
 VR 16 JUNI 15.00 ARGENTINIË-SERVIË EN MONT.
Pekerman... Pekerman... gekke naam toch, voor een 
Argentijn. Zou hij daarom Lionel Messi niet opstel-
len? Omdat hij zelf een gekke naam heeft voor een 
Argentijn? Dat hem dat heel erg dwars zit? Het zou 
zijn ploeg vandaag zomaar op kunnen breken. Dit is 
tenslotte niet voor niets de Poule des Doods. Aan de 
andere kant: als Ivoorkust echt zo goed is, hoe goed 
zijn de Argentijnen dan wel niet... En de Serviërs 
en Montengrijnen? Als coach Petkovic Kezman en 
Milosevic gewoon laat staan, dan kan deze wedstrijd 
zomaar eindigen met een grote Montenegrijnen-
grijns. Wat jullie ervan denken?
Slechts zes deelnemers zien de voormalige Joegosla-
ven winnen. Onder hen laagvlieger Willem (een sim-
pele 0-7) en zijn stuntende moeder Wendy Schnei-
der (1-2). Daarnaast vinden we 32 gelijke spelen en 
dus 175 overwinningen van de Argentijnen. Hé hé, 
het gaat hier wel om Servië en Montenegro en niet 
om Malta en Cyprus!

 VR 16 JUNI 18.00  NEDERLAND – IVOORKUST
Oeioei. Nederlanders tegen Ivorianen. Nederland? 
Ja… Tactisch sterk, goed positiespel, punt naar achte-
ren… Wisselpass… Ja ja! Zo ver is Ivoorkust nog niet. 
Nee nee! Maar kijk nog eens goed. Die spelers! Grie-
zelig snel, sterk, atletisch… Het valt ineens op, dat er bij 
ons zo weinig negers meedoen! Hebben we niet meer 
negers nodig? Heeft Marco daar wel aan gedacht? 
Bogarde tegen Drogba, dat had toch nog best gekund? 
Wie moet daar nu aan beginnen? En hoe gaat het toch 
met die kleine Wesley? Afgelopen zondag gaf hij steeds 
heel beleefd de bal af aan de Serviërs en Montenegrij-
nen. Dat moet nu echt anders. Niet de bal aan Koné 
geven, Wesley! Laat je niet foppen door zijn blonde 
krulletjes. Dan is alles verloren! 134 pooldeelnemers 
hebben vertrouwen. 18 poolers hebben ook vertrou-
wen, maar dan in de Drogbaatjes. Zo doet Trio Oranje-
bitter zijn naam eer aan met een wrange 0 – 2. 

 VR 16 JUNI  21.00 MEXICO-ANGOLA
Dat is lekker voetballen als je spits Bravo heet en in 
de eerste wedstrijd ook nog eens twee keer scoort. 
Hoera! Vandaag stomen de Mexicanen door naar de 
tweede ronde. Daar aangekomen zullen ze roem-
loos sneuvelen. Zo gaat dat nu eenmaal. En Angola? 
Rechtsback Locó heeft een omgekeerd baardje op 
zijn voorhoofd. Da’s gek! En het treurig kijkende 
fenomeen Akwá gaat vast nog een keer iets heel erg 
bijzonders doen. Maar of dat vandaag zal zijn...? En 
of het genoeg is? Twaalf deelnemers verheugen zich 
op een Angolees feest. Ruimste Afrikaanse zege: 
Katelijn Hullegie: 0-3. 139 anderen achten Mexico 
toch echt sterker. Volgens Davitze en Marjoca kun-
nen we rekenen op een ruime 4-0. En Willem zou 
Willem niet zijn als hij geen 7-0 op het programma 
had staan.

 ZAT 17 JUNI 15.00 PORTUGAL – IRAN
Ze vallen tóch weer tegen, de Portugezen. En dat is 
een beetje een tegenvaller. De enige Portugees die 
niet tegenviel is de al jaren tegenvallende (vallende) 
Figo. Ineens wisten we het weer. Hij kan heel erg goed 
voetballen! Wat fijn! Opvallend: hij deed een paar keer 
alsof hij snel was! Maar waar was Christiano Ronaldo 
toch? Krijgt die nu zijn saaie periode? En dan Iran. Je 
verwacht meer snorren, toch? Verder best een leuke 
voorhoede, bijna volledig Bundesliga. Maar weten 
jullie nog hoe ze heten? Eerlijk zeggen. Ze heten in 
elk geval niet Ali Daei. Want zo heet alleen Ali Daei. 
Hij was er weer, de oude spits. Sprong ook een keer 
naar de bal. Pffff! Er zijn poolbodes die hoger komen. 
Voor 185 deelnemers is het duidelijk dat Portugal toch 
weer mee gaat vallen. Slechts vijf deelnemers zetten 
hun kaarten op Iran: Bambi & Poeka & Sip, Cos van 
de Weijer, J. Voorspelbaar, Fam Bruynen en Cris Bou-
mans, die een onvergetelijke 2 –5 voorziet.    

 ZAT 17 JUNI 18.00 TJECHIË-GHANA
We kunnen nu wel roepen dat we op de Tsjechen een 
beetje uitgekeken zijn, het lijkt wel of de mannen 
van Brückner zich dat helemaal niet aantrekken! 
En de Ghanezen? We wilden ze altijd zo graag eens 
zien op een WK. Nu ze er zijn, weten we niet zeker 
of ze er eigenlijk wel aan toe zijn. En menen we dat 
we vooral Nigeria missen. Over vier jaar kan het 
zomaar weer andersom zijn. Wie er vandaag in 
Ghana geloven? Theo van der Poel + kids houden het 
op een makkelijke 0-3 voor Amoah en zijn maatjes. 
Zestien anderen, waaronder het geheimzinnige 
trio Struikrover, Rini de Vleerman en El Biño, zien 
het ook wel zitten. Volgens 52 deelnemers wordt 
de winst vandaag gedeeld. De rest van het deelne-
mersveld is van mening dat de Tsjechen vanavond 
toch echt een maatje te groot zijn. Zonder Koller!

 ZAT 17 JUNI 21.00 ITALIË – VERENIGDE STATEN
Italië speelde tegen Ghana zomaar heel leuk. De 
bal ging steeds naar voren. Geen tikkies breed, 
geen getreuzel… Wat is er aan de hand met de Ita-
lianen? Ze hebben ook een ontzettend leuke spits! 
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Italianen moeten 
punten stelen. Onsympathiek de finale halen. Dat 
zal Lippi ook wel begrijpen. Pruillippi Inzaghi erin 
tegen de Amerikanen. Jammeren en duikelen. Lelijk 
scoren. De Amerikanen geven vervolgens niet op, 
zoals ze nooit, nooit, nooit opgeven. En dan wordt 
het weer een voorspelbare, saaie partij. De meest 
voorspelbare partij van het toernooi. En dat blijkt: 
we mochten maar liefst 213 voorspellingen noteren! 
En wederom onderscheidt zich een groepje van vijf 
deelnemers. Gonny Maas, HB Boland, Michael Hohl, 
Hanneke Morel en Cris Boumans juichen voor de 
Amerikanen!

 

 ZON 18 JUNI 15.00 JAPAN-KROATIË
De Kroaten hadden in de eerste wedstrijd een rare 
ervaring. Tegen de nummer één van de wereld 
spelen, achter komen, helemaal niet weggespeeld 
worden, maar dan wel verliezen. Dat zal hen van-
daag zeker niet overkomen. Al is het maar omdat 
Japan niet de nummer één van de wereld is. Ook de 
Japanners hadden in hun eerste wedstrijd een rare 
ervaring. Tegen een team spelen dat op een WK 
nog nooit had gescoord, een voorsprong nemen, 
helemaal niet onder druk staan en dan zomaar in 
de slotfase drie doelpunten om de oren krijgen. Dat 
zal hen vandaag niet overkomen. Al is het maar 
omdat ze vandaag tegen een team spelen dat wel 
vaker heeft gescoord op een WK. Het gevolg van 
al deze onwaarschijnlijke gebeurtenissen: beide 
teams spelen voor hun laatste kans vandaag. Dat 
wordt dus heel leuk. Of een draak van een wed-
strijd. 34 deelnemers voorspelden een overwinning 
voor Japan, 117 een Kroatische zege, waarmee 62 
gelijke spelen overblijven.

 ZON 18 JUNI 18.00 BRAZILIË – AUSTRALIË
Ronaldo is weer dik en duizelig, net als acht jaar 
geleden. Wat was het treurig, dinsdag, om hem zo 
te zien. Af en toe sloeg hij een vlieg weg. Eén keer 
schoot-ie. Nooit maakte een spits minder meters. 
Er is iets verschrikkelijks aan de hand, in het Bra-
ziliaanse kamp. Rond Ronaldo is het niet pluis. 
Dat moet wel. Iets met chantage. Of iemand doet 
steeds iets in zijn sportdrankje. Iets heel ergs. De 
mannen van Hiddink hebben geen medelijden met 
de voormalige wonderspits met de leuke tanden. 
Die schoffelen er weer lustig op los. Ze komen tra-
ditiegetrouw achter en maken dan gelijk. Dat is 
zeker. Maar vanaf dat moment is het afwachten. 
Vier deelnemers hebben zich een beetje verdiept 
in Guus Geluk en dan weet je het wel. Jenneke & 
Roy, Harald ‘Toni’ Schumacher, Trio Oranjebitter en 
Joost Jeliaskov durven te gokken op een overwin-
ning van Australië. 

 ZON 18 JUNI 21.00 FRANKRIJK-ZUID-KOREA
Moedeloos zullen ze zijn, de Fransen. Want nú al 
hebben ze gezien dat het ze wéér gaat overkomen. 
Té goed zijn ze, waardoor het er maar niet uit wil 
komen. Of té oud, waardoor het gewoon niet meer 
gaat lukken. De Koreanen liggen daarentegen wel 
degelijk op koers, al kwam daar heel wat hang- en 
wurgwerk aan te pas. Vandaag zal duidelijk worden 
dat ze het gewoon gaan redden. En dat is maar goed 
ook. Zeker nadat een man van de Koreaanse voetbal-
bond met strenge blik vertelde er goede hoop op te 
hebben dat er dit keer wat beter zal worden gepres-
teerd dan vier jaar geleden. Waarom 161 deelnemers 
de Fransen toch meer kansen toedichten is ons een 
raadsel. Dat geldt zelfs voor de 43 poolers die uit-
gaan van een gelijkspel. Nee, dan kunnen wij meer 
begrip opbrengen voor Sabine Joosten, De Lemer-
meisjes, De Blonde Koster, Diana Jansen, Carien 
Koldeweij, Jan en Fenne, Willem, Jesse en Bert, en 
Cissy. Hé? Dat is raar! Alleen vrouwen, kinderen, 
duo’s en een enkele religieus geloven in de mannen 
van Advocaat. 
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