
Tsjongejongejonge! Wat een weerzien! Ook al zagen 
we sommigen van jullie nog nooit. Oude deelnemers! 
Oude helden! Legendarische verschijningen als Adriaan 
Morel, Anton Schaap en Philip Corputty. Als uit het niets 
duiken ze elke keer weer op. De tranen springen ons 
spontaan in de ogen.
De tijden zijn duidelijk in beweging. Angola speelt op 
het WK, de Poolbode gaat digitaal en klassieke deelne-
mers varen plotseling onder een moderne vlag verder. 
Wij kunnen het wel waarderen. NERD (weet je nog, dat 
uitslagenvel van jou?), De Blonde Koster (waterstofper-
oxide?), Spock (Hey man, waar zijn je oren?) en de alom 
gevreesde Bosbrandkabouters kennen we. Maar wel 
onder een heel andere naam.
En als altijd zijn er nieuwerikken. Bloeddorstige debutan-
ten. Wat dachten jullie van de prachtig kortbenaamde Ab 
Wit, de Nederlandse Spanjaard Wybrand van Ellen en 
de jonge  pensionado Luuk Morel uit Mallorca? Om nog 
maar te zwijgen van nominale uitwassen als Fra Fra, El 
Biño, Varkensclub, Beritteritanderitang en Sjra van Thei 
van Sjang van Bernaardjes Sjang. Kan het misschien een 
onsje minder? Onze vormgever loopt rood aan... Maar 
toch: welkom! Welkom! Welkom!
Ook aan beroemdheden geen gebrek in deze aflevering 
van de poolbode. Zo kregen we warempel een inschrij-
ving van Bas en Juliana. Bent u het echt, hoogheid? En 
u ook, Bas? En... Heden! Cissy! Ook al van koninklijke 
bloede. Al schreven we uw naam vroeger toch anders. 
En verdomd als het niet waar is: George Bush jr.! Min-
der koninklijk. Maar best bekend! En... en... ongelooflijk! 
Harald ‘Toni’ Schumacher! Junge, dat jij een Nederlands 
e-mailadres hebt! En hé, Harmen: presenteerde jij vroe-
ger niet het NOS-journaal? 

Voor het eerst ook legendarische oud-profvoetballers: 
Barry van Galen en Hugo Hovenkamp en Bas Peijs. Ja 
hoor, deze zijn echt. 
Verrast werden we door een grote groep HezelHennies. 
Dát hadden wij niet verwacht. Maar wel leuk hoor. Wel-
kom! Tot onze verbazing schreef van de oude groep Hezel-
mannen echter alleen HezelHerbie zich dit jaar in. Hen-
nies, kunnen jullie een voor ons informeren hoe dat zit?
Ach en wie hebben we daar? Gert Jan Kooreman! Koning 
van de laatste minuut. Zóóó knap dat je ons altijd weer op 
het laatste moment weet te vinden. Terwijl we jou altijd 
kwijt zijn. En dan hebben we het nog niet eens gehad over 
Reinoud van Uffelen. Dat ging maar net goed, man!
Ach, ach, ach, ach! Norbert Koning, Piet Fransman, Peer 
Baudoin, Rob J., Mary, Matty Lupker, Martien Heijmink 
en... ach en... en ach... Henk! Trouwe honden!
We hebben er zin in!
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 9 juni 18.00 DuitslanD – Costa RiCa
los geht’s! Maar nu echt! Zal ooit een Duitser hebben 
gedroomd van een openingswedstrijd tegen Costa 
Rica? nee toch? Maar openen tegen de Duitsers op 
een WK, daar kun je een Costaricaan wel voor wakker 
maken. Hoeft trouwens helemaal niet. Ze hoeven pas 
om 18.00 uur. Dan zijn ze al wakker. Wie er nog meer 
wakker is? jullie natuurlijk. om te kijken of de Duitsers 
doen wat de meesten verwachten: zegevieren. Wie van 
de pooldeelnemers pakt drie wedstrijdpunten? En wie 
heeft lucas Podolski of Miroslav Klose als een van zijn 
topscorers? of Ballack? spannend hè?

 9 juni 21.00 uuR PolEn-ECuaDoR
Rode broeken, witte truien. Bleke Poolse mannen betre-
den het veld. alleen verdediger jacek Bak heeft een 
kleurtje. Maar die speelt in Quatar. Bleek of niet, de 
Polen durven het wel aan vanavond. Weten zij dat hun 
tegenstander in de kwalificatie zowel argentinië als 
Brazilië versloeg? of staren ze zich blind op middenvel-
der luis Valencia? Die in spanje speelt. Bij Recreativo.

 10 juni 15.00 uuR EngElanD – PaRaguay
ach vroeger. Vlak voor de wedstrijd lagen ze nog in 
een bad, met een fles. Dan de schoenen aan. Kunstge-
bit in bewaring bij de assistent-trainer en voetballen 
maar. Knallen met die ballen. negentig minuten in de 
hoogst mogelijke versnelling. alles hoog in de zestien. 
Even naar de verzorger voor een verband om de kop. 
En verder. tegen die Engelsen van toen zouden de lit-
tle Paraguayo’s niet eens dúrven aantreden. Maar nu? 
Engelsen zijn helemaal niet meer eng. Ze hebben vaak 
hun tanden nog en leuk haar. Zit er dan een kansje in 
voor Paraguay? We durven het te betwijfelen. Maar 
wij durven dan ook best veel.   meer t



 10 juni 18.00 uuR tRiniDaD & toBago-ZWEDEn
indrukwekkend is de status van trinidad en tobago 
niet. Maar leo Beenhakker heeft ze omhooggepraat. 
En het is diezelfde verbale woordenbrei van Beenhak-
ker waar de Zweden zo bang voor zijn. in de buurt 
van zijn dugout zullen ze niet komen. Dus vallen daar 
gaten. De vraag is of ibrahimovic in deze wedstrijd al 
gaat wandelen. Zou best kunnen. trinidad en tobago 
is toch een beetje het naC van dit WK.

 10 juni 21.00 aRgEntinië-iVooRKust
Daar blijf je voor thuis! (of je komt er voor thuis. Bij-
voorbeeld omdat je tijdens trinidad & tobago tegen 
Zweden even wat was gaan eten in een restaurant. 
of in een eetcafé.) of je kijkt niet thuis, maar bij een 
ander. of je zit in het stadion! (iwan, ben je daar?) 
En wat zal het worden? gaat Messi spelen en meteen 
zijn belofte inlossen? Doet Koné mee? En doet hij dat 
dan op zijn Roda jC’s? En heeft de scheidsrechter wel 
genoeg kaarten? Want oh, wat zijn ze hard, die argen-
tijnen en die ivorianen!

 11 juni 15.00 uuR sERVië-nEDERlanD
Zijn we er nu klaar voor? Heeft Marco zijn verdedi-
gers echt geleerd hoe je moet verdedigen? En weet hij 
zelf eigenlijk wel hoe dat moet? Vanavond zullen we 
het weten. Maar ach, misschien komt alleen Kezman 
een keer kijken op onze helft. neemt hij savo Milose-
vic helemaal niet mee. Rrrrrr.... Maar wat is dat? Rrr-
rrrr.... Wat hoor ik nu toch voor machientje. ach, het 
is onze aanval. Rrrrr... Ruud, Robin en Robben. Rrrr... 
maar dat is waar ook!

 11 juni 18.00 uuR MExiCo-iRan
Wie kan het best tegen de hitte? of zijn ze juist veel 
heter gewend? En vinden ze het hier stervenskoud? 
(30 graden? Mama mia! Brrrrrrrrrr ! Madre de dios! 
En: @#%$&!!!) Komen er twee teams met maillots en 
handschoenen het veld op. terwijl wij het juist heel 
warm vinden! Dat zou gek zijn! Hahaha, lacht het 
publiek, da’s me ook wat! Maar het gelach verstomt 

al snel en maakt plaats voor respect en bewondering. 
Want beide teams gaan heel serieus aan de slag en 
strijden voluit voor de drie punten. ja, we hebben het 
hier wél over een WK hoor. Wie er wint? Mexico zou je 
denken. Maar je kunt ook denken aan iran… nee, toch 
Mexico. spits met heel lange nek, vandaar.

 11 juni 21.00 uuR angola-PoRtugal
Een wedstrijd die eigenlijk bij uitstek geschikt is als 
openingswedstrijd van het toernooi. Portugal denkt 
de klus wel te zullen klaren. tot de clubloze akwá 
scoort. Vanaf dat moment is alles anders. jamba en 
lebo lebo beginnen achterin behoorlijk te heersen. 
Figo rent van links naar rechts en Ronaldo heel hard 
over de achterlijn. En dat verscheidene keren. ‘sensa-
tie’ staat er de volgende dag in de kranten. Zo’n wed-
strijd dus. Heel voorspelbaar.

 12 juni 15.00 uuR austRalië-jaPan
japanners. af en toe zwermt er eentje uit over de 
wereld. En na een tijdje gaat die dan weer terug 

naar huis. Eens in de vier jaar gaan ze met z’n allen 
op pad. Vandaag ontmoeten ze tijdens zo’n uitstapje 
de australiërs. Die zijn altijd op pad. Dat hebben ze 
van Colin Coates geleerd. Eerst maken de japanners 
foto’s. Dan spelen ze een wedstrijd. En dat is inder-
daad deze wedstrijd.

 12 juni 18.00 uuR VEREnigDE statEn-tsjECHië
snappen de amerikanen het nou of snappen ze het 
niet? We zullen het nooit weten. Maar je kunt wel 
alle kanten me ze op. Met hun fanatieke gedraaf 
kunnen ze het tsjechië best moeilijk maken. Maar 
voor hetzelfde geld denken ze dat een doelpunt van 
buiten de zestien een driepunter is. En vragen ze bij 
het eindsignaal aan de scheidsrechter wanneer  de 
derde inning begint. in dat geval kunnen ze het dus 
schudden.

 12 juni 21.00 uuR italië – gHana
Zou wel eens de eerste verrassing kunnen zijn. ja, 
tenzij we natuurlijk al een paar verrassingen hebben 
gehad. Voor de duidelijkheid: het is géén verrassing 
als italië met 1-0 wint van ghana. Een verrassing 
is het, als ghana over de italianen heen walst. ach 
toch, het idee! amoah walst over Materazzi heen 
en scoort! alleen de geprononceerde neus van de 
gevreesde voorstopper komt nog boven het maai-
veld uit. Wat een verrassing. Maar alle gekheid op 
een stokje: de grote favoriet is italië, de kleine favo-
riet is ghana. Hennie:een voetballer op een stokje! 
Vlak voor de wedstrijd verstoppen de kleine ghane-
zen een stokje op strategische plaatsen rondom het 
veld, bijvoorbeeld in de buurt van het doel. Bij een 
hoekschop(bijvoorbeeld in het strafschopgebied van 
Buffon) pakken ze gauw hun stokje en steken het in 
de grond. De hoekschop wordt genomen. snel gaan 
de ghanezen op hun stokje staan en zetten zich af. 
Essien kan het heel goed. Hoog torent hij uit boven 
de verbouwereerde nesta en knikt de 2 –0 in de 
touwen!Daarna worden de stokjes snel weer ver-
stopt door de ghanezen. niemand weet waar.

sCHaaMRooD
Het staat er echt, op de gevel van een elektronicabedrijf in Uden: Fanbastisch. Koeienletters. Vreselijk weer die 
schaamteloze pogingen om een graansilo mee te pikken van een opgeblazen voetbaltoernooitje. Zum Kotzen, een 
urn in de vorm van een voetbal, waarin nabestaanden de as van hun dierbare overledene, misschien wel gestorven 
aan een hartaanval omdat Lukas Poldolski in de laatste minuut van de extra tijd een dot van een kans miste en zijn 
ploeg is uitgeschakeld, kunnen stoppen.
Oranje. Ik kan de kleur niet meer zien. Zeker niet na een bezoek aan de Nederland-Mexico. Carnaval is een kin-
derfeestje vergeleken met de verkleedpartij die het Oranjelegioen van deze flutwedstrijd maakt. Twee mensen in 
vak YY van het PSV-stadion hebben niets oranjes aan. BB en BB jr. Buitenstaanders in een oranje poel van verderf: 
mannen in oranje wegwerkerskleding, vrouwen met oranje bakkebaarden, kinderen met oranje haar en, voor de 
afwisseling, lange plastic roodwitblauwe armpjes. Alsof ze aan een nationale olifantenziekte lijden. Potsierlijke mis-
maaktheid. 
Fanbastisch is een wrede trainer. Hij stelt in Eindhoven zijn b-team op. Erg. Nog erger: hij laat in de tweede helft zijn 
topspelers in groepjes van twee, drie warmlopen. Van Nistelrooij doet langs de lijn wat domme oefeningen. Geen 
enkele vedette komt erin. Op het veld  maakt Vennegoor of Hesselink duidelijk dat hij een fanbastische pinchhit-
ter is: voor open doel schiet de beoogde ‘redder des vaderlands’ glorieus over. Zeven interlands, nul doelpunten. 
Sterke cijfers.
Medelijden. Dat maakt zich van je meester bij het zien van zoveel oranje-adoratie van het meelooplegioen. Hoeveel 
Nederlanders moeten in therapie, als ze de vlaggetjes van hun huis hebben gehaald, de spandoeken hebben weg-
gegooid en de scherven van kapot gegooide Bavaria-flesjes hebben opgeruimd? Want één ding is duidelijk: het 
Nederlands elftal speelt in Duitsland slechts drie wedstrijden. Servië is alleen al te goed voor het zwakke Neder-
land, maar met hulp van Montenegro laten de Serviërs weinig over van het keurkorps van Marco Fanbastisch, 3-0. 
Ivoorkust pakt Oranje in met 2-0 en Argentinië walst over Nederland heen: 4-0. Schaamrood ligt in het kleuren-
spectrum niet ver van oranje af.
Eigen schuld, dikke bult. Fanbastisch. De hoofdschuldige, ongenaakbaar in zijn arrogantie, valt van zijn troon. 
Oorverdovend geraas in Frankfurt. Op zijn vakantieadres in Drente pakt een 23-jarige Achterhoekse Europees 
kampioen nog een spaatje rood. Het is stil in Ruinen.
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