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LAATSE GROEPSWEDSTRIJDEN
 Don 22 juni 16:00 Tjechië-iTalië
eindelijk weer een groep met een échte ontknoping. 
niks keizers baard. Wel een aantal mogelijke scena-
rios waar wij nog niet aan durven te beginnen. Poule 
des doods? ach, het is in ieder geval een verwar-
rend poultje. Tsjechië degradeerde de amerikanen 
tot piepkleine jongetjes. italië was de baas over de 
Ghanezen. Tot zover best voorspelbaar. Maar toen 
liepen de Ghanezen breed lachend over de Tsjechen 
heen. en wist italië zich geen raad met de VS. Wij 
kunnen er geen chocolade meer van maken. Wie 
het weet mag het zeggen. oh? hebben jullie dat al 
gedaan? en waar kwamen jullie op uit dan? Dat Tsje-
chie wint natuurlijk, aldus 27 deelnemers. 56 ande-
ren zien toch meer in de italianen (makkie: 0-3, zo 
menen hanneke Morel, Familie Bruynen en carien 
Koldeweij). Dit wordt gewoon een gelijkspel, meent 
de meerderheid. als het dan toch zo moet zijn, dan 
hopen we op de prachtige 3-3 van Marc alain Ket-
zer.

 Don 22 juni 16:00 Ghana-VereniGDe STaTen
Vanavond gaan de amerikanen eraan. let op! Daar 
gaan we nog een keer! De stars & stripes waren 
kansloos tegen Tsjechië en Tsjechië was kansloos 
tegen de geweldige Ghanezen. Dus zijn de ameri-
kanen kansloos tegen de Ghanezen. logisch toch? 
ja, maar de Ghanezen verloren toch van de itali-
anen, die met moeite gelijk speelden tegen de VS? 
Wat zegt dat dan, huh?Zo kansloos zijn de ameri-
kanen helemáál niet! Bovendien groeien ze altijd 
in het toernooi, de doorzetters! Ze gaan winnen 
en stomen door naar de tweede ronde!! nou nou, 
rustig maar hoor. Zo kun je het ook bekijken. Maar 
wat zou het afschuwelijk zijn. De Verenigde Staten 
wel, en Ghana niet. Brrr! nog afschuwelijker: Tsje-
chië en italië die het met elkaar op een akkoordje 
gooien. De poule des doodsteeks! nee toch zeker? 
115 hoopvolle deelnemers schreeuwen Ghana 
vooruit. 44 van jullie zijn voor de Yankees. irheen 
denkt zelfs aan een ruime 0-3. come on irheen. 54 
besluitlozen gokken op een gelijkspel. Gokken op 
een gelijkspel… is dat wel écht gokken? Gaan we 
het nog wel een keer over hebben.

 Don 22 juni  21:00 jaPan-BraZilië
De japanners spelen hun laatste wedstrijd. Maar 
ze maken vanavond een goede kans. Want zij heb-
ben alessandro Santos. en alessandro Santos is een 
echte Braziliaan! en echte Brazilianen schijnen heel 
goed te kunnen voetballen. op het shirt van ales-
sandro Santos staat de naam ‘alex’. en dat is zeer 
imposant. Want echte Brazilianen hebben altijd 
voetbalnamen op hun shirt staan. De tegenstan-
der zal huiveren. oei! Ze hebben een Braziliaan. 
We kunnen wel inpakken! Toch denken velen van 
jullie dat de tegenstander van vanavond de japan-
ners zal verslaan. Wat...? Maar liefst 192 van jullie 
menen dat! ‘0-6!’, roept henk noortman. ‘0-8!!’, 
schreeuwt joost jeliaskov. onbegrijpelijk! Slechts 
randolph Wild (een wilde 4-1), cris Boumans, huub 

van nistelrode en robert van den Broek begrijpen 
dat japan met een échte Braziliaan in de gelederen 
nooit kan verliezen.

 Don 22 juni 21.00 uur: KroaTië-auSTralië
Dado Prso heeft het net niet. hij heeft het net niet 
gevonden. nog altijd niet. hetzelfde geldt voor al 
zijn ploegmakkers. als ze vanavond wéér niet sco-
ren, dan houdt het toch echt op. Dan sturen we ze 
naar huis. Voor australië zit er nog wel wat in. na de 
spectaculaire overwinning op japan staat het hele 
land op zijn kop – en dan zijn ze natuurlijk in hun ele-
ment. Mark Viduka is een soort technische tank. log 
lijf, prachtige bewegingen. Meer fijne spelers hoor. 
Kewell, cahill en natuurlijk Bret emerton, die ook 
altijd van die leuke plannetjes heeft. Bijvoorbeeld 
heel handig doen hij alsof hij onhandig is. 90 poolers 
denken dat de australiërs hun streken wel thuis krij-
gen. ‘4-0 voor Kroatië!’ schreeuwt nick Valentijn 
zelfs opgefokt. Veel gelijke spelen noteren we ook: 
89 stuks. Blijven over: 34 zeges voor de aussies. 
Daar zitten een paar prachtige overwinningen bij. 
Barry van Galen, Sabine joosten, Struikrover en ook 
Timo Dirksen voorzien een typisch australische 2-3.

 Vrij 23 juni 16:00 SauDi-araBië-SPanje
De Spanjaarden zijn al zeker van hun zaak en zou-
den zonder druk best eens wat leuke, aardige, grap-
pige, geestige en frivole dingen kunnen gaan doen 
met de bal. Maar houden zij wel rekening met dat 
laatste kleine hoopje hoop van de Saudies? De man-
nen uit het Midden-oosten strijden voor hun aller-
laatste minescule minikansje. een dikke overwinning 
op Spanje,  dat is wat ze nodig hebben. en dan maar 
hopen dat die andere wedstrijd ook een beetje gek 
verloopt. alleen Willem (5-0) en onno Sampers (3-
0) zien nog hoop gloren aan de arabische horizon. 
De Saudische overwinningen van Daantje Kip en 
carien Koldeweij zijn helaas te zuinig. 21 deelnemers 
voorzien een gelijkspel. Dat betekent maar liefst 188 
voorspellingen in Spaans voordeel. uitschieters zijn 
de 0-5 van el Biño en de 1-6 van Marc alain Ketzer. 

 Vrij 23 juni 16:00 oeKraïne-TuneSië
ja! Ze zijn los, de oekraïners. rebrov keek wel nét 
iets te verbaasd na zijn doelpunt. hij is het niet meer 
zo gewend. Vriend Sjevtsjenko was intussen gewoon 
zichzelf. Goed en snel. Verder viel op dat oekraïne 
over de grond erg sterk is. We doelen dan op het 
grondgevecht. Sterk judoland ook. hoe pakt dat uit 
tegen Tunesië? Ze hebben toch wel een beetje pech 
hoor. alle aandacht gaat maar uit naar die keeper. 
Dat-ie wel veertig jaar is. en hoor eens! Die kan hard 
schreeuwen hè. jaha, daar staat wel even meer dan 
twintig jaar ervaring in dat doel. jullie kennen hem 
misschien niet, maar dit is een doelman hoor! Dat is 
geen ordinaire ballenvanger. Stoppen Snoeks! De 
aandacht wat meer naar de voorhoede verleggen… 
en het spel… en de bal… helaas. Misschien vanmid-
dag dan? ja, zeggen 17 poolers. nee, zeggen 137 
anderen. Tunesië verliest. Met 5-1, zegt Vincent Pica-

vet. Met 4-0, zegt hanneke Morel. 59 keer wordt het 
gelijk. Volgens cris Boumans en no-one ever really 
dies (nerD) zit daar een mooie partij bij: 3-3.

 Vrij 23 juni 21:00 ToGo-FranKrijK
Vanavond spelen zowaar de twee hekkensluiters 
van deze groep tegen elkaar. Wie had dat van tevo-
ren kunnen voorspellen? natuurlijk, Zwitserland en 
Zuid-Korea zijn sterke tegenstanders. Maar nul pun-
ten uit twee wedstrijden... dat is toch wel wat onver-
wacht. Plaatsen voor de tweede ronde kunnen de 
Togolezen zich dus niet meer. Maar één overwinning 
zullen ze dit WK toch wel uit het vuur kunnen slepen? 
Volgens jullie gaat zelfs dát de afrikanen vanavond 
niet lukken. 187 poolers zien de Fransen er met de 
buit vandoor gaan. Volgens een paar deelnemers 
schieten ze volledig uit hun slof: jack van der Weide 
voorspelt 0-6, Pierre Versleijen 1-6 en Geert nijland 
zelfs 1-7. 21 anderen voorspellen een gelijkspel. een 
feest voor Togo wordt het alleen volgens huub van 
nistelrode, h.B. Boland, Willem (daar is-ie weer!), 
irmgard en Paula ‘el Gauchita’ Silveyra.

 Vrij 23 juni 21:00 ZWiTSerlanD - ZuiD-Korea
het duizelt de Zwitsers nog. net als de nederlan-
ders werden ze dolgedraaid door ijzersterke afri-
kanen. Keken ze na de wedstrijd ongelovig naar het 
scorebord... hadden ze gewonnen! hè? ja, echt waar. 
Van Togo. Dat betekent dat ze op de drempel staan 
van de achtste finales. Mochten ze adebayor maar 
meenemen. Kan die zich niet verkleden als Zwitser? 
hennie, weet jij hoe dat moet?
Zuid-Korea hééft een vermomde speler. Vanaf veraf 
heeft hij veel weg van Wim rijsbergen uit ‘74. Zelfde 
loopje, zelfde haar. raar. het is een opvallende ver-
momming. Dan heb je er toch niets aan? intussen valt 
ahn valt steeds in en op. het advocaatje schreeuwt. 
of dat de Zwitsers kan verontrusten? niet echt. 
Zeker niet als ze zien dat 62 pooldeelnemers een 
overwinning voorzien en dat 122 van jullie gokken 
op een remise. Dat betekent in beide gevallen door 
naar de tweede ronde! Kan het ook nog mis? ja. 39 
maal noteren we een overwinning voor de gele man-
nen. hennie de haan goochelt zelfs een verdachte 2-
4 uit de hoed.
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De eerste ronde van het WK 2006 zit erop. Een korte 
terugblik, fanbastisch.
1.  Arme Klaas-Jan. Wat moet hij in Drente, al nippend 

aan zijn Spa rood, hebben gedacht, nadat Ruud van 
Nistelrooij vanwege beroerd spel vanwege beroerd 
of niet aangespeeld worden, door de Verschrikkelijke 
Van Basten was gewisseld en niet de zogenaamde 
pinchhitter VoH op het veld kwam, maar Dirk Kuijt en 
Robin van Persie onzichtbaar in de spits ging spelen? 

2.  Meest swingende stel tot nu toe: Guus Hiddink 
en Johan Neeskens. Het AD bracht het dansende 
duo groot, met enkele andere leden van de staf van 
Australië. De Volkskrant focuste, terecht, op het 
tweetal. Perfect, zeker omdat we al sinds 1972 dach-
ten dat het karakter van Neeskens zo stroef was als 
de grasmat in het Westfalen Stadion.

3.  Westfalen Stadion? West falen stadion. Heerlijk die 
vet betaalde profs die af en toe zichzelf tackelden. 
Een voormalige linkshalf van Kolping-Dynamo 6, 
de sportieve uitlaatklep van de poolbodes Alfred 
en Ubu, heeft naam gemaakt: even een Megensje 
maken en plat op je bek gaan, het oog en het volk wil-
len ook wat.

4.  Nederland verloor niet, zoals voorspeld in Fanbas-
tisch 1, met 3-0 van Servie & Montenegro. Het won 
omdat de Balkanezen zo speelden als de eerste drie 
letters van de achternaam van hun coach.

5.  Wat zal ex-journalist Kees Jansma gedacht hebben 
toen Van Basten de pers opriep om zijn elftal posi-
tief te benaderen, want aan een bende heb je niets. 
Hopelijk aan glad ijs. Want daar beweegt zich Van  
Basten op. Hij probeert zich op een genante manier  
 

 
in te dekken voor als er iets fout gaat. Niet hij, maar 
de boodschapper zal de schuld krijgen van het falen 
van het Nederlands elftal. Van Basten is een Neder-
landse variant op Luciano Moggi: hij wil alles in de 
hand hebben en houden.

6.  Verademingen: Arthur Boka (Ivoorkust), Luca Toni 
(Italie) Fernando Torres (Spanje), een blijde Klins-
mann (Duitsland) en Tomas Rosicky (Tsjechie).

7.   Opmerkelijk: Johnny Heitinga die op de derde 
plaats eindigt in het WK-klassement van de mooiste 
voetballers volgens de Gay Krant.

8.  Vreselijk: Frankrijk-Zwitserland, de getapte jongen 
Beenhakker & het destructievoetbal van zijn T&T-
elftal, de blessure van Jan Koller, de om gele kaarten 
smekende handjes van gehaakte voetballertjes en 
het opportunisme van de Nederlandse voetbalpers 
als het gaat om de nauwelijks op de proef gestelde 
verdediging van Nederland.

9.  Verschrikkelijk: het WK-lingerie met een ‘liefje’ van 
Robert van Persie, Ivo Niehe bij Jack van Gelder (met 
de zuurkijkende en fijngemalen Bert van Marwijk als 
een van de sidekicks), het WK WK Kijken, Brazili-
aans sambalvoetbal en een Ronaldo die nog te dik is 
voor een veteranenploeg als Kolping Dynamo 6.

10. Het ergst: de aanslag van Ghanees Samuel Kuffour 
op de arme, maar wraakzuchtige Italiaan Vincenzo 
Iaquinta nadat de zwakke scheidsrechter gefloten 
had voor buitenspel. Mogen wij ook, als supporter 
van fair voetbalspel, in een wedstrijd inbreken? 
Meer bepaald: het duel Tsjechie-Ghana. En mogen 
we dan even die slidingmachine (met noppen!!!!) 
uitproberen op Kuffour?

   Bertie Brinta

Stefan Morel

reinoud Boland

han Geurts

etienne du Mortier

hanneke Morel

KoM naar heT PoolSTaDion

en SPeel je eiGen MaTch

hier is het!


