
Want oh, wat hebben we jullie gemist, voet-
balliefhebbers en voetballiefhebsters. 
Zonder jullie was het zo verschrikkelijk 

stil. Baarskamp, Huub van Nistelrode, Bossie Bos 
en Wil Kersemakers. Zijn jullie er nog? En hoe dan? 
Zeg ons, Hennie de Haan, is jouw adres nog steeds 
Trucjesbos 8 te Bathmen? En Joost Jeliazkov. Heb je 
al verkering? Of doe je daar niet aan? 
Ach, twee jaar geleden. Weten jullie het nog? Hoe 
Theo Heldens vanuit de achterhoede opstoomde en 
er blijmoedig met de prijzenpot vandoor ging? Hoe 
toppers van het eerste uur Diana Jansen (‘Ik doe 
nooit meer mee’), Adriaan Morel en Flip Chatrou 
uiteindelijk wanhopig in het stof beten. En ach! H.B. 
Boland! Tijdenlang een ongenaakbaar heerser, die 
met zijn fantastische scores iedereen de stuipen op 
het lijf bleef jagen. Om uiteindelijk rustig te eindigen 
op een toch eerbiedwaardige vierde plaats.
En laten we ook die andere prijswinnaars niet verge-
ten. Veertje uit de Ooijse Schependom, die bezoek 
kreeg van de poolbodes. En die kwamen niet met 
lege handen. Nee, die kwamen met een prach-
tige vijfde prijs op de proppen. Voetbalschrijver Iwan 
1908 ontving zijn enveloppe met inhoud op een zon-
overgoten Nijmeegs terras terwijl televisiemaker 
Kees Brouwer – verrassend tweede – het geld op 
een dag plotseling op zijn rekening zag staan.
Ach, het is niet iedereen gegeven. Voor brave lie-
den als Struikrover, Niels den Brok, Sander Jansen 
en Elsje Bühler ziet zo’n pool er heel anders uit. Zij 
rommelen wat in de middenmoot, kijken eens een 

tijdje onderin en knijpen hun handjes dicht wanneer 
ze uiteindelijk bij de eerste honderd eindigen. En 
de poolbodes zelf? Zij zijn geen grijze haar beter. Is 
het dan niet gewoon prettiger om deel uit de maken 
van de krochten van het voorspellingsfestijn, waar 
illustere en sinistere types als De Cock en Van Esch, 
Ton van Loen, de Familie Bruynen en Natascha zich 
tijdens zo’n kampioenschap wekenlang ophouden? 
(Teun: ‘Nee!’) 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over al 
die trouwe oudgedienden. Martien Heijmink, Paul 
Fransman, Matty Lupker, Gert-Jan Kooreman… Ze 
zouden toch onderhand een zekere handigheid in 
het spelletje moeten hebben, zó oudgediend zijn ze 

inmiddels wel. Betaalt hun ervaring hen dit keer ein-
delijk uit? Of kunnen ze het gewoon niet zo goed?
De poolbode tijdens een WK! Dat is lang geleden. 
Hebben jullie dat wel in de gaten? Twee WK’s heb-
ben we overgeslagen. Pak nu jullie rekenmachien-
tjes en huiver. Want wat blijkt? De laatste WK Pool-
bode verscheen in 1994! We konden het zelf ook 
nauwelijks geloven. Natuurlijk waren er tussendoor 
prachtige EK-zeges voor Anne Lilian (1996), Louis 
van Zetten (2000) en Theo Heldens (2004). Maar 
de grote en enige WK-specialist is toch echt Wil 
Kersemakers, winnaar in 1990 én 1994. Dus wie is 
de grote favoriet? Jullie hebben gelijk. Ook wij heb-
ben geen idee. Overigens dichten opvallend veel 
deelnemers zichzelf dit keer grote kansen toe. ‘Ik ga 
winnen, deze keer’, zeggen ze dan. Maar de mees-
ten zijn volmaakt kansloos! Kansloos? Wat zeggen 
de poolbodes nu? Fout! Kansloos ben je nooit. Want 
je kunt altijd een subklassementje naar je hand zet-
ten. En vind je jezelf in geen enkel subklassement 
terug? Bedenk er dan zelf een. En overtuig de pool-
bodes ervan dat het een heel leuk klassementje is! 

Hé! Hebben jullie het ge-
 hoord? Er is een WK voetbal 
deze zomer! En nog wel in 
het land van Schwarzen-
beck, Bein en Jeremies. 
Mooier kan bijna niet! 
Weet je wat we gaan doen? 
Een pool! En jullie doen 
weer mee! Oké?

Bij deze poolbode zit een inschrijfformulier, vul dat in 
en lever het in vóór MAANDAG 5 JUNI 23.59. 
Het inschrijfgeld bedraagt een luttele 15 euro. 
Maak meteen het geld over op rekeningnum-
mer 5040433 t.n.v. Poolbode, Nijmegen.  
Wel betalen hoor! Als we je inschrijfformulier binnen 
hebben, krijg je van ons een wachtwoord. Hiermee 
kun je inloggen op www.poolbode.nl. Daar kun je 
tot uiterlijk één minuut voor aanvang van de eerste 
wedstrijd de voorspellingen en  topscorers voor de 
eerste ronde invullen. 

Na de eerste roNde
Voorspellingen voor de achtste finales moeten 
uiterlijk zaterdag 24 juni om16.59 uur inge-
voerd zijn op de site. 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 naar één van de 
poolbodes of e-mailen naar Hennie de Haan. Maar 
doe dat dan bijtijds! Voorspellingen voor de kwart-

finales moeten uiterlijk vrijdag 30 juni om 
16.59 uur ingevoerd zijn. De voorspellingen voor 
de halve finales moeten uiterlijk dinsdag 4 juli 
om 20.59 uur ingevoerd zijn. De voorspellingen 
voor de finale en troostfinale moeten uiterlijk 
zaterdag 8 juli om 20.59 uur ingevoerd zijn. 
Bij overmacht kun je een andere deelnemer dele-
geren uitslagen voor je door te geven. Doe dit door 
je inloggegevens aan hem of haar door te geven. 
Mocht je tijdens het hele toernooi afwezig zijn en 
verder helemaal niemand kennen - en om die reden 
de uitslagen van alle wedstrijden blind willen voor-
spellen, neem dan even contact op met een van de 
drie poolbodes. Zodra de voetballers hun werk heb-
ben gedaan kun je op de site zien welke gevolgen dat 
heeft gehad voor de klassementen. Het is wederom 
meer dan ooit verboden om boos te worden als je 
zelf te laat bent met invoeren. Voor alle voorspellin-
gen geldt: het gaat om de eindstand na 90 minuten 
(+ blessuretijd). Dit betekent: verlenging en straf-
schoppen moeten niet in de voorspellingen worden 
opgenomen.

eN verder
De voorspellingen voor de WK-topscorers zijn meer 
dan ooit van belang. Zie elders in deze poolbode!

PUNteNteLLING
Eerste Ronde: 1 punt voor de juiste toto-uitslag,  
3 punten voor de exact juiste uitslag. 
Achtste finale: 2 punten voor de juiste toto-uitslag, 
4 punten voor de exact juiste uitslag. 
Kwartfinale: 3 punten voor de juiste toto-uitslag,  
6 punten voor de exact juiste uitslag. 
Halve finale: 4 punten voor de juiste toto-uitslag,  
8 punten voor de exact juiste uitslag. 
Finale en troostfinale: 5 punten voor de juiste 
toto-uitslag, 10 punten voor de exact juiste uitslag. 
Topscorers: 1 punt voor elk doelpunt dat een van 
jouw topscorers maakt.

ALFrED  024 3 60 44 96
TEuN  024 3 8 88  443
uBu  024 3 2  30  31 9
Hennie de Haan: haandehennie@hotmail.com 

sPeLreGeLs!

Costa rica Van Costa rica weten 
we het volgende: aardige techniek, vaak 
wat klein van stuk, donkerhuidig (of dan 
toch zeker licht getint), zwarte haren, 
temperamentvoller dan de doorsnee 

Nederlander. Fantastische namen! Ze heten Carlos 
Castro, Harold Wallace en Jervis Drummond.  Maar 
het kan ook zomaar Leonardo Gonzalez, Mauricio 
Wright of Pablo Salazar zijn. Danny Fonseca staat 
voorin. Vast vernoemd naar de urugayaanse spits 
van vroeger, Daniël Fonseca. Zou hij er net zo grap-
pig uitzien?

duitsland De eerste ronde komen ze door. 
robert Huth scoort met de knie. De tweede ronde 
komen ze door. Het fameuze scheenbeen van 
Schneider. Maar dan is het toch echt over. Nooit 
hadden de Duitsers een armoediger selectie. Ja, 
misschien twee jaar terug, in Portugal. De arme 
Jürgen Klinsmann heeft nu zelfs de stokoude houw-
degen Jens Nowotny teruggehaald. Nee. Nou… 
Misschien de kwartfinales dan. Maar dan is het toch 
écht voorbij. Die Podolski is wel een aardige spits. 
Scoorde laatst met de voet. Zou het dan toch… 

ecuador Ecuador speelde onlangs nog tegen 
Oranje. We hebben goed opgelet. Wat ons opviel: 
aardige techniek, niet zo groot, donkere huid (getint 
toch zeker), zwarte haren, wat temperamentvoller 
dan de doorsnee Nederlander. Die namen! Ze heten 
Álex Aguinaga, Agustín Delgado en Alberto Spen-
cer. Maar ook Angel Fernandez, Giovany Espinoza 
en Wellington Sánchez. Welke verslaggever zou 
Ecuador – Costa rica mogen doen? Kan Toine van 
Peperstraten niet heel mooi Spaans praten?

Polen Ze zijn weer op een eindronde, de Polen! 
Vier jaar geleden ging het helemaal mis. Dit jaar zijn 
ze gelukkig weer Geheimfavorit. De Polen horen 
tot de beste Geheimfavoriten die je je kunt wensen. 
Vooral in Duitsland. Maar liefst twee topscorers 
namen ze mee, 22 jaar geleden. Kale Lato (7 doel-
punten) en besnorde Szarmach (5). Dat was me wat. 
En dan vier jaar later wéér heel mooi voetballen in 
Argentinië. Een beetje het Nederland van het voor-
malige Oostblok. Nu helaas zonder Dudek en Nied-
zielan, maar met radomski en Ebi, zoon van Wlodi. 
Zien we hier de wereldkampioen? Dat niet. Maar wel 
de kampioen van groep A. We brommen het jullie.

engeland Engelsen! Dan weet je het 
wel. Als het niet loopt worden ze mooie 
anti-helden en als het loopt gaan ze held-
haftig onderuit. Gelukkig lopen ze nooit 
alleen. Met Lampard en Gerrard heb-

ben ze twee middenvelders die heel erg op elkaar 
lijken terwijl ze helemaal niet op elkaar lijken. Maar 
goéd dat ze zijn! De oude Beckham steekt er maar 
bleekjes bij af. En rooney... rooney... Die gaat het 
gewoon niet halen. In plaats daarvan gaan we kijken 
naar twee meter Peter. Wie we zullen missen? Shaun 
Wright-Philips en Chris Waddle. En rooney dus.

Paraguay Paraguay is nu toch een beetje de 
ploeg van Edgar Barreto. In gedachten zien we hem 
weer voor een leeg doel verschijnen. En met een 
leeg doel bedoelen we er in dit geval eentje zonder 
keeper. Voor dat lege doel deed Barreto iets onbe-
grijpelijks en daarna moest hij huilen. Laatst stond 
een van de poolbodes naast hem op de baby-afde-
ling van de Hema. En het was echt een heel vrolijke 
gozer. We denken hem nu wat beter te begrijpen. 
Maar de kansen van Paraguay blijven moeilijk in te 
schatten.

trinidad en tobago Trinidad en Tobago 
hebben een mooie selectie. Mannen uit allerlei divi-
sies en eentje zonder club. Mooie namen ook. Shaka 
Hislop, Jason Scotland (speelt in Scotland), Stern 
John (64 doelpunten in 91 interlands). Ze hebben 
‘Tallman’ (Dennis Lawrence). Die speelt in de 4e divi-
sie in Engeland. Maar is wel 2.01 meter lang. En de 
oude vrouwenverslinder Dwight Yorke, die hebben 
ze ook. De witgrijze Beenhakker staat aan het roer. 
En maar praten. Zou daar iets goeds van komen?

Zweden Hé! Edman, Ibrahimovic, Larsson, Hans-
son, Elmander , rosenberg en Allbäck! Die kennen 
we! Zitten die allemaal bij Zweden? En wat zijn de 
plannen van al die blonde mannen op het toernooi? 
Veel lopen en hard rennen, dat vinden ze meestal 
wel leuk. Freddie Ljungberg blinkt er zelfs in uit. 
Alleen Ibrahimovic houdt van heel andere dingen. 
Maar juist als hij aan het wandelen slaat is het oppas-
sen geblazen voor Britten, Paraguayanen, Trinidad-
ders en Tobagonezen. Ooit sloeg Zlatan aan het 
wandelen. Hij wandelde langs zeven Bredanaren en 
een keeper. Die vielen allemaal om. Zou hij nog één 
keer zoiets willen doen?

b
A

b
B

Ivoorkust Eboué en Touré achterin. 
Dat is wel heel snel en sterk. En dan voorin 
Koné, Drogba en Kalou (1x). Tegen pak 
hem beet Kromkamp, Matthijsen en Van 
Bronckhorst. Wéér oneerlijk. Dat win-

nen we zo toch nooit? Stiekem verheugen we ons 
wel heel erg op de Ivorianen, natuurlijk. Want ze zijn 
fantastisch. Maar onze arme jongens liggen er nu al 
van wakker. Over arme jongens gesproken. Hoe zou 
het toch zijn met Salomon Kalou? We kijken er niet 
vreemd van op als hij straks tóch ineens komt opdra-
ven. Misschien wel bij Servië en/of Montenegro! 

Nederland Daar staan toch wel een paar 
vreemde snuiters in de selectie van Marco van Bas-
ten! Zoals Kew Jaliens, van wie niemand weet hoe 
je zijn voornaam nu eigenlijk uitspreekt. Kef, Kieuw, 
Kjuw, Kuw? En John Heitinga, (die aan zijn gezicht 
te zien voortdurend stomverbaasd is over zijn eigen 
aanwezigheid). En dan geen Huntelaar en geen 
Davids. En geen Medunjanin! Gelukkig is Van Bom-
mel, sinds hij bij Barcelona speelt, zo saai geworden 
dat hij mee mag van Marco. Want Danny Landzaat… 
Oei, oei, die is het slechtst in vorm van alle voetbal-
lers op de hele wereld! Of heeft hij ons knap gefopt?         

servië en Montenegro Altijd beter dan 
je denkt, die voormalig Joegoslaven. Altijd een paar 
supertalenten erbij. Op het EK-onder-21 waren 
ze ook al zo goed! Technisch, brutaal, sluw. Zoals 
Jan Kromkamp, maar dan precies omgekeerd. 
Ze hebben Kezman, die heeft bewezen goed te 
kunnen scoren tegen Nederlanders. En Jevric, 
die heeft bewezen goed te kunnen keepen tegen 
Nederlanders. Nu maar hopen dat de Serviërs en 
de Montenegrijnen bonje krijgen. Op het Eurovi-
sie Songfestival kwamen ze helemaal niet opdagen 
zelfs! Worden de Denen weer van vakantie terug-
geroepen?

argentinië Het kan zijn dat ze een slechte 
doelman hebben. We kennen hem niet. Maar dan… 
Die achterhoede! Dat middenveld! Die voorhoede! 
Samuel, riquelme, Messi! Als Argentinië een 
Geheimfavorit is, dan hebben we het over een heel 
slecht bewaard geheim. Maar weten jullie nog, pool-
deelnemers, hoe oneerlijk goed de Fransen leken, 
vier jaar geleden én twee jaar geleden? En hoe die 
er helemaal niets van bakten? Dat kunnen de Argen-
tijnen misschien ook. Iémand zal toch tegen moeten 
vallen?

b
C

Mexico Wat er in Midden-Amerika 
gebeurt is niet altijd even duidelijk. De lan-
den spelen er in de CONCACAF-groep 
en dat is al jarenlang een veel te lange 
afkorting. Elke vier jaar komen de Mexi-

canen weer bovendrijven. Omdat ze weer hebben 
gewonnen van van St. Vincent, St. Kitts en Panama. 
Mexicanen maken erg lekkere bonenschotels, maar 
van resultaten op het WK hebben ze minder kaas 
gegeten. Ja, rondspringen met de bal vastgeklemd 
tussen de voeten. Of achttien radslagen maken na 
een doelpunt. Dat is eigenlijk wat ze ons de laatste 
jaren boden.  O ja! Een van hun middenvelders heet 
Perez. Is dat soms een genaturaliseerde Deen?

Iran Iran! Oeioeioeioeioei. Oeioeioeioei. Daar 
schijn je toch mee uit te moeten kijken. Ze hebben 
een verrassend Duits middenveld en voorin loopt 
een man met 109 interlanddoelpunten achter zijn 
naam: Ali Daei. Brrrr. Hoeveel interlands heeft die 

man daarvoor nodig gehad? Hij speelt voor Saba 
Battery. Zou hij zich een beetje hebben kunnen 
opladen voor het toernooi?  

angola Angola is meer dan een verrassing. Het 
schakelde Nigeria uit en dat is knap. Wel jammer dat 
Nigeria nu niet mee kan doen. Voor de rest is het een 
beetje afwachten. Bij een speler die Mateus heet 
krijg je misschien bepaalde gedachten. Maar hij lijkt 
vast niet op zijn bijna-naamgenoot. En een aanvaller 
met de naam ‘Love’ maakt eigenlijk alles weer goed.

Portugal Gaat het dit keer wat worden met de 
Portugezen met hun eeuwige gouden generaties? 
Of krijgen ze al tegen Angola als oude kolonisten 
van katoen? Zou zomaar kunnen. ronaldo doet 
steeds minder gekke dingetjes. Of dat leuk is valt 
te betwisten. Een goed teken: de nieuwe gouden 
generatie ging roemloos ten onder op het eigen 
jeugd-EK. 

b
D
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Ghana Best veel bekenden hoor. En 
niet de minsten: Kuffour, Essien, Appiah, 
Amoah. Yakubu van Vitesse is iets min-
der, maar ook niet de minste. Opvallend 
kleine mannen zijn het overigens. Ze kun-

nen gewoon tussen benen van de tegenstander door 
rennen. En dan heel hard ‘panna! panna!’ roepen. 
Terstond begint de tegenstander een korte discus-
sie. Dat het helemaal geen panna was! En die Gha-
nezen lachen: jawel! Jawel! De tegenstander weet 
natuurlijk heus wel beter. Maar er ontstaat toch irri-
tatie. Licht concentratieverlies. Hou ze in de gaten.

Italië Ze zien er natuurlijk weer fantastisch uit, 
onze mannequins uit de laars van Europa. Het WK 
elftalfoto’s zouden ze zonder twijfel winnen. Maar het 
WK voetbal? Nee. Ze missen gewoon… Ze missen… 
Wat missen ze eigenlijk? Toni kan scoren, Nesta kan 
verdedigen, Gatusso kan afpakken, Materazzi kan 
afzagen, Totti kan geniaal doen (terwijl hij oliedom is!) 
en Buffon kan goed gokken. Ze kunnen alles. Dát is 
het natuurlijk. Ze missen een goede zwakke plek! Ze 
zijn te goed. En dan ook nog er heel goed uit zien! Dat 
maakt onvermoede krachten los, vooral bij tegen-
standers.

tsjechië Eigenlijk hebben we helemaal geen 
zin meer in de wapperende manen van Nedved. In 
die uitgestreken smoel van Baros. En in die vader-
lijke, wijze coach, hoe heet hij ook al weer… Brück-
ner. We hebben wel genoeg gezien van Tsjechië, 
de afgelopen jaren. Nog een wonder dat ze niet bij 
ons in de groep zitten. Meer dan eens zaten ze ons 
dwars. De reus Jan Koller is er deze keer gelukkig 
niet bij. Bezweken onder zijn eigen gewicht. Maar 
ook zonder Jan gaan de Tsjechen door. Met die hele 
oude, saaie ploeg. Galásek, Jankulovski, ujfalusi, 
Grygera, Poborsky, Smicer, Lokvenc… Het is niet 
anders.

verenigde staten Ze horen er niet bij. 
Geen traditie, geen echte voetballers. Wel Greg 
Berhalter. En die eeuwige reyna. Of is die inmid-
dels coach? Fantastische wedstrijdmentaliteit, maar 
dat hebben die Amerikanen in elke sport. Gaan ze 
prat op. Vroeger hadden ze een gitarist met een gek 
baardje, Lalas. En Ernie Stewart. Wat kon die lopen! 
We hopen maar een beetje op DaMarcus Beasly. 
Want dat onvoorstelbare talent, Adu, blijkt niet goed 
genoeg. Kan natuurlijk nooit.  

b
E

Kroatië Onopvallend maar o zo mak-
kelijk rolden de Kroaten door de kwa-
lificatie. Hun shirtjes blijven fascineren 
maar de kansen op dit WK zijn weer eens 
moeilijk in te schatten. Nico en Nico, 

Leko en Leko. Wat kun je ervan zeggen? Winnen van 
Brazilië en dan verliezen van Japan. Het kan zomaar. 
Bondscoach Krancjar kan iets wat Van Basten niet 
zal lukken. Zijn eigen zoon opstellen.

australië Australiërs! Die lopen normaal altijd 
op de kop, dus die moeten erg wennen. We hebben 
ze trouwens lang niet meer gezien! En niet alleen 
omdat ze zo ver weg wonen. Maar hier zijn ze dan 
weer, onder leiding van een russische bondscoach. 
Krijgen we nou eindelijk wereldrecordhouder 
Archie Thompson in het echt te zien? Dertien doel-
punten in één wedstrijd! Wat tegen Samoa kan moet 
tegen Brazilië toch ook kunnen? Hoewel... Australië 
scoorde nog nooit op een WK. 

Japan Japanners zijn altijd erg goed. Nijvere en 
technische mannen, geselecteerd uit een groep 
van 127 miljoen andere nijvere en technische man-
nen. Wat kan er mis gaan? En dan staan ze ook nog 
eens onder leiding van Zico en hebben ze een ver-
dediger die Alessandro Santos heet. Waarschijnlijk 
bezit Japan daarmee precies het vleugje Brazilië dat 
nodig is om een groot kampioen te worden. 

Brazilië
Natuurlijk zijn de Brazilianen favoriet. En dat is 
meestal een beroerd voorteken. Ze zijn zelfs zo ver-
schrikkelijk favoriet dat het eigenlijk een beetje saai 
is. Maar wereldkampioen in Europa worden past 
helemaal niet in de Braziliaanse traditie. De selectie 
is opgebouwd uit een griezelige overdaad aan grote 
namen. De mix tussen jong en oud is verbluffend uit-
gebalanceerd. Ze staan mijlenver voor in het FIFA-
landklassement. Nee, dat wordt waarschijnlijk niks, 
dit keer.

b
F

Frankrijk Wordt dit het laatste 
kunstwerk van Zidane? Wordt Henry 
de ster van het toernooi? Het kan. Maar 
Frankrijk gaat de laatste toernooien 
meestal vroeg ten onder. Iedereen denkt 

namelijk dat Frankrijk héél sterk is. En daar kun-
nen ze helemaal niet tegen. Daarom het volgende: 
Frankrijk is de grote favoriet. Wij zouden niet weten 
welk land Frankrijk van het kampioenschap af zou 
kunnen houden. (Psssst. Jawel hoor. Zwitserland, 
Togo en Zuid-Korea bijvoorbeeld.)

togo En Togo dan. Het ligt tussen het dwergen-
land van Ghana en het reuzenrijk van Ivoorkust. 
Het zullen dus wel middelmatig grote mannen zijn. 
Gecoacht door Otto Pfister, die naar eigen zeggen 
in meer dan honderd landen heeft gewerkt (kersen 
geplukt in Nederland, druiven geplukt in Frankrijk, 
naar olie geboord in Tobago, post bezorgd in Bel-
gisch-Congo). 

Zwitserland De Zwitsers worden vaak onder-
schat. Meestal maken ze dat ook volkomen waar. 
Een van de poolbodes blijft ze echter hartstochtelijk 
steunen. ‘Wat is er nou mis met Wicky, Degen, Spy-
cher en Lustrinelli?’ zo luidt zijn redenering. En laten 
we eerlijk zijn. Daar zit wat in. Frankrijk kon in de 
kwalificatie niet winnen van de heren van het witte 
kruis. Dat Young Boys-doelman Marco Wölfli niet 
bij de selectie zit, is voor diezelfde poolbode echter 
volkomen onbegrijpelijk.

Zuid-Korea Kan Advocaat wat Hiddink kan? 
Dat is een  beetje de vraag. Nee, hoor. Dat is een 
beetje het antwoord. Park en Lee zijn inmiddels heel 
wat ervaringen rijker. Toch lijkt het alsof in Korea 
veel nog hetzelfde is, met Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, 
Kim en Kim en Lee, Lee, Lee, Lee en Lee. We zullen 
weer een beetje aan ze moeten wennen. Gelukkig 
hoeven we de naam Bum-kun Cha in dit stukje niet 
meer te noemen. Wat ook wel weer jammer is. 

b
G

saudi arabië Veel Mohammeds, 
veel Abdullah’s. Dat is natuurlijk om ons 
zand in de ogen te strooien. Want mensen 
die hetzelfde heten, voetballen vaak heel 
verschillend! Zoals Marco (van Basten) 
en Marco (Materazzi). Bedenk zelf maar 

eens een paar goede voorbeelden.. Héél gevaarlijk 
lijkt ons Mohammed Amin. uitkijken dus.

tunesie Wat weten jullie eigenlijk van Tunesië? 
Dat ze vier jaar terug de Afrika-cup wonnen? Of dat 
Hatem Trabelsi daar de uitstekende rechtsback is? 
Of dat ze het enige Noordafrikaanse land zijn in de 
eindronde? Weten jullie dat? Nou, dat weten wij ook. 
Maar weten jullie ook andere dingen van Tunesië? 
Wij namelijk niet. Toch zijn we heel benieuwd naar 
ze. Mail alles wat je weet van Tunesië daarom naar 
haandehennie@hotmail.com.

oekraïne Met spanning zien we uit naar de 
prestaties van het duo Sjevtsjenko – rebrov. Och 
wat was dat mooi, die twee samen bij Kiev (met de 
dikke Lobanovski op de bank). En maar scoren. Bar-
celona en Milaan oprollen. Het is al een jaar of tien 
geleden… rebrov raakte aan lager wal, Sjevtsjenko 
voornamelijk het net. Zouden ze het samen nog kun-
nen? We hopen het. 

spanje Wat een team! Ze kunnen zelfs wereld-
voetballer Valéron thuislaten. En misschien begint 
het stokoude talent raùl wel op de bank. Op het 
middenveld kijken we ademloos naar de bleke en 
bedeesde Iniesta. Achterin loopt Carles Puyol. 
Onverwoestbaar. Let op als hij op de doellijn gaat 
staan. Dan doet hij zijn handen op zijn rug, zodat hij 
zeker weet dat hij geen hands maakt. Ziet er heel 
stoer uit.

b
G

Voetballiefhebbers breken zich er al jaren het hoofd 
over. Wanneer komen ze nou? Breken ze door? Of 
zijn ze al doorgebroken? En hebben we dat helemaal 
niet in de gaten? Wie? De weergaloze talenten van 
de Coerver-methode. Dertig jaar geleden lazen we 
er al over.
De oude trainer Wiel Coerver (toen al zeventig) 
was ergens in het Midden-Oosten. Aan vijftig heel 
stijve jongens leerde hij heel moeilijke trucjes met 
een bal. Wonderbaarlijke trainingsstof! Stel je voor, 
een heel klein stukje woestijn, met daarop vijftig 
nieuwe Maradonnas. Maar de KNVB wil maar niet 

met Wiel in zee. Onvergeeflijk, onverteerbaar! Nu! 
Nieuw! De nieuwste dvd’s van Wiel. Beter dan de 
oude video’s. Hoe het écht moet! En de KNVB? Zit 
te slapen. Of? 
Hennie de Haan: Wiel? Dat is een uitvinding van mij 
en Piet de Visser. Hij leert je juist heel slecht voetbal-
len. Meestal speel ik zelf voor Wiel. Soms doet Piet het. 
Koop ook mijn dvd ‘Dingen helemaal verkeerd voorge-
daan’. En natuurlijk de video. Gewoon weggeven aan 
andere landen! Bijvoorbeeld Argentinië. Of Ivoorkust. 
Verkrijgbaar met speciale plaksticker: ‘Dingen heel 
goed voorgedaan.’ Plak die over de titel heen.

Hennie vindt Wiel uit!

We introduceren een heel leuke nieuwe rubriek. Elke ronde mag je jouw Wereldelftal Maar Dan Juist Niet! 
opsturen naar de poolbodes (mail naar haandehennie@hotmail.com). Mag ook vaker. Zo’n Wereldelftal 
Maar Dan Juist Niet! moet bestaan uit spelers die aan het WK deelnemen. Dus Seedorf mag er niet in. Maar 
Torsten Frings dan weer wel. Als hij tenminste een beetje zichzelf is. Dat wordt lachen. We zijn zo benieuwd!

een nieuWe RuBRieK!

Waar hing Hennie de Haan dan toch weer uit, de 
afgelopen twee jaar? Het was angstig stil rond de 
legendarische voetbalvernieuwer en trucjesbe-
denker. Dat beloofde veel goeds. Toch werden we zo 
rond de winter wat ongerust. Nog altijd geen bericht. 
De lente brak aan. Geen Hennie. Niets. Tot vorige 
week. De poolbodes kregen alledrie op dezelfde 

avond een mysterieus telefoontje. ‘Dit is Hennie. Ik 
weet niets meer. De trucjes zijn op.’ Die nacht nog: 
‘Met Hennie. Kan het niet een keer zonder trucjes?’ 
En de volgende dag: ‘Zouden de mensen nog in mijn 
oude trucjes trappen?’ Vanaf dat moment was het 
weer stil. Nog één keer belde hij. Iets over zijn bad-
kamer. Dat belooft wat.

Hennie Weet nietS MeeR

eS WAR einMAl.... 
 EINDStAND EK 1988 
 1 Onno K.

 EINDStAND WK 1990
 1 Wil 71
 2 teun  69
 3 Gert 69
 4 Ed  67
 5 Alice 65
 6 Odile 64
 7 Jeroen  63
 8 toine 62
 9 Louis 61
  Irmgard 61
  Martin 61
  Marcel 61

 EINDStAND EK 1992 
 1 Anton Schaap 18
 2 Anne-Maartje L. 17
  Norbert Koning 17
 4 Jan Hoenselaar 16
 5 Bert van Scherrenburg 16
 6 H.L. van Rossum 16
  Oscar van Zetten 16
 8  Wilfried Simons 15
 9 Iwan 15
 10 Brenda de Vries 15
  René Clement 15

 EINDStAND WK 1994
 1 Wil Kersemakers 68
 2 D+D+B+B Mier  67
 3 Martin Hilferink 65
 4 Jos Bergman 60
 5 Kees van Bergen  59
  René Scheren 59
 7 Jimmy Janssen van Raay 59
 8 Esther Hermans 58
  Broertjes Lemereis 58
 10 theo Uijlen 57
  Natascha  57

 EINDStAND EK 96
 1 Anne Lilian 50
 2 Irun S. 48
 3 Philip Corputty 46
 4 Harry. H. 45
 5 Hezeltoon 44
  Jaqueline Sangers 44
 7 Jeroen Mank 44
  R.J. Veldman 44
 9 Bureau trendsoccer 44
 10 A. Brouns 43

 EINDStAND EK 2000
 1 Louis van Zetten 44
 2 Han Geurts 43
 3 HezelGuts  41
  Kees van Bergen 41
 5 Wendy Schneider 40
 6 Alfred Boland 39
  Jenny 39
  Reinoud van Uffelen 39
 9 Janine Slot  37
  Marcel Brand  37
  Steven Boland  37
  trio Przewalski-O.B. 37

 EINDStAND EK 2004
 1 theo Heldens 45
 2 Kees Brouwer 42
 3 Iwan 1908 42
 4 H B Boland 41
 5 Veertje 41
 6 Sam Huismans 40
 7 Diana Jansen 39
   Wip L. 39
 9 Ricardo Bland 39
 10 Jeroen vd Sterre 39

H Een groep des doods is helemaal geen groep des doods. Er gaan er twee door en er vallen 
er twee af. Net als in de andere groepen. H Marco van Basten: Het heeft geen zin om jongens 
neer te zetten op geen goeie manier. En dat heeft dan ook geen zin. H Wat nu? Servië en Mon-
tenegro zijn twee landen! Dat is oneerlijk. Het wordt óf Montenegro óf Servië. H Vennegoor: 
‘Inderdaad. Het is of of. Niet en en.’ H 21 juni. Willem-Alexander en Máxima, Rob Fila en Paula 
Silveyra. Oeioei. H Onze schrijf-je-in-mail was nog maar net weg, of Rutger Zwart stond 
al met zijn inschrijfformulier te wapperen voor de deur van poolbode teun. H Samen met 
zoon Marijn trotseerde hij weer, wind én fietsbrug om als eerst ingeschrevene in de boeken te 
komen. Hoera! H Nederland won met 1 – 0 van Kameroen. Van Bommel was heel dienstbaar. 
H Van ons mag hij nu wel weer gewoon heel goed gaan voetballen. Net als Van Persie. Dat is 
veel leuker dan dienstbaar. En eigenlijk is het ook heel dienstbaar. Jaha!  H   

tOPSCOReRS SCORen!
Poolsysteem radicaal vernieuwd! 
Hou je vast. Heel goed. Ja? Zit 
je goed vast? Nou daar komt-ie 
dan. We hebben de regels ver-
anderd. Zo. Nog benieuwd naar 
details? Wel, daar komen ze.
In deze pool tellen de doelpun-
ten die de topscorers op jouw 
topscorerslijstje scoren echt 
mee! Je wint er punten mee. Dat 
betekent: extra kansen. Maar 
ook: extra bedreigingen. 
Even uitleggen? Stel, je hebt 
Kezman, Henry en Messi als 
topscorer. Als een van die mannen, zeg Kezman,  
een doelpunt maakt, levert je dat een vol punt op. 
Netto. Belastingvrij. 
Ja maar... Wat nu als mijn topscorers na de eerste ronde 
al naar huis moeten? 

Niet getreurd! Na de eerste 
ronde mag je drie nieuwe top-
scorers kiezen. Dat mogen 
overigens ook dezelfde top-
scorers zijn. Wat jij maar wilt! 

Mag ik daarna nog een keer 
nieuwe topscorers kiezen?
Nee. Dat is wat ons betreft te 
gortig. Het is al zo’n spectacu-
laire regelwijziging.

Ik snap het niet!
Snap je het niet? Maar dat geeft toch niks. Vul 
gewoon je uitslagen en topscorers in en volg nauw-
lettend het verloop van het toernooi. Op zeker 
moment, na de finale, zul je een aantal punten 
behaald hebben. Dat is jouw eindscore. Veel plezier!

S t O P P E R S  &  K E t Z E R S


