
De drie onvolprezen poolbodes zullen
overgaan tot het uitreiken van de onge-
looflijkste prijzen aan dezen en... 
aan genen. 
Dé kans om jouw concurrent te ontmoe-
ten, te loven, te sarren, te ontmaskeren, te
betichten van gesjoemel of hem/haar
voor te houden dat Philip Corputty lekker

toch veel beter is!
Drink een consumptie, eet wat nootjes,
bewonder de tentoongestelde inschrijffor-
mulieren en briefjes, zit, sta, lig of maak
een rondedansje met Anne Lillian. Maak
kennis met je voormalige tegenstanders,
drink een pilsje of een kopje thee, kijk of
Hennie de Haan misschien op de WC zit,

of Hans Beer uit zijn hol is gekropen, of
er nog criminelen ronddwalen. Zou Wil
Kersemakers durven komen? 
En.....onderga live de uitreiking van de
laatste Poolbode ‘96. Daarin een prachti-
ge eindstand en ook dit keer weer de
slechtste grappen en bedroevendste 
grollen. 
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