
Voorbijgesnord
Diana Jansen staart verbluft omhoog.
Daar is-ie weer, die grote oude uitblinker
van de eerste ronde! Zo mogelijk nog
onthutster zijn de blikken van Adriaan
Morel. We zeiden het nog zo: ‘Niet omkij-
ken, Adriaan, doorgaan, niet omkijken!
Anders ben je gezien!’ We hoorden hem
nog net denken: ‘Wie zijn deze mensen?’
Maar op dat moment waren Jeroen vd
Sterre, Mary, Team Themo Theo en Igor Bennik (9 topscorers-
punten!) hem al voorbijgesnord. Ieder in hun eigen tempo. 

Vastklampen
Het begon allemaal zo lelijk, met Nederland-Portugal. Maar
voor de spanning in de pool was de uitslag helemaal niet zo
beroerd. Konden we ons daar tenminste nog aan vastklampen.
In de toptien was H.B. Boland de enige die bij deze wedstrijd
punten pakte. En zie... daar stond hij weer. Fier aan kop! 11 men-
sen scoorden het volle Portugese pond (of hebben ze daar ook
de euro?). Onder hen de subtoppers Mary, Berto Buiting en
(oud-prijswinnaar) Kees van Bergen. Degelijke middenmoters
als Helma Voskuylen, Gerard Kessels en MMMarben
Megens rechtten hun rug en grepen vol overtuiging hun laat-
ste kans op de eindzege. Jeroen vd Sterre pikte vier dure punt-
jes mee en meldde zich brutaal bij de kopgroep.

Voorbijstomen
Ook in het rechterrijtje rommelde het danig.
Dado, Hans Beer, Aninha en Mieke & Maria
floepten zomaar naar de linkerkant van het
uitslagenvel. Marcel Brand lukt dat nét niet.
Maar die had wel wat anders aan zijn hoofd.
Van de laatste 28 deelnemers in de stand
haalden er bij deze wedstrijd maar liefst 14
punten binnen. Blijkbaar was dit een moeilij-
ke wedstrijd voor mensen die goed kunnen
voorspellen en een makkelijke voor mensen
die daarin minder bedreven zijn. Toch zaten
De Cock en Van Esch er ook dit keer jam-
merlijk naast. Het duo zag Irun Scheiffes en

Job + Lena langzaam voorbijstomen en kon niet in het wiel
kruipen.

Bolletjestrui
Toen kwam de Griekse superverrassing. HezelHennie (0-1)
zag het allemaal al voor zich. Met grote voorsprong zou hij op
de eerste plaats belanden. Slechts één geniaal momentje van
Baros of Koller was genoeg. Hennies Hezelkreten waren tot
ver buiten de benedenstad te horen. Ook Rutger Zwart (1-0)
verschoot in de slotfase regelmatig van kleur. Uiteindelijk
waren Igor Bennik, Henk! en Theo Heldens drie van de lachen-
de derden. Theo Heldens? Wat dat niet die superklimmer van
de kwartfinales? Jazeker! Ook deze halve-finalecol nam hij als
een Robert Alban in zijn beste jaren. Na de eerste ronde stond
Theo 140ste! Deze snelste stijger hijsen we op zijn eigen ver-
zoek dan ook flux in de bolletjestrui. 

Themotisch
Maar de allergrootste winnaar van de halve finales was het
hechte Team Themo Theo. Twaalf punten sleepte dit themoti-
sche gezelschap binnen. Met een vijfde plaats in het klasse-
ment als beloning. Acht punten waren er onder andere voor
Jeroen vd Sterre (voorheen de grote Jeroen R.) die daarmee
op een bronzen positie belandde en de dit jaar zo verrassend
succesvolle Mary. Maar niet iedereen bewoog zich in mane-
schijn of rook naar rozegeur. Van echte verliezers kunnen we
misschien niet spreken, maar toch vielen Louis van Zetten (te
makkelijk opgevat?), Wip L. (nog wél leider van het speeltuin-
klassement), De Oren van Spock, Gielt Algra, kNeus. En... Flip
Chatrou. Wij herinneren ons allen nog de trotse koploper uit
de eerste ronde! Daarna voegde hij nog slechts drie punten
toe aan zijn totaal. We vinden hem terug op de achttiende
plaats.

Pek & Bonen
Ook de strijd om de laatste plaats staat bol van de spanning. De
Cock en Van Esch sloegen een klein gaatje, maar de strijd is
zeker nog niet gestreden. De omgekeerde hoogvlieger Jan
Boeijink lijkt nauwelijks nog een kanshebber, in tegenstelling
tot zijn wederhelft Michel Scholten. René van der Pas en Nata-
scha liggen op de loer. Wellicht geheel ten overvloede: men-
sen die een ronde hebben overgeslagen komen niet in aan-
merking voor de befaamde Spek & Bonen-prijs. Zij vormen
een bijzondere categorie en bezorgen de overgevoelige pool-
bodes (wij zijn net Dick!) pijn aan het hart. Toch gaat het ons te
ver om voor niet-inleveraars een speciale Pek & Veren-prijs in
te stellen.

PORTUGAL-GRIEKENLAND 4 juli 20.45 
Het gastland trapt traditioneel af. Klein tikje naar
voren. Dan tikje naar achteren. Mooie traditionele
aftrap. Het is ook wel een mooi treffen. Portugal is
een land met traditie. Griekenland ook. Grieken

kunnen discuswerpen en wostelen. Die worden dus geen Euro-
pees kampioen voetbal. Op het voetbalveld is discuswerpen
en worstelen tomelijk ongepast... Heee! Hee zeg! Tomelijk?
Die schrijffout zagen we ook al in Poolbode 2! En kijk eens naar
die titel: Portugal - Griekenland... Daar kwamen ze toen ook al
mee! En dan een grapje over discuswerpen... Verdomd, ook al
eerder gedaan! Zijn de poolbodes
de boel een beetje aan het neppen?
Wat gebeurt hier? 
Tja, wij weten het zelf ook niet goed.
De geschiedenis herhaalt zich
natuurlijk wel vaker –zeker als Hen-
nie de Haan in de buurt is– en het
kan natuurlijk goed zijn dat de EK-
organisatie een exemplaar van ‘Din-
gen heel goed nadoen’ in handen
heeft gekregen... Maar waarom
herhalen andere dingen zich dan
niet? De weergaloze solo’s van Rob-
ben? De doelpunten van Van Nistel-
rooy? De strafschopstop van Van
der Sar? Nou? 

Ach laat ook maar. Portugal en Griekenland doen de openings-
wedstrijd na. De Grieken zullen hem heel goed na willen doen.
De Portugezen doen alsof ze hem nadoen. En dan doen ze stie-
kem de wedstrijd tegen Nederland na. Let straks maar eens op.
De beste imitator wint. Maar wie is dat? Wie wordt de glorieu-
ze Europees kampioen van 2004? Bij de eerste wedstrijd tus-
sen het gastland en de Grieken wisten jullie het allemaal nog zo
zeker. Nul deelnemers gokten op een Griekse overwinning!
Maar toen kenden we Dellas nog niet, Seitaridis niet, en Gian-
nakopoulos misschien een beetje. Ze hebben een onverbidde-
lijke tactiek. De tegenstander driemaal op paal en lat laten
schieten en dan winnen. Jullie weten dat nu en dat is te zien aan
de voorspellingen. De Portugezen zijn weliswaar opnieuw
favoriet met 59 overwinningen, maar toch zien dit keer 40
deelnemers de Grieken winnen. 42 deelnemers houden het
op een remise. 
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FINALE !!!!

H.B. IS BACK!De halve finales zitten erop.
Nederland vloog eruit en even
hapten wij naar lucht. En met
ons de hele toptien. De hele top-
tien? Nee, één onversaagde deel-
nemer verzette zich tegen een
puntenloze halve finale. Met een
klein vreugdesprongetje van vier
punten bereikte H.B. Boland
opnieuw de kop. Team 

Themo
Theo

Op verzoek van Hennie de Haan stuurde

Marcel Kolsteeg ons een daverende cartoon

van... Hennie de Haan!



SPOORBOEKJE VOOR DE FINALE

SPOORBOEKJE VOOR DE FINALE

1. TEAM THEMO THEO 49 (3)
2. ADRIAAN MOREL 48 (8)
3. HEZELHENNIE 48 (7) P
4. HENK! 47 (2)
5. OREN VAN SPOCK 44 (6)

b
0-0

1. IGOR BENNIK 48 (9)
2. TEAM THEMO THEO 44 (3)
3. ADRIAAN MOREL 43 (8)
4. HEZELHENNIE 43 (7) P
5. HENK! 42 (2)

b
1-1

1. DIANA JANSEN 49 (8) G
2. JEROEN VD STERRE 49 (6) P
3. MARY 49 (5)
4. H.B. BOLAND 46 (4)
5. BERTO BUITING 43 (7)

b
1-0

1. KEES VAN BERGEN 48 (4) G
2. H.B. BOLAND 46 (4)
3. DIANA JANSEN 44 (8) G
4. JEROEN VD STERRE 44 (6) P
5. MARY 44 (5)

b
2-0

1. BERTO BUITING 48 (7)
2. H.B. BOLAND 46 (4)
3. DIANA JANSEN 44 (8) G
4. JEROEN VD STERRE 44 (6) P
5. MARY 44 (5)

b
3-0

1. H.B. BOLAND 51 (4)
2. DIANA JANSEN 44 (8) G
3. JEROEN VD STERRE 44 (6) P
3. GIELT ALGRA 44 (6)
5. MARY 44 (5)

b
2-1

1. LOUIS VAN ZETTEN 47 (2)
2. H.B. BOLAND 46 (4)
3. DIANA JANSEN 44 (8) G
4. JEROEN VD STERRE 44 (6) P
5. MARY 44 (5)

b
4-1

OVERIGE OVERWINNINGEN PORTUGAL
1. H.B. BOLAND 46 (4)

2. DIANA JANSEN 44 (8) G
3. JEROEN VD STERRE 44 (6) P
4. MARY 44 (5)
5. BERTO BUITING 43 (7)

b

OVERIGE OVERWINNINGEN GRIEKEN
1. H.B. BOLAND 41 (4)

2. THEO HELDENS 40 (1)
3. DIANA JANSEN 39 (8) G
3. WIP L. 39 (8)
5. JEROEN VD STERRE 39 (6) P

b

OVERIGE GELIJKE SPELEN
1. TEAM THEMO THEO 44 (3)

2. IGOR BENNIK 43 (9)
3. ADRIAAN MOREL 43 (8)
4. HEZELHENNIE 43 (7) P
5. HENK! 42 (2)

b

1. THEO HELDENS 45 (1)
2. IWAN 1908 42 (2) P
3. VEERTJE 42 (0)
4. H.B. BOLAND 41 (4)
5. DIANA JANSEN 39 (8) G
5. WIP L. 39 (8)

b
0-1

1. WIP L. 44 (8)
2. H.B. BOLAND 41 (4)
3. MMARBEN MEGENS 40 (2)
4. THEO HELDENS 40 (1)
5. DIANA JANSEN 39 (8) G

b
1-2

1. PEER (O) BAUDOIN 41 (6) 
2. H.B. BOLAND 41 (4)
3. THEO HELDENS 40 (1)
4. DIANA JANSEN 39 (8) G
4. WIP L. 39 (8)

b
1-3

Scenario’s in spoorboekje
Wat gebeurt er als het 0-0 blijft? Wat gebeurt er als het 3-1
wordt? Wat gebeurt er als de Grieken winnen met 0-2? Alle
mogelijke scenario’s vind je in dit spoorboekje. Wist je dat maar
liefst 10 deelnemers kans maken op de eindzege? Nee? Nou,
maar liefst 10 mensen kunnen de pool nog winnen! Om nog
maar te zwijgen van de deelnemers die kans maken op een prijs.
Het zijn er 21! Dat is een achtste deel van het volledige deelne-
mersveld! 

En wat staan ze weer dicht bij elkaar!
Soms zit er maar een puntje tussen.
Soms staan ze zelfs zo dicht bij elkaar, dat
er geen puntje tussen past. In dat geval
moeten topscorervoorspellingen voor
scherprechter spelen. In de top van het
klassement zijn alleen Nuno Gomes en
Pauleta nog in staat een beslissende rol
te spelen. Jeroen vd Sterre bidt dat Sco-
lari toch weer voor Pauleta kiest. En dat
die hem met een hattrick voorbij Diana
Jansen schiet. Maar of dat zal gebeuren?
We zullen het zien. Achter de namen van
de kanshebbers die nog een potentiële
doelpuntenmaker aan hun zijde hebben
zie je steeds een letter. De ‘P’ staat voor
Pauleta, de ‘N’ voor Nuno Gomez. 

Veel plezier!!

PRIJZEN!!
1e Prijs: 720 euro
2e prijs: 400 euro
3e prijs: 240 euro
4e prijs: 160 euro
5e prijs: 80 euro


