaar niet in voor Robin.
Daarom (?) bestookte ze de poolbodes
met haar volgende probleem. Ze bewaar-
de al haar oude poolbodes,  maar komt ze
nu steeds op de meest onmogelijke plaat-
sen tegen. Hoe moet zij ze rubriceren?
Poolbodes: neem een doos, schrijf daar
heel groot ‘POOLBODES’ op zet hem
dan midden in je huiskamer. Het is ook
mogelijk om de bodes altijd in een zakje
bij je te dragen. Dat zakje hang je dan bij-
voorbeeld om je nek. Veel succes!! 

P
oolbode Teun:

Al dat gelul over Bergkamp die
maar niet scoort snap ik best, als hij zul-
ke kansen laat liggen!
Toen ie die drinkbus van die Zwitserse
keeper omschoot had ‘ie moeten ren-
nen! Rennen en schudden!
De bal was hardstikke ver weg, en tegen
de tijd dat de keeper er mee terug was,
was die bus mooi leeg geweest!  1-0.

Pepijn Morel

No.22

No.42
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De poolbodes werden bestookt met vragen van be-
ginners over het hoe, wie, waarom, waar en vooral
het hoezo van Hennie de Haan. Voor deze onwe-
tenden keren we nog even terug naar de basis. Stra-
tegieën voor beginners, uit het cursusboek ‘Slimme
truukjes voor op, om, nabij en onder het voetbal-
veld’. Toen er nog geen latexsmurfen en
hulphennies waren. 

1 In een wedstrijd (bijvoorbeeld tegen Paraguay) doet een

voetballer in het geheim  een klein muziekinstrument in

zijn achterzak (bijvoorbeeld een mondharmonika!). Op het

moment dat een speler van de tegenpartij er met de bal vandoor dreigt te

gaan haalt hij het instrument uit de achterzak en speelt een gezellig mop-

je muziek – bijvoorbeeld het nummer ‘fly away little paraguayo’.  Bij het

horen van het onderhavige nummer zal dit lid van de tegenpartij zachtjes

gaan neurieën en eventueel meezingen! Ten slotte zal hij het luchtruim

kiezen. Het balbezit gaat over naar de andere partij!

2 De vlag van de grensrechter verzwaren met een lo-

den gewicht (van bijvoorbeeld 8 kg)!! De midden-

voor gaat vervolgens een aantal meters buitenspel

lopen. Wanneer de pass komt, zal de grensrechter

de vlag willen heffen. Door het gewicht aan de vlag

zal hem dit echter niet lukken! De scheidsrechter

werpt een blik op zijn compaan langs de lijn. De

vlag is naar beneden, dus zal hij het spel niet door

middel van een fluitsignaal onderbreken. De uit po-

sitie gespeelde verdediging komt te laat. Het doel-

punt valt. 

3 Een hele technische speler (bijvoorbeeld Abe Lenstra) verstopt onder zijn

shirt een bal, die identiek is aan de wedstrijdbal. Na het showen van een

paar briljante staaltjes verliest de technicus de bal aan een noeste verde-

diger. Snel tovert hij de bal (de bal die identiek is aan de wedstrijdbal!)

onder zijn shirt vandaan, loopt op het doel af en scoort. De scheidsrech-

ter, zijn adjudanten en het publiek zullen denken: die duivelskunstenaar

flikt het hem weer! Het doelpunt wordt toegekend. 

(In de bijlage beschrijft Hennie vervolgens een aantal scenario’s die de

noeste verdediger betreffen aan wiens verbaasde voet zich de originele

wedstrijdbal bevindt. De Haan komt met veertien oplossingen, die varië-

ren van het  afpakken van de originele wedstrijdbal en verstoppen onder

shirt, tot het graven van een ingenieus tunnelstelsel onder het veld waar-

in de originele wedstrijdbal verdwijnt – een en ander eventueel in samen-

hang met een afgerichte mol. In latere uitgaven van ‘Slimme Truukjes’

wordt de mogelijkheid geopperd de noeste verdediger uit het veld te laten

sturen op verdenking van fraude.) 

4 verbale schijnbewegingen!

Tegen het eind van een voetbalwedstrijd zegt een vermoeid rakende

speler tegen zijn directe tegenstander: ‘tsjonge, ik ben helemaal niet moe,

terwijl ik toch al zo’n eind heb gelopen’ of ‘ik kán maar niet moe worden

zeg, snap jij dat nou?’. De tegenstander zal zich dermate gedemoraliseerd

voelen dat hij een gezamenlijke spurt niet aandurft.  De vermoeide speler

rent met de bal naar het doel: 1-0. Daarna kan hij even uitrusten. 

RUDIMENTAIRE HENNIETECHNIEKEN 
• VOOR POOLDEBUTANTEN •
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Oranjekoekjes
Even moest ik slikken. Ik wist dat hij zou missen: zijn blik was niet cool genoeg
en de aanloop onzeker. Toen hij trapte zag ik de bal met een zacht rolletje op
me afkomen. `Up Olland Up’ riep hij en sprong met twee benen door de ka-
mer, even hikte de Tjechiese wereldmuziek die ik net had opgezet. Ik stopte de
bal met mijn voet, rolde haar naar de denkbeeldige stip en schoot uit stand; hij
keek nog lang om zich heen voordat hij
even achterom keek. 
`11-0’ beet ik hem toe. Hij draaide
net zijn hoofd terug.
`Koekie?’ vroeg hij brutaal.
`Als ik de Pool win krijg je een
heel pak.’
`Koekie?’ herhaalde hij.
Ik zweeg, spreidde mijn benen
iets en zakte door de knieën om
de spetter die komen zou te stop-
pen.
`Toe nou, Mite. Leg de bal op de stip voor
de volgende!’
Maar Mite kwam niet op het idee om de bal op de stip te leggen of ergens in
de buurt. Hij opende zijn grote
handen en hief ze boven
zijn hoofd. `Up Olland
Up! Leeuw niet empie
aan...’ En daarna:
`Koekie?’
`Nee, Mite... Als ik
de pool win krijg je
een hele zak
koekies.’
`Poel jij?’
`Ik?’
`Ja, jij poel, mij poel. Polle-
ke niet poel, Dia ook. Alle-
maal koekiepoel!’
En voor ik wist pakte Dia
(1 jaar) de bal en spurte
naar een plek voor de
kast, met een heksenlach
legde ze de bal neer voor de aanstormende Pol
(1 jaar). Het schot was zo snel, zo hard, ik zag de
bal niet, hoorde alleen suizen en een blikken dreun.
Absoluut teamwork. Zo Duits.
`Up Olland Up,’ zong Mite en sprong hiaten in Tjechië.
`Mijn plaat,’ kermde ik en ik sloeg met mijn handen mijn hoofd. Gejoel, ge-
krijs, gejuich hoorde ik, een heel stadion stond op en klapte. 
Ineens was het stil, ik opende mijn ogen en boog me naar de plaats waar het
doelpunt was gevallen. Eerbiedig stonden ze om de gedeukte trommel heen
en ze staarden wezenloos naar de tientallen Oranjekoekjes die gebroken voor
hun voeten lagen. Geen van de drie deed ook maar een poging om te reiken
naar de oranjelekkernij.
`Ojee...’ fluisterde Mite en onderdrukte een glimlach.
`Foetjeba!’ zei Dia helder en duidelijk, en ze wees. Eerst naar boven en toen
naar beneden. Samengeperste lippen.
`Koekieman,’ riep Mite en hij wees naar zijn kleine broer.
Koekieman zweeg en staarde naar zijn voeten. 
`Goed schot,’ fluisterde ik Pol toe en begon de koekjes terug in de trommel te
laden. Vijftien miljoen stukjes.
Ze hielpen braaf.

Irun S.

* Nanneke van Druenen stelde op
haar inschrijvingsformulier voor om
een Jouri Mulder-kolom op te nemen
in de poolbode * Wij hebben deze soft-
ware echter niet kunnen vinden * De
voorspellingen voor de finale van Bart
Eysenburger, Jeroen Poldermans en
Rik Ringers kwamen te laat binnen.
Met hun Tsjechische en Duitse over-
winningen zouden ze echter geen van
allen hebben gescoord. * Peter Wan-
schers: en nog bedankt voor die geini-
ge krantjes * Wat bedoel je? * M. Span-
jer –de broer van– leverde ons door de
verduistering van zijn voornaam bijna
een bekende Nederlander * Hij pres-
teerde vervolgens zo ongelooflijk on-
opvallend dat weinigen de bijna-pseu-
do-taxichauffeur hebben opgemerkt *
Mark Potters vindt het fantastisch dat
wij ook nu weer niets anders te doen
hadden * Wij vinden hem ook fantas-
tisch!! * Kick vraagt zich af of een leuk
stukje moet worden opgestuurd onder
vermelding van ‘een leuk stukje’ * Als
het leuk is is dat wel leuk * Marcel
Brand vraagt zich af waarom er geen
enkele Limburgse speler van het beste
team van Nederland is geselecteerd *
Volgens ons spelen er echter geen Lim-
burgers bij De Graafschap * Philip
Corputty sprak op zijn inschrijvingsfor-
mulier de wens uit dat hem zgn. ‘be-
ginnersgeluk’ ten deel zou vallen *
René Hagelslag verkeert in de veron-
derstelling dat wij het hele EK organi-
seren * Dat is niet zo * Karin M.: ‘als ik
jullie wat beter ken zullen jullie mij
vast ook wel beter leren kennen’ *
Poolbodes: ‘maar als wij jou kennen
beteren, zal jij ons ook vast beter ken-
nen leren’ * Jan Koekepan wil graag
Litmanen nationaliseren *  De poolor-
ganisatie heeft zich vergist. De Oren
van Spock melden dat ze helemaal niet
genoemd zijn naar een bekende kin-
derdokter, maar naar een radiopro-
gramma! Ubu: ‘dus ook niet naar twee
kinderdokters?’  *    

S t o p p e r s  
& K e t z e r s
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Maak je je het hele EK druk voor niets.
Want het gebeurt toch. Als zelfs de
trouwhartige rechtshalf van KDC 7
een nederlaag voor Tsjechië gaat voor-
spellen helpt er geen broertje dood
meer aan. Duitsland werd Europa-
meister. En Dieter Eilts werd speler
van het toernooi. Deze onbeholpen
houthakker met het dommig-serieuze
NCRV-hoofd ging het hele toernooi
voor elke mooie actie liggen. Bierhof
bezorgde de Duitse brouwerijen ver-
volgens een onvergetelijke dag – en het
toernooi een plotselinge dood. Had
Hans Hubert Vogts daar niet speciaal
Bremen-spits Todt voor laten overvlie-
gen? Dat zou Hiddink met Bergkamp
eens moeten proberen. In een Hercu-
les. En hem dan niet eens op de bank
zetten.
Intussen spreekt Clarence Seedorf in
een zonnig land vol zelfvertrouwen en
in vloeiend Spaans de pers toe. Alle-
maal prima te volgen via de kabel.
Maar je houdt er wel een vieze smaak
aan over. En die oranje tompoezen wil-
den toch al niet meer smaken. Die
spoel je nog niet weg met drie flessen
Johnny Walker. Over Walker gespro-
ken. Was het niet de Engelse verdedi-
ger Des Walker die ooit werd gede-
klasseerd door ene Marc Overmars en
daarna nooit meer een fatsoenlijke
wedstrijd speelde? Komt die kleine
snelheidsduivel nog terug en mag dat
dan vóór de kwalificatie van het WK
gebeuren? Want anders zullen we toch
echt de kaart Alfred Boland moeten
gaan spelen. 
En maakt Ronald Koeman zijn come-
back? Want Danny Blind heeft wel wat
anders aan zijn hoofd. Die zal, à la Ter-
ry Venables, regelmatig in de rechtzaal
terug te vinden zijn. Hij wil zijn hoofd
niet  steeds tussen de Croky-chips te-
rugvinden. Lekkerder worden ze er in-
derdaad niet van. Dan vindt ik toch lie-
ver het smoelwerk van Krajicek,
Boogerd of desnoods Blijlevens tussen
mijn zoutjes. Om met een bekende
Nijmeegse schrijver annex voetbalken-
ner te spreken: alleen winnen is geen
kattepis. 

ALL TIME
6 1 11 083.Wil Kersemakers 0,40 0,01 0,06 0,47
3 4 2 138.Irmgard Breugelmans 0,29 0,37 0,19 0,85

12 5 3 066.Martin Hilferink 0,81 0,02 0,25 1,08
2 3 4 036.Anne-Maartje Lemereis 0,27 0,30 0,57 1,14
4 2 5 014.Teun Boumans 0,31 0,16 0,69 1,16
5 16 6 163.Irun S. 0,38 0,88 0,01 1,27

23 8 7 087.Anja van Kessel 0,99 0,13 0,16 1,28
20 9 8 082.Nanneke v. Druenen 0,95 0,19 0,20 1,34
16 11 9 064.Peter van Gompel 0,89 0,31 0,22 1,42

9 10 10 031.Alfred Boland 0,61 0,56 0,31 1,49
11 003.Louis van Zetten 1,34 0,17 1,50

21 14 12 053.De Oren van Spock 0,96 0,29 0,31 1,55
24 7 13 042.Rob J. 0,99 0,09 0,67 1,75
19 12 14 043.Alice Westervelt 0,93 0,29 0,55 1,77
17 6 15 024.Kees v. Bergen 0,90 0,04 0,87 1,81
10 22 16 021.Ubu Lemereis 0,69 0,80 0,35 1,84
30 26 17 141.Vooijs 1,31 0,43 0,11 1,86
13 21 18 177.Reinoud Boland 0,84 0,64 0,42 1,90

19 070.Oscar van Zetten 1,39 0,58 1,97
11 13 20 058.Steven Boland 0,79 0,44 0,84 2,07
34 27 21 016.Theo Uijlen 1,77 0,07 0,26 2,10
18 24 22 137.Bert van Scherrenburg 0,91 0,61 0,68 2,20
32 30 23 054.Felix Jansen 1,51 0,58 0,17 2,26
31 25 24 008.Annemai 1,40 0,34 0,56 2,30
28 19 25 085.Joekie Lamers 1,29 0,14 0,90 2,33
26 31 26 081.Romarius V. 1,22 0,90 0,37 2,49
27 32 27 041.Peter Fransman 1,26 0,99 0,27 2,52
29 33 28 151.Theo Heldens 1,31 0,99 0,41 2,71
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C o l o f o n
De EK Pool 1996 werd geheel verzorgd door Alfred Boland, Ubu Lemereis & Teun Boumans 

vanuit Poolhoofdkwartier Extrapool 2e Walstraat 5 Nijmegen.
Al het drukwerk: KNUST Nijmegen.

Veel dank aan Helma, Carien, Annemai, Marc, Tonnis, Jos B., Kick, Joyce, Jan Dirk, Bambi, 
Hennie de Haan, Jan Boeijink, Bertie B., Hans Beer, Joost Jeliaskov

Informatie & Abonnementen 024-3225117•3604496•3888443
adios amigos...

Koning Kersemakers verdedigde zonder noemenswaardige moeite zijn leiderspositie.
Alleen Irmgard Breugelmans wist een beetje aan te klampen. Zij klom naar een twee-
de plaats en nam de positie in van kroonprinses. Was het overigens niet poolbode
Teun die zichzelf in de vorige pool uitriep tot kroonprins? Hij maakte een afgrijselijk
toernooi door en vond zichzelf terug op een vijfde plaats. Anne Maartje maakt snik-
kend plaats voor Martin Hilferink. Het beest uit Dieren betreedt snuivend en grinni-
kend het erepodium. De lijst afdalend zien we al die oude bekenden weer terug: Nan-
neke van Druenen, die al die jaren nooit vehuisde; Peter van Gompel, die na al die
jaren eindelijk verhuisde; de Boland-familie die nooit echt potten brak; Ubu, die tij-
dens deze pool pas doorkreeg dat je gewoon moet voorspellen wat je denkt dat het
wordt; Theo Uijlen, die toch weer voorspelde wat hij hoopte; en staartpoolers Roma-
rius V., Peter Fransman en Theo Heldens, die wederom gebroederlijk de omgekeer-
de top drie vormen.  
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