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Toppers, grijze muizen, laagvliegers. Waar komen ze toch 
altijd weer vandaan? En hoe krijgen ze het voor elkaar? Felix 
Jansen! Al jaren en jaren doet hij mee. Maar nog nooit zagen 
we hem bovenin verschijnen. Heeft u weleens iets gezien 
van die jongen? Maar dit jaar blijkt alles anders. Als een jong 
veulen dartelt de oude poolveteraan al wedstrijdenlang voor 
de anderen uit. Hoe hij dat voor elkaar krijgt? Zelfs Henning 
Orthofer vraagt het zich vertwijfeld af. Terwijl het aanvanke-
lijk juist Henning was die zich leek te ontpoppen tot een ware 
pool  kannibaal. Maar oh, schrik! We hebben er meer! Er is 
een heuse kopgroep! En ze blijven daar maar staan! Martien 
Heijmink, Tim Bland, Bassiebos, Alfred Boland (‘Waar ben 
jij nu mee bezig, jongen?’), Themo Max… Hou eens even op, 
jongens! Wij willen graag een spannende poolstrijd met wis-
selende kansen. Mag dat misschien?
Schokkend ook is het optreden van EK-winnaar Theo Hel-
dens. Twee jaar geleden werkte hij volgens een verstandig 
strijdplan: langzaam beginnen en toeslaan op het juiste 
moment. Maar dit keer is het: zo hard mogelijk vertrekken en 

maar zien waar het schip strandt. Is dat wel verstandig, Theo? 
Wisten jullie trouwens dat Theo’s kinderen onder de namen 
‘The Eagles’ (5e) en Superteam (nu 75e, maar dagenlang in 
de toptien) meedoen? En dezelfde tactiek volgen?
Maar wie hoog vliegt kan diep vallen. Aanvankelijke toppers 
als Wies Huismans (29e), Bas Reijnen (34e) en Sander Jan-
sen (42) snelden uit de startblokken, maar hebben de weg 
omlaag inmiddels gevonden. Maar dat is nog niets vergele-
ken met de blijkbaar vroeg overrijpe Kiwi’s (na 32(!) wed-
strijden nog 7e, nu 77e), Petra Smits (na 16 wedstrijden 8e, 
nu 97e), de vleugellamme Uiltjes (na 16 wedstrijden 7e, nu 
103e) en vooral Bambi, Poeka en Skip (na acht wedstrijden 
8e, nu 198e).
Dan hebben we het in ieder geval nog over wanprestaties 
die we nog jaren kunnen bespreken. Erger is het om Ab Wit 
te zijn. Of om Mary, Lies Niezen of Brigitte Slangen te heten. 
48 wedstrijden lang in het midden van het klassement! En nie-
mand die in de gaten heeft dat jij meedoet aan de poolbode. 
En dan kun je jezelf wel Bosbrandkabouters, Z.C. PUCCINO 

(ZELIG), No-one-ever-really-
dies (NERD), Varkensclub of 
Beritteritanderitang noemen, 
als je niet heel goed of heel 
beroerd presteert, ga je echt 
niet over de pooltong.
Beroerd presteren, dat doen 
bijvoorbeeld Teun (ooit werd 
ik tweede hoor!), Carien Kol-
dewij en Cris Boumans (ooit werd mijn vader tweede hoor). 
Hoeveel leed kan een enkel huishouden verdragen? Troost: 
ze bevinden zich in de nabijheid van EK 2004-toppers. 
Diana Jansen en H.B. Boland. Helemaal onderaan vechten 
Jip en Suus met Jan Verbeek en Willem om spek en bonen. 
Eerlijk delen, kindjes! Laagvliegers, grijze muizen, toppers: 
wat zou de poolstrijd zijn zonder jullie?  
Net zoiets als de poolbode zonder jullie eigen poolbodes,

  ZATERDAG 24 JUNI 17.00 DUITSLAND-ZWEDEN
We wisten het allemaal zo unbedingt zeker! Zo’n 
grappig team als dit jaar hadden de Duitsers nog 
nooit gehad! Dat werd onbedaarlijk lachen! De 
defensie was opgebouwd uit twee lange achterna-
men. Het middenveld telde slechts één middenvel-
der, die ook nog eens geblesseerd was. Toll! Alleen 
voor de aanval moest je oppassen. Want die bestond 
uit een paar Polen. Maar juist Polen bleek dit WK 
helemaal niet uit de verf te komen. Dus wat bleef er 
toen nog over van de Duitsers? Helemaal niets! Wat 
een voorpret! Maar daar bleef het dan ook bij.
De Zweden deden dit allemaal precies andersom. 
Sterk team. Mooie namen. Dynamisch viermans-
middenveld. Allemaal fit. En… een levensgevaarlijke 
voorhoede met een prima voormalig Joegoslaaf. ‘Dit 
team kan wereldkampioen worden’, zo liet Zlatan 
zich ontvallen. En toen hield hij er zelf mee op. En 
weten jullie wat vervelend is? Dat je om slechte Duit-
sers wel wilt lachen, maar dat slechte Zweden hele-
maal niet grappig zijn. 
En nou spelen ze nog tegen elkaar ook. Goede Duit-
sers tegen slechte Zweden. Ach heden.

 ZATERDAG 24 JUNI 21.00 ARGENTINIË – MEXICO
Mexicanen kunnen Argentijnen verstaan. Maar ver-
slaan? En hoe zit dat omgekeerd? Ziehier de vragen 
die we vooraf willen stellen. Achteraf zullen we ook 
wel wat vragen willen stellen. Zoals: Crespo, naar 
wie zwaaide jij nu, in de 27e minuut? Of: hé Ayala, 
hoe is het met je knie? Dat kwam lelijk aan, zeg! Gaat 
het? Ooit zullen we het allemaal weten. Vanavond 
gaat het erom. De Mexicanen doen het goed, maar 

is het goed genoeg? Kan toch bijna niet? De Argentij-
nen leken het tegen Nederland rustig aan te doen. En 
Nederland deed heel onrustig aan. Ze zijn gewoon 
te sterk, de mannen van Maximá! Dat wordt weer 
springen en shirtje zwaaien voor Diego. Inderdaad, 
zeggen de meeste pooldeelnemers. Springen Diego! 
Of zien we Diego weer eens huilen? Ook mooi!

 ZONDAG 25 JUNI 17.00 ENGELAND – ECUADOR
Nou zeg. Ecuador in de achtste finale tegen Enge-
land -  en heus niet kansloos! Zoiets kun je van tevo-
ren toch niet bedenken? Laat staan voorspellen. Vind 
je het dan gek, dat je ergens onderaan in het klasse-
ment staat, ook al ben je bijvoorbeeld een poolbode? 
Nee toch. Dat is heel normaal. En helemaal niet erg. 
Goed. Wat kunnen we nu wél met zekerheid voospel-

len? Erikson stelt Lampard op. Beckham doet mee. 
Cole ook. En Cole. Bij Ecuador is Delgado erbij. De 
keeper heeft vlaggetjes op zijn wangen. Wedden? 
Ook jullie wedden er met zijn allen weer lustig op 
los. Terwijl jullie het, als je eerlijk bent, óók helemaal 
niet weten. Wat ons betreft is het nog steeds wachten 
op de echte Rooney. Hij heeft alleen nog maar wat 
rondgesjokt. Gaat hij het nu laten zien, of wacht hij 
nog een ronde?

 ZONDAG 25 JUNI 21.00 PORTUGAL-NEDERLAND
We hebben inmiddels wel geleerd hoe het is om te 
huiveren. En vandaag gaan we dat zeker weer doen. 
En als we dit overleven? Dan halen we opgelucht 
adem. En gaan daarna opnieuw huiveren. En zo wor-
den we wereldkampioen. Wisten jullie dat?
Ach, misschien hoeven we voor de Portugezen wel 
helemaal niet bang te zijn. Wij zijn nog niet onder de 
indruk van ze. Met de oude Figo blijft het vriezen en 
dooien. Beetje ronddraaien met de bal, hier en daar 
een passje en af en toe een actie of een schot. Maar 
verder? En Petit…? ‘Klein’, denken we dan. Misschien 
wel kleiner dan Sneijder. Maar Boa Morte ? Wat 
moeten we doen als die meedoet? Dode wurgslang. 
Worden jullie daar bang van? Khalid Bouhlarouz in 
ieder geval niet. En dan heb je nog Hélder. Tsjonge. 
Wij denken meteen aan Glenn. Drummer. Daarmee 
houdt het huiveren wel zo’n beetje op.
De beste Portugese man tegen de Mexicanen was 
doelman Ricardo. Maar voor een keeper hoeven we 
toch niet bang te zijn? Die scoren bijkans nooit. Wij 
wél. Want onze uitblinkers tot nu toe zijn allemaal 
spitsen: Robben, Van Persie, Van Basten.
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 MAANDAG 26 JUNI 17.00 ITALIË – AUSTRALIË 
Lippi deed precies wat iedereen vreesde. Zich doodschrikken van het frivole spel 
van zijn eigen mannen en vervolgens saaie en nare aanpassingen doorvoeren. Toni 
eruit halen! Materazzi en die Pipo erin. En die maakten allebei een doelpunt. Gru-
welijke gouden wissels. Tegen Australië zijn ze er vast weer bij. Maar de tegenvoe-
ters lusten ze rauw. Ze kunnen de Italianen hebben. Dat heeft Hiddink ze verze-
kerd en dus is het zo. Trouwens, Hiddink gaat altijd door tot de halve finale. Dan 
pas vindt-ie het welletjes. Natuurlijk vinden de Italianen het nog lang niet wel-
letjes. Nietetjes! Dat wordt dus weer schoppen. Het wordt de hardste partij van 
het toernooi en Australië komt als winnaar uit de strijd. Of we moeten ons ernstig 
vergissen. Iets wat we heel vaak doen.

 MAANDAG 26 JUNI 21.00 ZWITSERLAND-OEKRAÏNE
In het land van Hans Beer smelten ze de kazen. Het is feest. Alpenhoorns schallen, 
koebellen klingelen. Jaren deden ze dat al niet meer, de Zwitsers. Klingelen met 
koebellen en blazen op de alpenhoorn. Ze geneerden zich er een beetje voor. Maar 
nu is alles anders. De Zwitsers zijn hartstikke stolz. Ze heersen. En in de branding 
hebben zij hun Senderots. En laten we wel wezen. Het einde is nog lang niet in 
zicht. Als je van de Zuid-Koreanen kunt winnen, dan schuif je de Oekraïners ook 
aan de kant. Freilich! Natuurlijk onderschatten we Sjevtsjenko niet. Hij beheerst 
zelfs de nep-Schwalbe! Dat is dus doen alsof je doet dat je valt. En dan krijg je een 
penalty. Want natuurlijk denkt zo’n scheidsrechter dan: ‘Hij doet alsof-ie mij voor 
de gek houdt. Maar daar trap ik mooi niet in.’ En zou Milewski ook meedoen? Op 
het EK onder 21 was hij die reus die heel goed kon voetballen. Nu is hij dat magere 
mannetje dat heel goed kan voetballen!  Hebben jullie trouwens ook Kalinitsjenko 
ontdekt?

 DINSDAG 27 JUNI 17.00 BRAZILIË – GHANA
Mag Essien misschien niet tóch meedoen? Bal afpakken op het middenveld en heel 
hard ermee vandoor. En dan een goede pass. Doelpunt. Waarom zo rechtlijnig? 
Een paar gele kaartjes, ongelukkig... Allemaal door zijn enthousiasme. En dan 
hup, geschorst. Flauw en kortzichtig, hoor. Nu zul je het zien. Vliegt Ghana eruit 
en zitten we wéér een ronde met die Brazilianen opgescheept. Die zijn helemaal 
niet enthousiast. Roberto Carlos kunnen we niet meer zien! Die gaat weer stom 
hard schieten. En de bal gaat steeds heel lelijk naast. De ouwelijke Cafu is keurig 
aan het rennen langs de lijn. Zo gênant. Zelfs Ronaldino weet het soms niet meer: 
‘Oei, de bal. Nu moét ik iets creatiefs laten zien.’ Wél weer leuk: Ronaldo. Hij is dan 
wel dik, maar niet meer zo duizelig. Heel langzaam beginnen de ballen van Bolle 
Ronnie weer in het doel te rollen. Hem gunnen we het van harte.

 DINSDAG 27 21.00 JUNI SPANJE-FRANKRIJK
Nu moeten we natuurlijk iets zeggen over ‘een mooi affiche’. Maar dat is eigenlijk 
best afgezaagd. Wij houden ook niet van een heel ander soort clichés. Zoals deze: 
‘nou, we moeten nog zien wie hier als winnaar uit de strijd komt.’ en ‘het zijn alle-
bei topploegen, dus veel zal afhangen van de details.’ Waar houden we dan wel 
van? Nou, bijvoorbeeld van een Spanjaard, die achterin een bal afpakt van Henry 
en vervolgens een schitterende pass langs de lijn geeft, die in één beweging wordt 
meegenomen  door Joaquim, die achter het standbeen langs voorzet. Bal vliegt 
zestienmetergebied in en wordt op de borst aangenomen door de teruggesprinte 
Henry, die vervolgens in zijn eigen strafschopgebied gaat pingelen. Fernando Tor-
res haalt hem neer en de Franse spits wil een strafschop. Maar dat gaat natuurlijk 
niet door!


