
En hoe is het met u? Woont u nog waar u woonde?
Heten jullie nog hoe jullie heetten? En Bureau
Trendsoccer, ben je nog steeds Bureau Trendsoc-
cer? En kennen jullie de poolhelden van 2000
eigenlijk nog? Die dekselse Louis van Zetten, die er
met de buit vandoor ging terwijl Han Geurts, Kees
van Bergen, Wendy Schneider en Jenny al lang klaar
zaten om het schip met de gouden appelen binnen te
laten lopen. Arme Jenny... zij belandde uiteindelijk
op een roemloze zevende plaats - en werd zelfs
voorbijgestreefd door Alfred, die helemaal vanuit
het achterveld naar voren stormde, net naast de prij-
zen greep en de ‘beste poolbode ooit’ werd. Vier jaar
lang hebben we het dagelijks moeten horen. Wat
een getetter! Alleen dat al was voldoende reden om
terug te komen. Heel anders ging het bij de stille
HezelGuts. Stiekem derde worden terwijl je de hele
pool ergens in de middenmoot bivakkeert. Nu
begrijpen we die rare naam van jou pas, makker!

158 namen telde het deelnemersveld vier jaar gele-
den en onder hen bevond zich een levende legende.
Jarenlang namen de poolbodes hem hardhandig
onder vuur, omdat hij gewoon té goed was. Toch ein-
digde Wil Kersemakers in 2000 slechts als 29e.
Wat dat betreft deed Philip Corputty, uitblinker in de
pool van 1996, het met een veertiende plaats iets
beter. Alleen al de klank van zijn naam deed in het
verleden velen sidderen. Wat helemaal niet nodig is:
wij kennen hem en het is maar een klein mannetje.
Op een ongeïnspireerde 57e plaats eindigde Anne
Lilian, oud-winnaars voor wie het blijkbaar allemaal
niet meer zo nodig hoefde. Maar het kan altijd nog
een graadje erger: Anton Schaap, in 1992 winnaar

van de eerste officiële EK-poolbodepool vond zich-
zelf  in 2000 terug op een 145e plaats.

Een heel wat betere prestatie leverde het oude ros
Przewalski, deelnemer van het eerste uur, door-
gaans dapper meedravend in de strijd om de laatste
plaats maar dit keer verrassend negende! Zo stevig
stond het paard nog nimmer op zijn hoeven.

Ja, bij het doorlezen van de lijst van vier jaar gele-
den moeten we regelmatig wat traantjes wegpinken.
Wat een trouwe deelnemers! En wat een schitteren-
de maar soms ook beroerde prestaties! En wie
waren het ook al weer? Natuurlijk kennen wij Henk!
en Jeroen van Hout nog. En Joost Jeliaskov en Je-
roen Mank evenzo. En niet te vergeten De Miertjes
(!), De Oren van Spock, Nanneke van Druenen, De
Broertjes Lemereis en Rob J. Maar wie waren Fidel
Fust, Casper Oestrida en Ingesson/Belanov? Laten
jullie je neuzen weer zien? Jullie namen kennen we
nog, maar wat konden jullie ook al weer allemaal?
Zullen de oude cracks zich weer van voren laten zien
of wordt dit eindelijk het jaar van de Nederlander
Piet Fransman, de Spaanse Hollander Oscar van
Zetten of de Utrechtse Zwitser Hans Beer?

Wat kunnen we dit jaar verwachten? Zoals altijd heb-
ben we ook dit keer weer veel zaken uitbesteed aan
de Europese voetbalbond. Tegen een redelijke ver-
goeding coördineren zij het toernooi zelf en zorgen
zij voor afdoende veiligheidsmaatregelen en een
onderkomen voor de spelers. De Portugese bond is
door ons aangezocht om de stadions op tijd in orde
te maken, zodat wij slechts het poolbode-gedeelte
hoeven te verzorgen. Tussenstanden, overzichten
van alle voorspellingen, subklassementen - het zal er
allemaal weer zijn.

Uiteraard wordt een actieve bijdrage van jullie
hogelijk gewaardeerd. Inschrijvingen, voorspellin-
gen, leuke stukjes, slechte commentaren en ver-
dachtmakingen, moeilijke rebussen, prachtige teke-
ningen, moppen... maak van jullie hart toch
alsjeblieft geen moordkuil - dat doen wij ook niet.
Hans Beer, Bertie Brinta, Mart Smetjes, Jan Boe-
ijink, Iwan, Niels den Brok en alle anderen... we reke-
nen op jullie. 

Veel plezier met de Poolbode 2004!,
jullie eigen poolbodes: Ubu, Alfred, Teun
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Hé wie hebben we daar? Zijn dat niet Alfred de kruk, Bolle Ubu en Teun
de Hockeybal? Wát!? Verdomd ja! Dus die poolbodes leven nog? Dat kan
toch niet waar zijn! Waarom laten ze dan bijna nooit iets van zich horen?
Wat doet het ertoe. Het EK komt eraan en we zitten weer klaar. Zonne-
klaar. Gezamenlijk betreden we opnieuw het moeras. Dit keer met wat
elektronische trucs, om het lijden wat te verlichten. We zijn namelijk
echt niet van gisteren - bliep, bliep. Tijd om deze helse uitdaging aan te
gaan hebben we geen van drieën. En dan tóch doen, hè... 

ZWITSERLAND Jullie weten het
nog niet, maar de Zwitsers worden de ver-
rassing van het toernooi. Voor je het in de
gaten hebt smelten ze de kazen en speelt
Johann Vogel de ballen breed en soms

over korte afstand vooruit. Af en toe maakt hij bewust
een klein foutje, waarmee hij de Fransen en Engelsen
zand in de ogen strooit. Murat en Hakan zijn erg
goeie Yakins en Alexander Frei scoort aan de lopen-
de band, net als Chapuisat, die nog helemaal niet zo
oud is als iedereen denkt, anders speelde hij écht niet
voor Young Boys. 
KROATIË Ach! Kroatië, de wandelende thee-
doeken! Ze hebben een coach van 71. Dat staat in
ieder geval vast. Voor het overige zijn ze behoorlijk
verjongd. Boban en Boksic - dat is allemaal niet
meer. En niks geen Suker in de Kroatische thee. Dus
wat valt er te verwachten? Quasi-artistiek zinloos
geneuzel in post-Prosineckistijl of onnavolgbare
met dodelijke precisie uitgevoerde combinaties?
Het kan alle kanten op. Maar hebben ze ook een
grote ster? U zegt Dado ik zeg Prso. 

FRANKRIJK Is dit nog leuk? Viera, Zidane,
Henry, Wiltord, Thuram, Lizarazu, Pirès, Trezequet.
Nog een slootje Monegasken... En dan blijkt zo'n
Saha ook eens een Fransman. Het zou ons niet ver-
bazen als er protesten worden ingediend. Dit is toch
geen eerlijke verdeling van partijen? Maar ach,
overdreven sterrenensembles zijn geen garantie
voor succes. Denk maar eens terug aan het WK. En
een erkend zwakke plek is er ook. Of keept Barthez
het toernooi van zijn leven?
ENGELAND De verwachtingen in Britain zul-
len weer eens hooggespannen zijn. Tot de Engelsen
ontdekken dat bijna al die goeie spelers uit hun
eigen competitie helemaal niet mee mogen doen.
Omdat het helemaal geen Engelsen zijn! Scholes
geeft de bal aan Van Nistelrooy. Maar die is er hele-
maal niet, want die voetbalt bij Nederland. Dus komt
de bal bij Heskey, die helemaal niet weet hoe-ie snel
naar het doel moet. En Beckham kent zelfs niemand
van zijn eigen team. Neville & Neville, Campbell...
oei! Owen Hargreaves? Da's wel leuk hoor - maar
des te sterker voelen we de heimwee naar Le Tissier
en Waddle. Spelers die we al misten toen ze nog
speelden.
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ZWEDEN Mooie voetbaltraditie,
rijke historie. Maar daar kopen we niks
voor! Saaiste deelnemer van de pool. En
dan ook nog samen in één groep met
Bulgarije, Denemarken en Italië. Gaap!

De groep des doodsaai. Slome namen ook nog.
Edman en Hedman. Wij vestigen onze hoop op Zla-
tan. En heel misschien laat Marcus Allback iets van
zijn vroegere Heerenveen-brille zien. Die twee
Svenssons, zouden dat trouwens broertjes zijn? En
dan bijvoorbeeld een identieke tweeling? (Hennie:
‘Een vierde wissel, zonder dat iemand het merkt!’)
DENEMARKEN Best een bekend team. De
Poolbodes tellen zeven bekende namen. Tomasson
is het bekendst, Morten Weighorst het minst be-
kend. De bondscoach (de bekende Morten Olsen)
schijnt ze allemaal te kennen. Natuurlijk weer twee
stuks Jensen. Ach, twaalf jaar geleden verrasten de
Denen vriend en vijand. Ze wonnen. Dit jaar gaan ze
na de eerste ronde naar huis. 

BULGARIJE Heimwee naar de linksdraaiende
Stoijtskov, de kale Letsjkov, de flegmatieke Balakov...
Of treedt Bulgaar Berbatov toch uit hun schaduw en
wordt hij de ster van het toernooi? We weten het niet.
Ook hier weer onhandige namen: tweemaal Petrov
én tweemaal Petkov. Als Theo Reitsma straks Petkov
en Petrov door elkaar haalt, weet je niet eens meer
of-ie de goeie door elkaar haalt. Eén van de keepers
heet Zdravko Zdravkov. Opstellen graag.
ITALIË Italië is het enige team zonder twee spe-
lers met dezelfde naam. De Baggio’s gaan (en kun-
nen) niet meer mee, de Inzaghi’s mogen niet mee. Ze
hebben een verdediger die Ferrari heet. De Ferrari
onder de verdedigers! (Betere woordgrappen wel-
kom). Meestal schrijven we over de Italianen iets in
de trant van: ze kunnen er eigenlijk niks van maar ze
zullen wel weer ver gaan komen. Nu schrijven we
weer zoiets: eigenlijk bakken ze er niks van, maar die
halve finale zullen ze wel weer halen.

b
C

TSJECHIË De Tsjechen zijn veel
meer een Angstgegner dan de Duitsers.
Ze winnen altijd van ons, vooral op be-
langrijke momenten. Dat komt natuurlijk
omdat ze betere voetballers hebben. Ze

hebben Nedved, Rosicky en Poborsky. Ze hebben
Galasek, die eigenlijk ook heel goed is. Ze hebben
de veel te grote Jan Koller. Dat is pas een Angstgeg-
ner. ‘Heeee, Stammetje’, lacht-ie naar Jaap in de
spelerstunnel. Hij gaat even op z’n hurken voor hem
zitten en geeft hem een hand. Want het is wel een
heel vriendelijke man.
LETLAND Letland schijnt een fantastische spits
te hebben. Maar we weten even niet meer wie dat is.
En die Pahars... was dat niet een goede voetballer in
de Premier League? Bij Match of the day klonk zijn
naam in elk geval erg mooi. Zou hem dat bij de NOS
ook lukken?
Tja Letland... Mannen die spelen voor Metalurg
Saporoschje, Liepajas Metalurgs en FK Ventspils.
Natuurlijk neemt niemand ze serieus. En natuurlijk
gaan ze één wedstrijd stunten. Niet tegen Neder-
land, want dat doen ze altijd al. Dat telt niet als stunt.

DUITSLAND Op het EK 1996 werd de pie-
pende en knarsende Dieter Eilts speler van het toer-
nooi. De Eilts deed het daarna nog drie maanden;
toen was hij afgeschreven. Staat nu in een magazijn
in Rostock. Op dit moment draait Völler nog aan de
moertjes van de Ramelow en de Wörns. Rechtdoor
gaat prima, maar de draaicirkel moet kleiner. Afstel-
len, beetje olie erbij. Schwalbe en Laufpensum con-
troleren en klaar is Rudi. Worden zij de meest waar-
devolle spelers van het EK 2004? Of ziet de
bondscoach toch het licht en brengt hij de Schwein-
steiger? Een heel nieuw model, met heuse acties en
een schot: een soort voetballer! 
NEDERLAND Als Robben maar op tijd fit is...
O, als Robben maar op tijd fit is. Als Robben op tijd fit
is, wordt het niet saai. Als hij erbij is wordt de tegen-
stander bang en onhandig. Dan gaan er geen drie
man bij Van Nistelrooij staan. Dan creëren we steeds
een overtal. O ja, en dan nog iets heel belangrijks.
Letland. Advocaat gaat zeggen dat ‘er in het huidige
internationale voetbal geen zwakke voetballanden
meer zijn en dat we ze niet moeten onderschatten.’
Wel doen Dick! Wel onderschatten! Erkennen dat je
ze héél erg onderschat. En dan winnen met grote cij-
fers. Nederland gaat stunten tegen Letland! Op
doelsaldo naar de tweede ronde!
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Bij deze poolbode zit een inschrijfformulier, vul dat
in en lever het in vóór DINSDAG 8 juni 23.59.
Het inschrijfgeld bedraagt een luttele 15 euro. De
inzet dient absoluut tegelijk met het formulier be-
taald of overgemaakt te worden: rekeningnummer
167877305 t.n.v. Boumans van Letteren.
Na inlevering zullen we voor de aanvang van het
toernooi een complete lijst met deelnemers en hun
voorspellingen bezorgen, zodat iedereen de kans
heeft zijn of haar klassement zelf op papier bij te hou-
den. Na de eerste ronde vind je elkaars voorspellin-
gen in elk geval op de site. Tussenstanden kun je na elke
wedstrijd (!) vinden onder de knop ‘klassementen’.

Na de groepswedstrijden
Voorspellingen voor de kwartfinales moeten
uiterlijk woensdag 23 juni om 23.59 uur
ingevoerd zijn op de site. Let op! Je hebt na
afloop van de laatste wedstrijd slechts
anderhalf uur de tijd! Ben je niet in de buurt van

een computer, is je machine kapot of kom je er
gewoon niet uit, dan kun je altijd nog bellen, e-mail-
en naar Hennie de Haan of een briefje in de bus
stoppen op de Tweede Walstraat 5. Maar wees wel
snel! Voorspellingen voor de halve finales moe-
ten uiterlijk maandag 28 juni voor 19.00 uur
binnen zijn. De voorspelling voor de finale moet
uiterlijk vrijdag 2 juli voor 19.00 uur binnen
zijn. Bij overmacht kun je een andere deelnemer
delegeren uitslagen voor je door te geven. Mocht je
tijdens het hele toernooi afwezig zijn en verder
helemaal niemand kennen - en om die reden de uit-
slagen van alle wedstrijden blind willen voorspellen,
neem dan even contact op met een van de drie pool-
bodes. Zodra de voetballers hun werk hebben
gedaan kun je op de site zien welke gevolgen dat
heeft gehad voor de klassementen. Omdat we
ernaar streven dat alle voorspellingen steeds voor
de de wedstrijden bekend zijn bij iedere deelnemer,
en de organisatie van het EK het ons hierbij niet mak-
kelijk maakt, zullen we de voorspellingen-deadline
zeer strikt hanteren. Het is wederom meer dan ooit

verboden om boos te worden als je zelf te laat bent
met doorgeven. 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 betekenen tussen winst en verlies .

ALFRED 024 3 60 44 96
TEUN 024 3 8 88  443
UBU 024 3 2  30  31 9
Poolhoofdkwartier: 
Tweede Walstraat 5, 6511 LN Nijmegen

E-mail Hennie de Haan: 
haandehennie@hotmail.com 

- Het is zover. We gaan digitaal. 

- Digitaal? Hoor ik goed wat je zegt? Digitahaal? Maar
man, ik zie er toch niet uit als een of andere blinde man?
Ik heb hier toch een papieren bode in mijn handen?

- Klopt. Maar dat kan best eens de laatste zijn. Bewaar
hem dus zorgvuldig. 

- De digitale poolbode? Wow! Super! Maar hoe ziet dat
er dan uit? En hoe gaat het in zijn werk? Zeg het dan,
man!

- Als volgt: je geeft op je inschrijfformulier je e-mail-
adres door. Van ons krijg je dan een wachtwoord. Daar-
mee kun je terecht op www.poolbode.nl!

- Wat kan ik daar dan doen man, in zo’n virtuele omge-
ving? Wow! Ik sta helemaal te trillen! Het is vast super-
geweldig.

- Het is inderdaad geweldig. Je kunt daar je uitslagen
invoeren, oude poolbodes bekijken en nieuwe pool-
bodes downloaden! 

- Uitslagen invoeren, oude poolbodes bekijken en nieu-
we poolbodes downloaden? Fantastisch! Ongelooflijk!
Ik kan bijna niet wachten! Ik hou het bijkans niet meer.
Is er al iets te zien op www.poolbode.nl?

- Ja. Maar nog niet veel. Wel heel weinig. Als we je
inschrijfformulier binnenhebben, zul je toegang 
krijgen tot deze wondere digitale wereld!

Formidabel! Goed! Goed! Wie heeft al dat prachtigs
mogelijk gemaakt?

Wel, dat zullen we je vertellen. Dat zijn de enthousiaste
deelnemers Hansman en Sander van Gelderen! Hun
ongebreidelde energie en onbezoldigdheid heeft de
poolbodes zeer ontroerd. Broeva! 

PORTUGAL Al jaren heeft Portugal
een geweldige generatie, zeggen ze al
drie generaties lang. Eerlijk gezegd: ons
komt dat verhaal een beetje de neus uit.
Laat het nou maar eens zien. Thuisvoor-

deel? De grijze Figo weet waarschijnlijk niet eens
meer hoe dat werkt, want die speelt voor Real.
Natuurlijk hebben ze het fenomeen Ronaldo. Maar
op die naam heeft iemand anders volgens ons al veel
langer geleden patent aangevraagd. En ze missen de
lelijke Abel Xavier, de man met witte baard en wilde
blik, die zo prachtig rood kon krijgen. Toch zullen ze
de tweede ronde wel halen. Want ze hebben Deco
met de scheve wenkbrauwen. 
GRIEKENLAND De Grieken kunnen niet
echt bogen op een prachtige EK-historie. In 1980
waren ze er voor het laatst. Toen werden ze laatste in
de groep. Of er dit keer meer in zit wagen we te
betwijfelen. Tegen Nederland lieten ze geen ver-
pletterende indruk achter. We kennen Machlas en
Anastasiou natuurlijk als onze eigen broekzak.
Maar daar hebben we niets aan, want die doen hele-
maal niet mee. Net zoals de legendarische Anastop-
oulos allang niet meer meedoet. We gunnen het ze
best hoor, maar een Griekse verrassing zou behoor-
lijk verrassend zijn.

SPANJE Spanje, ach Spanje. We weten inmid-
dels hoe het met ze gaat op toernooien. Men tipt ze
altijd als winnaar maar uiteindelijk bereiken ze slechts
hooguit de kwartfinale. Helguera, Salgado, Raul,
Morientes.... als international zijn ze voor de tragiek
geboren. Buiten hun eigen land zijn ze niet op hun
gemak. Nu moeten ze weer naar Portugal. Andere
keuken, ander weer, vreemde nummerborden, nau-
welijks stieren. Slechts Mendieta, Morientes en
Reyes spelen niet in Spanje. Maar vooruit, de tweede
ronde moet mogelijk zijn. Het Portugees is ten slotte
verwant aan het Spaans.
RUSLAND De Russische ploeg is van oudsher
een machine. Maar niet alle machines lopen even lek-
ker. De stokoude Mostovoj en Alenitschew maken
nog steeds deel uit van het roestige raderwerk.
Mostovoj was vroeger een speler die steeds ging lig-
gen. Nu is hij een speler die niet meer overeind kan
komen. De tanige Onopko is er nog steeds, die zou
qua leeftijd best een poolbode kunnen zijn. (Omge-
keerd is uitgesloten. Wij zijn natuurlijk geen Onop-
ko's.) In de kwalificatie verloren de Russen van Alba-
nië en Georgië en in de play-offs plaatsen ze zich
tegen Wales met de hakken over de sloot. Het gaat
allemaal wat moeizaam. Ze zouden best eens de ver-
rassing van deze groep kunnen worden.
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SPELREGELS!

BIJDRAGES  AAN DE POOLBODE IN WELKE VORM DAN OOK ALTIJD WELKOM!

b
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KICK OFF!



1 Louis van Zetten Nijmegen 44
2 Han Geurts Overasselt 43
3 HezelGuts Nijmegen 41

Kees van Bergen Nijmegen 41
5 Wendy Schneider Nijmegen 40
6 Alfred Boland Nijmegen 39

Jenny Nijmegen 39
Reinoud van Uffelen Hintham 39

9 Janine Slot Nijmegen 37
Marcel Brand Wellerlooi 37
Steven Boland Amsterdam 37
Trio Przewalski-Oranjebitter Arnhem 37

13 Donne van der Heijden Nijmegen 36
14 Oscar van Zetten Lleida (Spa) 35

Philip Corputty Nijmegen 35
16 Enghuis of Mansbers Nijmegen 34

Gerben van der Heijden Nijmegen 34
Goonie Nijmegen 34
Job + Lena Gijsbrechts Nijmegen 34
kNeus Den Bosch 34
R. Fila Nijmegen 34
Sander Jansen Nijmegen 34
Turnamat Nijmegen 34

24 Anne Willeke Nijmegen 33
Dirk Rebbers Arnhem 33
Juultje Kersemakers Beuningen 33
Lamers Joekie Beuningen 33
Rutger Zwart Nijmegen 33

29 Broertjes Lemereis Amersfoort 32
De Noord/Kosters Groningen 32
H. Boland Zutphen 32
Henny Voskuylen Soesterberg 32
Jeroen van Hout Nijmegen 32
Wil Kersemakers Beuningen 32

35 Anja van Kessel Nijmegen 31
Barrie Geurts Overasselt 31
Jan Boeijink Amsterdam 31
Peter van der Veer Nijmegen 31
Roelof Stellingwerff Arnhem 31

40 Carien Koldeweij Nijmegen 30
H. Kerssies Nijmegen 30
Jan Laat Nijmegen 30
Kaptein Ivo Eindhoven 30
Marc Alain Ketzer Nijmegen 30
Rinus Baarskamp Amsterdam 30
Teun Nijmegen 30

47 Adriaan Gijsbrechts Nijmegen 29
Armand Schmitz Nijmegen 29
Felix Jansen Nijmegen 29
Hans Beer Utrecht 29
Henk! Nijmegen 29
Jacqueline Sangers Eindhoven 29
Joost Jeliaskov Rotterdam 29
Patrick Melenhorst Nijmegen 29
Timo & Robin Nijmegen 29
Tjitske Veldkamp Nijmegen 29

57 Anne Lilian Amsterdam 28
K. van de Kerkhof Amsterdam 28
Kitty van Wonderen Nijmegen 28
Loes Verhoeven Nijmegen 28
Margot Boumans Nijmegen 28
Mieke vd Haas Nijmegen 28
Tubib Toon Nijmegen 28

64 Annemai Nijmegen 27
Familie Uijlen Nijmegen 27
Irmgard Breugelmans Roosendaal 27
Irun S. Slijk-Ewijk 27
MR.TZM Cuyk 27

69 Cupper Den Bosch 26
IWAN 1908 Ubbergen 26
Jeroen Mank Nijmegen 26
Marcel Maassen Nijmegen 26
René en Willy vd Kerkhof Nijmegen 26
René van de Pas Nijmegen 26

75 Arjen Daverveld Nijmegen 25
Brigitte Slangen Nijmegen 25
Erik Boelhouwer Eindhoven 25
Hein Nijmegen 25
Hester/Keimpe Amsterdam 25

75 J. Voorspelbaar Nijmegen 25
Joost Visser Amsterdam 25
P. Fransman Nijmegen 25
Piet Boumans Oss 25
S de B Lent 25

85 D+D+B+B+L Mier Nijmegen 24
Esther Hermans Amsterdam 24
Helma Voskuylen Nijmegen 24
Hennie de Haan Schin op Geul 24
Lisette Brand Wellerlooi 24
Marjoca de Greef Amsterdam 24
Martien Heijmink Nijmegen 24
Michel Melenhorst Nijmegen 24
Ricardo Bland Amsterdam 24

94 Adriaan Morel Nijmegen 23
Daantje Kip Nijmegen 23
Fidel Fust Nijmegen 23
Geert Verdaasdonk Breda 23
Jos Tax Groesbeek 23
Manja Nijmegen 23
Norbert Koning Nijmegen 23
Oren van Spock Nijmegen 23
Petra Smits Nijmegen 23
Reinoud Boland Eindhoven 23

104 Angèlique Huisman Nijmegen 22
Bas Könning Amsterdam 22
Bert van Scherrenburg Arnhem 22
Eddie The Eagle Nijmegen 22
John Koekkoek Berg en Dal 22
Marcel Brands Waalwijk 22
SIL Ubbergen 22

111 Michel Wolf Nijmegen 21
Peter van der Tol Lent 21

113 Casper Oestrida Sittard 20
H. vd Pas-Krijnen Eindhoven 20
Ingesson/Belanov Nijmegen 20
Merodach Raka Slijk-Ewijk 20
Monique Bruynen Nijmegen 20
Nanneke van Druenen Nijmegen 20
Niels Nijmegen 20

120 Mary Nijmegen 19
Natascha Nijmegen 19
Peer Baudoin Nijmegen 19
Themo Theo Nijmegen 19

124 Bambi & Poeka Nijmegen 18
Flip Chatrou Eindhoven 18
Henning Orthofer Amsterdam 18
René Castelein Tilburg 18
Ubu Nijmegen 18

129 Luuk Scholten Doorn 17
Michel Scholten Amsterdam 17
Rob J. Nijmegen 17
Sjef van As Beuningen 17

133 Gert-Jan Connoly Rotterdam 16
H. de Bles Bemmel 16
Team Boxmeer Boxmeer 16

136 Anneke Hermans Rosmalen 15
GIRA Nijmegen 15
Theo van der Poel Kanzem (Dld) 15
Wip L. Nijmegen 15

140 Cris Boumans Nijmegen 14
Ed Verkuylen Nijmegen 14
Felix Hakvoort Lent 14
Jan Peters Nijmegen 14
Pieter van Kesteren Mook 14

145 Anton Schaap Hilversum 13
146 Joop Amsterdam 12

Jos Bergman Nijmegen 12
Theodopoolos Heldens Brummen 12

149 Beth Brand Wellerlooi 11
Matty Nijmegen 11
R.C. Ravestein Nijmegen 11
Zusjes Lemereis Amersfoort 11

153 Broertjes van Uffelen Hintham 10
Carolijn Engels Nijmegen 10
Janine Seldenthuis St J. de Liniéres 10
Luciano Fasotti Cuyk 10

157 Marcel Rözer Nijmegen 7
158 Cos vd Weijer Nijmegen 6
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Voetbal & Vertier

Alles over links
Het is op zijn minst opvallend. Ooijer, Melchiot, Bos-
veld, Ricksen, De Jong... Allemaal rechtsbacks en
allemaal niet bij de selectie. Alleen Reiziger is een
echte rechtsback. En voor de positie van rechter-
spits hebben we alleen de nooit spelende Andy van
der Meyde of een overstekend Overmarsje. Ronald
de Boer mag ook niet mee. Wat zit hierachter? Gaat
we zonder rechtervleugel spelen? 
Hennie de Haan: spelen zonder rechterflank. In de
kleedkamer van het Nederlands elftal wordt een grote
zak kalk geplaatst. De zak mag niet opvallen. Het is ver-
standig om er in grote letters een woord op te zetten:
‘reserveballen’, bijvoorbeeld, of ‘extra pleisters’. Zo wor-
den pottenkijkers op het verkeerde been gezet. Alle
spelers pakken voor de wedstrijd een beetje kalk uit de
grote zak en doen dat in het achterzakje van hun voet-
balbroek. 
Direct na de aftrap lopen de spelers om beurten zo
onopvallend mogelijk naar de rechterkant van het veld. 

Daar aangekomen strooien ze een beetje kalk op de
grond. Langzaam ontstaat dan een nieuwe zijlijn, die
van doelpaal tot doelpaal loopt. De spelers op de reser-
vebank werken intussen stilletjes de oude zijlijn weg met
behulp van een potje groene poeder. 
De opstelling van het Nederlands elftal is van tevoren
aangepast: in het veld staan een dubbele linksbuiten en
drie spitsen, die rustig allerlei voorzetten inkoppen. Op
het moment dat de tegenstander een extra rechtsach-
ter en twee voorstoppers inzet zal het in de regel al te
laat zijn. In de rust kunnen de wisselspelers de nieuwe
kalklijn weer snel uitwissen. Indien nodig dit hele
procédé in de tweede helft herhalen. Anders de wed-
strijd rustig uitspelen en eventueel Van Hooijdonk en
Reiziger inzetten. Hetzelfde restultaat kan overigens
ook bereikt worden door het onopvallend verplaatsen
van de beide doelen naar de zijkant van het veld. De
coach dient er in dat geval wel rekening mee te houden
dat het veld bij deze optie breder zal zijn dan bij de eerste. 

Kan het wat worden, een voetbaltoernooitje dat als officiële slogan heeft: ‘In Portugal, extra time is always
the best part of the game’? Dacht het niet. Extra tijd, dat is per wedstrijd hooguit een minuut of acht. Nor-
maliter is het niet het meest opwindende deel van een partijtje voetbal: tactische invalbeurten, plotselinge
krepeergevallen, superieure staaltjes tijdrekken, coaches die in beeld verschijnen omdat ze naar een
scheidsrechter schreeuwen dat het tijd is. Vet vreselijk allemaal.
Of heeft de bedenker van deze slome slogan briljante vooruitziende blikken gehad? Apotheose-spekta-
kels zoals in de champions league-finale tussen Bayern München en Manchester United in 1999. Kort
voor tijd gaan bestuurders van Bayern met de lift van hun erelogeplaatsen naar beneden, naar het veld.
Als ze in de lift stappen is de stand 1-0 voor Bayern. Dikke buiken maken dikke pret in de lift. ‘Das haben
wir schön gemacht’, of zoiets.
Wat had ik graag deel uitgemaakt van dit gezelschap. Bestaan er beelden van de Duitse koppen toen 
ze geconfronteerd werden met een wrede werkelijkheid? Tijdens hun tripje van loge naar veld heeft 
Manchester twee keer gescoord. Teddy Sheringham in de 91e, Ole Gunnar Solskjaer in de 93e minuut.
Kijk, als het elke wedstrijd op dit soort verkwikkelijke taferelen aankomt, met Duitsers, Tsjechen, Letten,
Fransen, Engelsen, Zweden en Grieken in de slachtofferrol, dan gaan we in juni mooie tijden tegemoet.
Zeker als je in een Haps horeca-etablissement zit, waar ze in een zaal een heuse tribune hebben opge-
bouwd. En ze hebben er ook een euro-pool. Hoofdprijs: een auto. Niet zo maar een auto, nee, een oranje
geverfd exemplaar. Het moet niet gekker worden.
Dat geldt ook voor al die televisiezenders die Neuro 2004 misbruiken voor commercieel gewin. Meer dan
ooit zal er uren, uren, uren gezeverd, gemekkerd en geouwehoerd worden door onbenullen, bn’ers, caba-
retiers, pseudo-kenners en betweters. Het zal een hele klus worden om vanaf nu Humberto Tan en Jack
van Gelder te ontlopen, want Neuro 2004 wordt het kampioenschap van de praatjesmakers. De eerste
slachtoffers van dit EK zijn al gevallen: het betreft serieuze sportjournalisten, die zwaar overspannen thuis
zitten omdat ze onlangs in een landelijk dagblad op één hoop zijn gegooid met deze notoire babbelaars.

Bertie Brinta

Haan de Hennie
Wie nog nooit van Hennie de Haan heeft gehoord
heeft nog nooit aan de Poolbode meegedaan. Ook
in de huidige editie zal de voormalige Schin op Geu-
ler onze steun en toeverlaat zijn. Zonder Hennie’s
messcherpe analyses, torenhoge intellectuele pres-
taties en onnavolgbare boerenslimmigheidjes is de
pool de pool niet. En is voetbal geen voetbal, maar
een heel andere sport, of zelfs helemaal geen sport.
In de aanloop naar ieder groot toernooi moeten we
altijd opnieuw op zoek naar Hennie. Dat was dit keer
niet anders. Het is het enige voorspelbare aan Hen-
nie. 
Geen idee hadden we waar hij uithing. Toen echter
speelde Heracles plotseling op kunstgras. Hier was
de hand van Hennie zichtbaar. We kennen hem: een
prachtig dwaalspoor. In Almelo zou hij dus zéker
niet zitten.
De poging van Quatar om Ailton tot Quatarees te
maken was een tweede teken. Het aantrekken van
de Boertjes door hetzelfde land een derde. De
Quatarese bond legde ze broertjes vast, om pas
later te bepalen voor welke club ze zouden gaan uit-
komen. Overduidelijk herkenden we de signalen

die hij uitzond. Dit was
Hennie. En hij wilde
gevonden worden.
Kort daarna volgde een
klein e-mailbombarde-
ment. Via twee elektroni-
sche adressen liet Hen-
nie de Haan ons weten
dat zijn nieuwe boek Din-
gen heel goed nadoen (zie
elders in deze bode) was
verschenen. Diezelfde

middag nog spraken we in vele talen met hem en
kregen de verborgen toezegging dat hij ook deze
zomer voor velerlei geheime suggesties beschik-
baar is.
Heb je dus vragen aan Hennie, of ben je op zoek
naar een mal trucje of een vergeten slimmigheidje?
Mail hem op een van zijn adressen: haandehen-
nie@hotmail.com of henniedehaan@surimail.com.

Ronaldo 
is een 
discussie!
Portugal heeft Ronaldo. Van Man-
chester United. Witte schoenen,
achttien jaar, raar haar, onnavolg-
bare bewegingen. Overbodige be-
wegingen, menen ze bij RTL5. En
gelijk hebben ze. Je hebt er niks
aan, het leidt nergens toe. Ze laten
het vaak zien in de herhalingen:
‘Mogen we dat fragment nog één
keer zien?’ Want ze willen het er
graag over hebben. Het blijkt een
discussie. ‘Wat deed-ie daar nou?
Drie-, vierdubbele schaar? Voor-

zet achter standbeen langs? Laat het nóg eens zien. Nee, daar heb je niks aan.’ Oogverblindende passeerbe-
weging op snelheid? Ergerlijk. Speler het bos insturen? Nergens voor nodig. Eén schaar en dan hoog in de
zestien, dat moeten we hebben. Beter nog: geen schaar en ineens op het hoofd van Ruud. Goal. En vervolgens
geen gejuich. Dat gedoe. Efficiënt een duim omhoogsteken. Teruglopen, opstellen. Nóg een maken. Zo moet
voetbal zijn. Dat zien wij ook wel in.

Onthoud steeds goed wat de tegenstander doet en doe
dat dan precies na! Komt de tegenpartij op 1-0, dan doe
je hem na. Het zal gelijk worden. Maakt de tegenstander
2-1, bijvoorbeeld via een omhaal na een een-tweetje en
een hoge voorzet van links, prent dan eerst goed de volg-
orde in het hoofd: eerst het een-tweetje, dan de voorzet
van links, tot slot de omhaal. Vervolgens nadoen. Dan is
het weer gelijk! Deze tactiek handhaven tot de negenen-

tachtigste minuut. Dan heel onverwacht overschakelen
op ‘dingen zelf bedenken’. Bijvoorbeeld Ballack door de
benen spelen en scoren met een schuiver in de rechter-
hoek. Of iets anders wat je zelf bedacht hebt. Extra tip:
bedenk iets ingewikkelds, zodat de tegenstander jou niet
kan nadoen in de extra tijd. Nog een tip: vraag eerst aan
de tegenstander of hij dit boekje ook heeft gelezen, zodat
je erg ingewikkelde situaties kunt voorkomen.

Uit: Dingen heel goed nadoen. Auteur: Hennie de Haan.
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willy und rené

helmond in 
hiltrup

René van de Kerkhofs internationale ervaring was gering en bovendien werd de Eindhovense tweeling

weinig serieus genomen. René en Willy werkten dit ook wel enigszins in de hand door een al te hoofse

houding enerzijds en door een stapel van vijftig Suske & Wiske’s die ze in Hiltrup hadden laten aanruk-

ken anderzijds.uit: Auke Kok: 1974 Wij waren de besten, p. 305

De voorpret: met z’n zessen in een volgwagen,
tijdens een oefenetappe ergens tussen Verdun en
Reims. In de plaatselijke barretjes snel een pastis
achteroverslaan en meteen weer verder, door de
knalgele koolzaadvelden van het Franse voorjaar.
Op de vierde of vijfde  ochtend had ik bij het opstaan
opeens een enorme kramp in m’n linkerbeen. Of dat
nu kwam door de kleine Espace-stoeltjes of door de
nogal korte nachten (je kent het wel, alleen maar
manvolk, dagenlang samen onderweg in de hete
zon, ‘s avonds uitgeput aankomen in zo’n dorpshotel
waar de dochters van de uitbater een gastronomisch
hoogtepunt serveren, begeleid door een simpele
tafelwijn waar je thuis de hele kelder vol mee zou
willen stouwen), toen ik na het ontbijt in de auto
stapte was het meteen duidelijk. Met vereende
krachten werd ik weer naar buiten getild en daar
stond ik dan: dag jongens, byebye zwaaizwaai, de
ouwe bok gaat vandaag niet mee, voor mij vandaag
een rondje Joppecourt.

Wat te doen? Bij de dame waar ik de nacht had
doorgebracht hoefde ik niet aan te komen, die was al
vroeg weggereden naar haar werk in de stad, en
verder kende ik natuurlijk geen hond. Met
voorzichtige pasjes sjokte ik door het dorp. Ik telde
drie ezels en vijf ganzen. Twee keer heen en weer en
toen kende ik het wel: zo’n dorpje ziet er leuk uit
maar er is geen bal te beleven. De pijn werd ook niet
minder en ik zakte neer op een bankje bij de kerk.
Een enorme scheut trok door m’n been en ik stond
weer overeind: zitten was er ook niet bij.

Het werd heter en heter. Terwijl de zon
langzaam opschoof naar haar hoogste punt, gleed ik
steeds verder omlaag in een intense somberheid.
Een dokter was hier niet en vooral: hoe kwam ik deze
lange dag door? In de verte zag ik al een zware
koppijn opdoemen.

Zo ver was ik gezonken dat ik het eerst niet
besefte maar toen drong  het tot me door: met een
zachte hete wind dreef ook een warm diep geluid
mijn kant uit. Ondanks de intense pijn strompelde ik
naar de kerkdeur. Ik heb niet veel met kerken maar
die weerzin verdwijnt meteen als ik een echt
toonwielorgel hoor. Toegegeven, de organist was
geen Lonnie Smith maar het gevoel dat was er: 
The Doctor Is In!                                                                

M.

STOPPERS EN KETZERS
Dat Franse team, zit die rijke Rus daar misschien achter? ¢ Een soort paradox: je shirtje uittrekken, dat is tegen-
woordig geel. ¢ Maar tenu’s dragen die je niet uit kunt trekken is ook verboden. ¢ Hansman is een digitaal
genie. ¢Met wie zou Frank de Boer op de kamer slapen, nu Ronald er niet bij is? ¢ Sander van Gelderen is een
genie. ¢Broeva! Haro! ¢

Dit is hem dan echt: de eindstand van de vorige pool.
Natuurlijk hadden jullie hem vier jaar geleden al uit-

gerekend. Net als wij. Zoek in de lijst naar je 
favorieten, je concurrenten voor dit jaar, grappige
namen, grijze muizen en wanhopige laagvliegers. 

b


