
België De Belgen trappen op dit kampioenschap
af tegen de Zweden. Andersom kan ook (bijvoor-
beeld Anderson). De toss zal het bepalen! Sommi-
gen menen dat de Belgen dit wel even zullen win-
nen. De Belgen winnen tegenwoordig namelijk
alles! Maar laten we een ding niet vergeten: sinds
1980 speelden ze niet meer op een EK! Ze weten
helemaal niet meer hoe dat moet. 

Zweden De Zweden... In 1992 waren ze er ook
al bij, die blonde knollen. Ze hebben één hele goeie
truc in huis: ze heten allemaal Anderson. Op één na.
Die heten Petterson. 

Turkije Ach Turkije toch. Al heel lang slagen jul-
lie er in om verschrikkelijk slecht te presteren op
grote toernooien. Goeie fans hoor. Maar ze maken
zo veel herrie dat de spelers elkaar nauwelijks kun-
nen verstaan in het veld. En daar zit hem de crux.
Turks is bovendien een taal die sowieso erg moeilijk
te verstaan is. Waarschijnlijk hebben de spelers daar
ook steeds last van. Maar Turkije heeft Hakan Sukur.
Maakt hij het dit keer waar? Aan de eerste tegen-
stander zal het niet liggen. Italië. 

Italië Italianen kunnen heel slecht voetballen. We
noemen slechts twee namen: Inzaghi. Maar de bleke
broertjes scoren wel hoor. Met oor, knie en scheen. 

Frankrijk Frankrijk wint het EK. Ze zijn oud en
goed. Ze hebben al twee jaar geen goede wedstrijd
gespeeld. Zo ging dat in 1998 ook. Ze hebben
tegenwoordig nog goeie spitsen ook. Henri maakt
er ditmaal zeven. 

Denemarken Ook Denemarken wint dit EK.
De Laudruppen hebben afscheid genomen. Echte
sterren lopen er niet meer rond. Dan weet je het wel.
Die staan straks olijk te zwaaien op een balkon. 

Nederland De Nederlandse verdedigers ne-
men het in de eerste wedstrijd op tegen de grootste
midvoor aller tijden. Voor de snelheid van Jan Koller
zijn we niet bang. De 100 meter gaat in 16 seconden.
Maar met Jaap Stam op zijn nek loopt hij hem ook in
16 seconden. Niet af te stoppen. Hoe moet dat nu?
Maar Nederland heeft Reiziger, die zijn haar kan
verven. En de tenues! Ze doen denken aan 1978. 

Tsjechië Een heel goed EK-land. Nog altijd de
hoog-lobbende Poborsky in de gelederen. Verruilde
Jordi-rol voor glansrol bij Benfica. Ze hebben ook
een linkerspits met een lelijk kapsel: Lokvenc. En
dan Koller, de reus. Josef Chovanec is de sympathie-
ke coach. Uitkijken voor de Tsjechen.

Duitsland Duitsland opent tegen Roemenië.
Het de enige wedstrijd waarvan je met grote zeker-
heid de uitslag al kunt vaststellen: 0–1, misschien 1–2
of heel misschien 3–0. Zo voorspelbaar allemaal.
Gaan ze allemaal heel hard rennen en dan schiet Hagi

hem er ineens in. De
Duitsers doen alles
zoals ze altijd al deden.
Tarnat schiet de bal er
heel hard naast. En
anders Hamann wel.
Okee, ze hebben één opmerkelijk ingrediënt aan hun
spel toegevoegd: conditiegebrek. Aan het einde kun-
nen ze niet meer. En dan maar erop vertrouwen dat de
tegenstander dat niet verwacht. 

Roemenië De Roemenen? Wel, Popescu schiet
de bal naar Hagi en die… affijn. Moet Roemenië
eigenlijk nog wel meedoen? 

Portugal Portugal heeft inmiddels het oudste
team van de wereld. Twee verschaalde pinten in de
spits, een rimpelige, verongelijkte Figo aan de flan-
ken. Chalana schijnt terug te keren op het midden-
veld (zullen we over vier jaar weer een grap over
Chalana maken?). Baia in het doel. 

Engeland De Engelsen. Die pakken het altijd
zo dom aan! Wie zou nou ooit gemerkt hebben dat
Keane, Giggs, Kewell, York, Quinn en Dalglish hele-
maal geen Engelsen zijn? En wat te denken van
Thijssen? Al drie decennia hadden ze onafgebroken
Europees kampioen kunnen zijn. Maar wie stellen
ze op? Adams, Keown, Sheringham. Spreken net zo
onverstaanbaar Engels als de rest. Maar voetballen
een stuk slechter. Kevin Keegan zal Kevin Phillips
toch niet over het hoofd zien?

Spanje Ach, Spanje. Begint tegen Noorwegen.
Met zoveel zweet in de handen... tegen zulke ijskou-
de killers. Je ziet het aan de Spaanse competitie.
Omgaan met druk? Ze rennen verdwaasd over het
veld. Geen bal gaat nog rechtuit. Op EK’s en WK’s
staan ze stijf van de adrenaline. En verliezen de eer-
ste de beste wedstrijd tegen... bijvoorbeeld Noor-
wegen. 

Noorwegen De competitie van de Noren ein-
digt nooit. Dat heeft te maken met de midzomer-
nachtzon. Je kunt daar altijd voetballen. Omdat er
nooit een einde aan hun competitie komt, hebben
Noren heel weinig last van druk. En dan: Flo (Floe?)
en Solksjaer in de spits. En Karew achter de hand.
Zou Mini Jacobsen mee mogen doen?

Joegoslavië Joegoslavië tegen Slovenië. Live
op Eurosport. Dikke kans dat er neven tegenover
elkaar in het veld staan. Met de oude Stojkovic!
Fameus om zijn schitterende schoten tegen paal en
lat. Heeft nog nooit gescoord.

Slovenië Nu al de grote verrassing van het EK.
Niemand kent ze. Misschien is Aleksander Knavs
wel de beste speler van het toernooi. Misschien is-ie
de slechtste. Vrijwel zeker hebben ze een keeper
met lange broek.

Natuurlijk is het moeilijk om de sterkte van alle deelnemende landen
in te schatten. Ook voor ons is dat geen pretje. Om die reden hebben
we besloten om jullie door middel van een korte maar steekhoudende
impressie van elk land vast een flink eind op weg te helpen. 

W
aar waren die poolbodes toch, twee jaar
geleden? Waren ze op vakantie? Sliepen
ze, ziek en bezweet? Moesten ze werken

of hadden ze er genoeg van? Gingen ze zelf voetbal-
len of waren ze gewoon dood of verhuisd? Ach... hoe
kon dat nou toch allemaal gebeuren? 
Het ging gewoon niet. En ook nu niet. Maar we doen
het lekker toch. Tijd hebben we er weer niet voor.
Maar ook wij kunnen niet leven zonder Philip Cor-
putty, De Miertjes, Jeroen Mank, Wil Kersemakers,
Hans Beer of Alice Westerveld. En al die anderen. 
Zijn jullie er nog? En doen jullie weer mee? Ach...
deelnemers toch... Alsof er niets gebeurd is twee
jaar geleden. En dat is ook zo. 
Wat zit er dit keer in onze petto? In ieder geval een
aantal oude ingrediënten: ook dit keer zijn er weer
allerlei landen. De afgelopen twee jaar hebben we
die tegen elkaar laten voetballen. Uiteindelijk hiel-
den we er precies 16 over. En die 16 vormen nou net
juist de rode draad in onze poolbode. 
Verder is het principe voor de deelnemers heel sim-
pel. Gewoon zeggen wat de uitslag wordt van al die
wedstrijden. Dan win je de pool. En dan zeggen wij:
‘gefeliciteerd, hier is de prijs’. Zo simpel zal het zijn.
En zelfs een klein foutje kan elke deelnemer zich
hier en daar nog wel veroorloven. Want anderen
voorspellen ook niet steeds alles goed. 

Weten jullie nog wie er vier jaar geleden de EK-Pool
won? Wij wel. Anne Lilian, die inmiddels met elkaar

getrouwd is. Of was dat toen ook al zo? Dankzij een
prachtige finalevoorspelling schoot dit inmiddels
voltrokken huwelijk in de finale over Irun S. en Philip
Corputty heen. De oude schrijver en de jonge debu-
tant bleven verbijsterd achter. Maar er waren meer
grote namen. Wil Kersemakers, ongenaakbaar lei-
der van het alltime-klassement en al tweemaal win-
naar van de pool, deed ook in 1996 tot het laatste
moment mee om de eerste prijs. En bang dat ieder-
een werd! Van Wil is overigens de afgelopen vier
jaar niets meer vernomen. En dan was er nog het
fenomeen GIRA, dat gedurende het hele EK in de
toptien bivakeerde maar uiteindelijk sneuvelde op
de twaalfde plaats. En dan hebben we het nog niet
eens over Harry H., HezelToon, Jacqueline Sangers
en R.J. Veldman. Wat een voetbalkennis! Wat een
mazzel.
Wil Kersemakers hebben we al genoemd. Maar er
zijn nog meer alltimers! Wat dachten jullie van Irm-
gard Breugelmans en Martin Hilferink. Martin is
tegenwoordig Noor. Maar hij mag toch nog wel
meedoen alsjeblieft? 
Deelname aan het dierenklassement is echter twij-
felachtig voor ‘t schoap’ uit Dieren. Gelukkig heb-
ben we nog altijd Hans Beer, Mieke van der Haas,
Theo Uijlen en Hennie de Haan. En wat te denken
van voormalig EK-winnaar Anton Schaap? Want
zonder subklassementen kunnen we niet leven.
Weten jullie nog hoe Jeroen Mank vier jaar geleden
Yolanda Carati de loef afschraapte in het dood en

verderf-klassement, hoe Karien Koldeweij k.o. ging
na de trap van jonge moeder KicK en Rick Ringers
buiten de prijzen viel omdat Felix Jansen het strip-
klassementje naar zijn klauw zette? En dan hebben
we het nog niet eens gehad over familieklassement-
jes, kerstklassement, kinderklassement, feyenoord-
fans, Tirolklassement (Kees van Bergen had aan 15
punten genoeg!), criminelen, grijze beulen, oude
ambachten, kleuren en sjonnies. En voor wie buiten
al het gesub dreigt te vallen is er altijd nog het ‘groot
j.boeijink-klassement’, waarvoor iedereen zich mag
inschrijven. 

Maar wij zijn niet gek. 
Wij beloven veel, maar niet alles! 
We beloven een eerlijke pool. En zelfs een spannen-
de durven we te garanderen. Moderne communica-
tiemiddelen zullen we niet schuwen, maar eerlijk
drukwerk is er ook. We beloven tussenstanden, over-
zichten van voorspellingen en zelfs poolbodes.
Maar hoe uitgebreid die laatste zullen zijn... we dur-
ven het niet te zeggen. Wacht af, huiver en doe
mee...

DE POOLBODES 

Tja. Wat je nu dan allemaal ziet…In onze tijd had
dat niet gekund. Om te beginnen hadden we
vrijwel allemaal een snor. Alleen de hele grote
voetballers, die hadden er geen. Johan Cruijff,
Willem van Hanegem, Wim van Til…
Maar wij hadden een snor. Het was een zware
tijd. Bennie was onze aanvoerder. Blonde snor,
ijzersterke mentaliteit. Van de Korput dwong nog
een transfer naar Torino af, puur op wilskracht.
Stevige, donkere snor. Italiaans bijna, die snor
van Michel. Van Petur Petursson dachten velen
dat hij geen snor had. Maar hij had zo’n heel
lichtgekleurd vlassnorretje, dat zag je niet. Nee,
zo goed was Petur niet. Het leek soms zo, omdat
wij allemaal niet zo goed konden voetballen. Ja,
behalve dan Wim van Til. 
Later werd alles anders. Toen zelfs Ruud Heus met
ontblote bovenlip het veld betrad, heeft Sjaak
hem ook maar afgeschoren. Nu zeggen de men-
sen dat met het vallen van de snorren betere tij-
den aanbraken voor het Nederlandse voetbal.
Dat doet ons pijn, veel pijn. Aan de bovenlip. 

André Stafleu, Henk Duut, Sjaak Troost

Hennie de Haan: vriend en briljant plannetjesbe-
denker. Na het EK van 1996 werd het stil rond hem.
Er was een verre neef met kwalijke geruchten. Hen-
nie zou problemen hebben. Hij zou zich hebben
teruggetrokken uit een pool rond het schoolvoetbal
in de Kaukasus. Hij zou samenwonen met Arnold
Scholten. Zelfs de naam van diens vrouw (Bonnie
Scholten–St. Clair) werd gefluisterd... Maar ook
minder mooie zaken werden gesuggereerd: opge-
pakt wegens winkeldiefstal, concierge bij de Kwan-
tum... Ruim twee jaar bleef het stil.
En toen, op een zondag in 1998, was-ie er opeens. 
De Graafschap speelde thuis. Alle Doetinchemse
spelers renden opeens een bepaalde hoek in. Uit hun
monden klonk, bedremmeld en nauwelijks hoorbaar,
een Duits lied: ‘Junge komm bald wieder’...(jongen
kom kaal terug). De grensrechter liet zijn vlag zakken,
een linkermiddenvelder aaide met zijn hand zachtjes
over de bal en de hele tribune scandeerde plotseling
een naam die niet te verstaan was. Wat het beteken-
de? Niemand weet het. Maar één ding werd duidelijk:
hier werkt iemand erg hard aan zijn terugkeer. 
Diezelfde avond belde hij: ‘Ik snap het zelf ook nog
niet. Het is nog niet perfect, maar er gebeurt wel
iets. Technologische ontwikkelingen, internet... dat

soort dingen... ik zie het wel...’ ‘Maar kunnen we op je
rekenen?’ vroegen we. ‘Sorry, ik moet ophangen,
mijn provider heeft net ingebeld op het netwerk van
mijn account. Iets met een HTML-crash bij de soft-
warepolitie van de voetbalserver. Ik stuur wel een
mailtje’. Die avond ontvingen we geen elektroni-
sche post meer van Hennie. Toch zagen we op een
gegeven moment een kleine apenstaart razendsnel
over het scherm schieten. Toen wisten we het zeker.
Dat komt wel goed.

Alle deelnemers sturen voor 4 juni een ingevuld for-
mulier naar de organisatoren terug. De inschrijving
bedraagt het luttele bedrag van 25 GULDEN. Hier-
van is 15 gulden bestemd voor de prijzenpot. 10 gul-
den is bestemd voor kosten van het drukwerk en de
kosten van het rondsturen van de tussenberichten.
Ook het vorige kampioenschap hebben we er, net
als voorafgaande keren, geld bij moeten leggen.
Ons streven blijft echter: beginnen met ƒ 0 en eindi-
gen met ƒ 0. De inzet dient absoluut tegelijk met het
formulier betaald of overgemaakt te worden. Dit
jaar maken we geen uitzondering! We zijn vastbe-
sloten. 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 zelf  bij te houden. 

Prijzen: 
We verwachten dit jaar zeker 77 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 toer-

nooi stellen we een nieuwe Spek & Bonen prijs (voor
de nummer laatst) vast. 

Na de groepswedstrijden: 
Voorspellingen voor de kwartfinales moeten uiterlijk
22 juni voor middernacht binnen zijn, en kunnen wor-
den opgestuurd, gefaxt, getelegrafeerd, per e-mail of
per telefoon worden doorgegeven. Voorspellingen
voor de halve finales moeten uiterlijk 26 juni voor mid-
dernacht binnen zijn. Voorspellingen voor de finale
moeten uiterlijk 30 juni voor middernacht binnen zijn.
Bij overmacht kun je een andere deelnemer delege-
ren 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 mededeelnemers door. Omdat
we ernaar streven om alle voorspellingen steeds vóór
de eerste wedstrijden bij iedere deelnemer te bezor-
gen en de organisatie van het EK het ons hierbij niet
makkelijk maakt, zullen we de voorspellingen-dead-
line zeer strikt moeten hanteren. Het is meer dan ooit
verboden om boos te worden als je zelf te laat bent
met doorgeven.

WE ZIJN ER WEER !

POOLPROCEDURE

VIRTUAL HENNIE

16 LANDEN

Snorren

Puntentelling: 
We maken een onderscheid tussen exact correcte voorspellingen en correcte toto-uitslagen d.w.z. het 
voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel (zonder dat de uitslag daarbij precies klopt). 

Voor de eerste ronde levert een juist voorspelde uitslag op: 3  punten
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert op: 1  punt 
Voor de kwartfinale levert een juist voorspelde uitslag op: 6  punten 
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert op: 3  punten
Voor de halve finale levert een juist voorspelde uitslag op: 8  punten
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert op: 4  punten
Voor de finale levert een juist voorspelde uitslag op: 10  punten
Het voorspellen van de juiste winnaar of een gelijkspel levert op: 5  punten

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. 
Veel plezier toegewenst!

Ubu K. Beynenstraat 16a 6521  EV Nijmegen 024-323031 9 (ook fax) ubu@chello.nl
Alfred Mariënburgsestr. 45 65 1 1  RL Nijmegen 024-3604496 alfred.boland@spidernet.nl
Teun Nonnenstraat 36 65 1 1  VN Nijmegen 024-3888443 teun.boumans@chello.nl
Extrapool 2e Walstraat 5 65 1 1  LN Nijmegen 024-3888705 024-3601811 (fax)

Inschrijfgeld á 25 gulden overmaken op
postgiro 8645064 Nonnenstraat 36 Nijmegen t.n.v. Boumans en Koldeweij

Bijdrages in elke welke vorm dan ook altijd welkom!

doe ik mee
aan het groot

j. boeijink-klassement

JA!

NEE! deelnemer:

JA! IK GEEF MIJ OP

NATUURLIJK!


