
Zidane, die Materazzi met een fenome-
nale kopstoot tegen de borst beukte. De 
jonge Tim Bland, die linea recta door-

stoomde naar plek twee, als Jan Ullrich in zijn 
beste jaren. Flip Chatrou die vanuit een kans-
loze positie omhoogstoomde naar een prach-
tige vierde plaats. Henning Orthofer, die het 
zomaar ineens helemaal in de vingers bleek te 
hebben. En niet te vergeten Louis van Zetten, 
die Felix Jansen tijdens de finale achteloos van 
de koppositie veegde. Heus, het is allemaal 
nog maar twee jaar geleden. 
En de poolbodes? Die staan weer in de start-
blokken. Want wij kunnen jullie niet missen. Of 
jullie nou Kees van Bergen, A.J. Peters of Tim 
Wolters heten, of we jullie dagelijks zien of to-
taal niet weten wie jullie zijn. Of jullie nou mee-
doen onder prachtige of bewerkelijke pseu-
doniemen als Struikrover, Varkensclub, Sjra 
van Thei van Sjang van Bernaardjes Sjang en 
Beritteritanderitang of gewoon lekker door het 
leven gaan als Mary, Rob J., Joep en Harmen... 
naar de wc moeten jullie allemaal en van ieder-
een houden we dan ook evenveel.
Ja, ook van jou, Tineke Droog (geëindigd als 
112e) en ook van jullie Jip en Suus (190). Ook 

al gaven jullie poolprestaties daar tot nu toe 
weinig aanleiding toe. Want tja, heet je Cris 
Boumans en ben je in 2006 na een verbeten 
strijd met Willem als laatste geëindigd, dan 
gaan er vele deuren voor je open. Ook oudge-
diende Henk! (211) presteerde dat jaar opval-
lend abominabel, ondanks het volstrekt realis-
tische karakter van zowel zijn voorspellingen 
als zijn naam.
En over oudgedienden gesproken: een fantas-
tische groep mensen blijft al sinds 1990 hard-
nekkig deelnemen, soms met, maar meestal 
zonder enig succes. Wij juichen jullie luidkeels 
toe. Broeva voor Wil Kersemakers, poollegen-
de van het eerste uur! Jarenlang moest jij je de 
op jaloezie gestoelde hoon van de poolbodes 
laten welgevallen. Het spijt ons, Wil. Vanaf nu 
richten we ons volledig op Louis – lekker zeu-
ren over die afzuigkap. Haroe voor Martien 
Heijmink, twee jaar geleden zo dicht bij het 
grote succes. Heezoe voor Adriaan Morel, 
Peer Baudoin, Theo Uijlen, Nanneke van Dru-
enen, Matty Lupker, Gert Jan Kooreman, Rein-
oud van Uffelen... jullie zijn er altijd! Elke keer 
maar weer. En jullie weten niet half hoezeer 
ons dat ontroert.

Wat we dit jaar van jullie verwachten? Ach, lieve 
mensen toch... dat jullie er zijn! Dat jullie mee 
blijven doen. Dat jullie begrijpen dat wij heel 
graag prachtig drukwerk in jullie brievenbus-
sen willen stoppen, maar dat dat tijdtechnisch 
niet mogelijk is. Dat jullie leuke stukjes naar 
ons sturen (Niels, blijf dat vooral doen!). Dat 
jullie het forum doorkruisen of zelfs naar jul-
lie hand zetten. En dat jullie ook dit jaar weer 
spectaculair door het klassement buitelen. 
Lang leve jullie!

Een groet van jullie poolbodes, 
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UBU HANS ALFRED TEUN

GASTHEREN

DINSDAG 27 MEI 2008
INSCHRIJFNUMMER

Ubu, Alfred, Teun

Bij deze poolbode zit een inschrijfformulier, vul dat in en lever het 
in vóór DINSDAG 3 JUNI 23.59. Het inschrijfgeld bedraagt een 
luttele 2,45 euro. Maak meteen het geld over op rekeningnummer 
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 uiter-
lijk één minuut voor aanvang van de eerste wedstrijd, die begint op 
zaterdag 7 juni om 18.00 uur de voorspellingen en topscorers voor 
de eerste ronde invullen.

Na de eerste roNde
Voorspellingen voor de kwartfinale moeten uiterlijk donderdag 19 
juni om 20.44 uur ingevoerd 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 halve finales moeten uiterlijk woensdag 25 juni om 20.44 
uur ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de finale moet uiterlijk 
zondag 29 juli om 20.44 uur ingevoerd zijn. Bij overmacht kun 
je een andere deelnemer delegeren uitslagen voor je door te ge-
ven. 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 voorspellen, neem dan even contact op met een van de 
drie poolbodes. Zodra de voetballers hun werk hebben gedaan, kun 
je op de site zien welke gevolgen dat heeft voor de klassementen. 
Het is wederom meer dan ooit verboden om boos te worden als je 
zelf te laat bent met invoeren. Voor alle voorspellingen geldt: het 
gaat om de eindstand na 90 minuten (+ blessuretijd). Dit betekent: 
verlenging en strafschoppen moeten niet in de voorspellingen wor-
den opgenomen.

PUNteNteLLING
Eerste Ronde: 1 punt voor de juiste toto-uitslag, 3 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: 
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 3604496
Teun  024 3888443
Ubu  024 3230319 

BerG UNd BaLL

s P e L r e G e L s

Hennie de Haan: 
hanischerhennie@hotmail.com



GroeP GroeP
  ZwItSerlAND
De Zwitsers spelen thuis. Zij weten hoe het bal-
letje de berg op- en afrolt. Bovendien verleent 
de sympathieke Köbi Kuhn de Zwitsers een 
psychologische voorsprong. Onder de tegen-
standers gonst het: ‘Heb je het al gehoord?! 
Hun trainer is Zwitser van het jaar geweest.’ 
‘Huh? Echt waar? Wanneer dan?’ ‘In 2006!’ 
‘Wáááát!!? Zo kort geleden nog maar?’ En 
dan nog iets: op het vorige WK kregen de Zwit-
sers nul tegendoelpunten. De verdediging is 
onpasseerbaar (Senderos!) en daarmee zijn 
de Zwitsers favoriet. Eén nadeel voor de hel-
den van Hans Beer: Zwitserland onder 17 
werd in 2002 Europees kampioen. Dat zijn 
nu allemaal mannen van zo’n 23 jaar oud. Een 
gouden generatie! Gaat altijd mis. Maar toch: 
de tijden van Chapuisat en Vogel zijn voorbij. 
Let op Barnetta. Let op Inler. Let op.

 tSJechIë
Wie schrijft het stukje over de Tsjechen? De 
vraag stellen is hem beantwoorden: ‘Ik niet! Ik 
niet!’ Of: ‘Jij! Jij!’ Stukjes van de laatste pool-
bodes kopiëren en plakken? Trappen ze niet 
in. Hé, dat hebben we al eens gelezen, dat 
Koller heel groot is en Brückner heel slim en 
Ujfalusi heel lelijk! Dat weten we allang, dat de 
Tsjechen Angstgegners zijn en altijd winnen 
van ons. Hé, Poolbodes! Verzin eens een leuk 
stukje over de Tsjechen! Nou, mooi niet dit 
keer. Verzin het dit keer zelf maar eens.

 PortUGAl 
De beste voetballer ter wereld is Cristiano Ro-
naldo. De meest succesvolle bondscoach is 
Scolari. De gemeenste verdediger ter wereld 
is Carvalho. Deco erbij... Vooruit, ook nog 
Nani… Portugal is heel goed! En dan Qua-
resma! Oeioei! Die doet alles met de buiten-
kant van één voet. Die kan nog vier keer beter 
worden! En hij is al zo goed. Maar weten jullie 
waarom Portugal écht kampioen wordt? Nee? 
Portugal wordt kampioen omdat nu eindelijk, 
eindelijk de Figo’s en de Rui Costa’s niet meer 
mee mogen doen. Een stuk of zes kampioen-
schappen wisten we het zeker: ditmaal gaat het 
ze lukken! Nu weten we het zeker: ditmaal gaat 
het ze lukken!

 tUrkIJe
Op het WK 2002 werden de spectaculaire Tur-
ken derde. Inmiddels leek de Turkse mazurka 
tot stilstand gekomen. Maar kijk, daar zijn ze 
weer. Via een zwakke kwalificatiegroep, en met 
de hakken over de sloot. Welkom! Bondscoach 
Fatih Terim schijnt elke wedstrijd weer elf an-
dere spelers uit de hoge fez te toveren. Zou 
Ugur Yildirim dan misschien ook... ? Als dat 
gebeurt, gaan er nog appeltjes geschild wor-
den. Met Marco, ja. En over Marco’s gespro-
ken: Turkije heeft een genaturaliseerde Brazi-
liaan. Aurelio is zijn naam. Hij heette vroeger 
Marco en tegenwoordig Mehmet. Was dát het 
geheim van Dries Boussatta? Had Salomon 
Kalou maar geweten dat het zo eenvoudig ook 
kan. Wim Kalou! (Mehmet de Haan: een elftal 
opstellen met allemaal verwarrende voorna-
men! Een heel elftal met Engelsen bijvoorbeeld, 
die allemaal Igor, Sergei en Boris heten en die 
dan onder elkaar steeds Swahili spreken. Op 
het oog een slecht en weinig belovend plan, en 
in werkelijkheid ook!)

 ooSteNrIJk
Oei! Oei! Oei! ‘Niet meedoen! Niet mee-
doen!’, schreeuwden de Oostenrijkers en mas-
se. ‘Niet meedoen! We gaan af!’ Verstandig 
van al die Oostenrijkers? Misschien. Alhoewel, 
een beetje raar als je het EK zelf organiseert. 
Maar ja, als je nummer 88 bent op de UEFA-
ranglijst, als je bondscoach luistert naar de 
bijnaam ‘Faröer-Pepi’ (en niet omdat-ie in dat 
land geboren is) en je in 1908 al eens met 11-1 
verloor van Engeland... Dat niet eens meedoet 
op dit EK...
Aan de andere kant: als je keeper luistert 
naar de naam Macho, dan is er echt geen 
weg meer terug. Kom op Aufhauser! Kom op 
Standfest!

 kroAtIë
Kroatië heeft de meest veelbelovende – en 
daarom waarschijnlijk nu al meest tegenval-
lende speler – van het toernooi in de gelede-
ren: Modric. Kan alles heel erg goed en doet 
het ook allemaal expres. Schakelde moedwil-
lig Engeland uit in de kwalificatiereeks. Deed 
eerder (opzettelijk) Ajax de das om in een 
Europese wedstrijd. Geeft heel vaak – alles-
behalve per ongeluk – de beslissende voorzet. 
Die er dan ingeschoten wordt door de Brazili-
aanse Kroaat Eduardo. Maar Eduardo is er nu 
niet bij. Zijn been moet eerst weer aan elkaar 
groeien. De doelpunten moeten nu komen van 
Olic, Petric, Klasnic, Budan, Mandzukic of Ka-
linic. Olic klinkt het beste.
 
 DUItSlAND
Veel mensen in voetballand begrijpen nog 
steeds niet dat je tegenwoordig ook best een 
beetje vóór de Duitsers kunt zijn. ‘Noem 
eens één leuke Duitse voetballer dan? Huh? 
Huh?’ En op zo’n moment klap je dicht. ‘Die 
ene..., uh... sorry, ik blokkeer’. Toegegeven, 
ook wij komen soms van ver. Net als de Duit-
sers twee jaar geleden. En kijk eens waar die 
nu staan.
Oh ja! Leuke Duitse voetballers: Torsten Frings, 
Tim Borowski, Philip Lahm. En Duitsland heeft 
Ballack. Die niet leuk is, maar wel heel goed. 
En Metzelder en Mertesacker, waarvan we 
geen idee hebben of ze een mop of anekdote 
op een leuke manier kunnen brengen. Maar 
die samen wel heel lang zijn. En Joachim Löw 
is toch best een leuke Duitse coach?

 PoleN
Veel zal er niet te genieten zijn. Misschien een 
beetje van ‘Ptak’ (De Vogel) Krzynowek. De 
knoestige middenvelder die zo betoverend 
met de armen wappert als hij gescoord heeft. 
En Marcin ‘Exorciz’ Wasilewski, van wie de 
ogen zo diep liggen, dat hij alleen maar voor-
uit kan kijken, en daarom zijn hoofd voortdu-
rend van helemaal linksachter naar helemaal 
rechtsachter draait. En, en… ja wie nog meer? 
Als Smolarek nou Wlodi was… Maar het is Ebi. 
Een beetje bleekjes. En Radomski... ook niet 
spectaculair. Heeft niet eens een bijnaam. 
Nee, we moeten het toch echt van Krzynowek 
en Wasilewski hebben. Voor en na de wedstrij-
den is Beenhakker weer niet te genieten. Hij 
gaat weer heel hard zuchten. En tussendoor 
mompelt hij dingen waar Jack van Gelder 
verschrikkelijk hard om moet lachen. (Haha! 
Prachtige man, die Beenhakker. Haha!)

HeNNIe de HaaN
ken je hennie? of ken je hennie niet? Ach, 
wat maakt het uit. wij hebben hem weer ge-
vonden.
 
Hennie, waar zat je de afgelopen twee jaar?
Hennie: Ja, ik was natuurlijk al die tijd verant-
woordelijk voor spelreglementwijzigingen (0,6 
fte) in de Gouden Kooi. Daarnaast was ik afluis-
teraar en alliantiecoach. En hier en daar een 
beetje monitoren natuurlijk. Die ervaring neem 
ik nu mee naar het EK!

Kunnen we nog iets nieuws verwachten, 
Hennie? 
Ja, en wel op een heel bijzonder moment! Mark 
van Bommel (daar kom ik nog op terug!) neemt 
zijn aanloop voor de beslissende strafschop. 
Plots wordt op het grote scherm zichtbaar dat 
de tv-kijkers doelman Podolski (later meer 
hierover!) hebben weggestemd. De verbouwe-
reerde Podolski dient terstond het strijdperk 
te verlaten. Veel mensen omhelzen elkaar of 
moeten huilen. De grijnslachende Van Bommel 
maakt een obsceen gebaar. En plaatst de bal in 
het lege doel!

Mmmm. Nog meer?
Gratis rugreclame! Tijdens EK’s hebben de 
teams geen borstreclame! Daar speel ik op in. 
Ik heb al twee bedrijven opgericht: Toni Ca-
deau-artikelen en Van Nistelrooy Pleisterwerk.

En wie wordt er Europees kampioen?
Daarop heb ik mijn draaicirkeltheorie losge-
laten: je gaat op een stuk bosgrond staan en 
strooit papiertjes met de namen van alle spe-
lers en coaches volgens een vast patroon om 
je heen. Vervolgens ‘draai’ je als het ware om 
drie bomen tegelijk heen volgens het prin-
cipe achteruit, vooruit, paardensprong. In het 
boomschors lijken dan letters te verschijnen. 
Vier jaar geleden stond er ‘Griekenland’. Werkt 
dus prima.

En nu dan?
Nog een uurtje afluisteren en monitoren. Dan 
lekker naar bed.

Nee, we bedoelen: wie wordt er nu Europees 
kamp...
Jongens, mijn taxi staat klaar. Ik geef vanavond 
een lange lezing over het verband tussen de 
Bermuda-driehoek en de scoringsdrift van de 
ouderwetse rechtsbinnen. Fascineert me al ja-
ren. Ik hoor van jullie!

Ba



 NeDerlAND
Alsjeblieft, niet schuiven met de bal. Niet heel 
veel balbezit en dan maar schuiven. Kom op! 
We hebben Van Persie, Affelay, Sneijder, Van 
der Vaart, Engelaar, misschien wel een Rob-
ben zoals toen, die dag. We hoeven niet te 
schuiven. We gaan demarreren, onnavolgbare 
acties maken, oogstrelend combineren en be-
lachelijk hard schieten. Of juist heel mooi, met 
veel effect. En achterin moeten ze het maar zo 
goed mogelijk tegenhouden allemaal. Is dat 
een plan? 

 ItAlIë
Italië moet het dit toernooi over een heel an-
dere boeg gooien. Want zoals twee jaar terug, 
dat lukt natuurlijk niet meer. Maar hoe gooi 
je iets over een andere boeg, als je Materazzi 
heet? ‘Ik kán natuurlijk proberen eens tegen 
de bál aan te schoppen... Neeeee.’ Ze zijn 
wel een stuk ouder geworden, de Italianen. Ja, 
twee jaar natuurlijk, zeggen jullie. Slimmeri-
ken! Dat bedoelen we helemaal niet! Moet je 
de elftalfoto eens zien! Daar staat Panucci ook 
opeens weer bij. Stokoude krijgers. Het lijkt 
het Frankrijk van twee jaar terug wel. Tweede, 
hooguit.

 roemeNIë
Goed, Nederland zit tot zijn grote schrik 
in de poule bij Frankrijk en Italië. Maar dat 
betekent niet dat Roemenië nu plotseling 
een zwak land is. Wat dit is al lang niet meer 
het elftal waarin Hagi nog steeds niet meer 
meedoet. De Roemenen kwalificeerden zich 
overtuigender dan wij. Bovendien hebben ze 
Mutu (mooiste vrije trap van het afgelopen 
jaar) en Chivu en heten hun backs Contra en 
Rat. Daar zou ik als vleugelaanvaller geen zin 
in hebben. Gelukkig spelen we niet meer met 
vleugelaanvallers.

 FrANkrIJk
Het komt helemaal goed met Henry. Altijd 
fantastisch bij zijn club en dan falen in een 
toernooi. Nu falen bij zijn club en fantastisch 
in een toernooi. We brommen het jullie! En 
we verheugen ons er ook heel erg op: kom op 
Thierry! Verder moeten we nog iets doen aan 
die vervelende coach, Domenech. We weten 
nog niet zo goed wat... Aan Ribery vragen hem 
eens heel erg te laten schrikken, ’s nachts op 
trainingskamp? Mmmm. We denken er nog 
over na.
Waar we ook heel veel over na moeten denken 
is Karim Benzema. Die heeft alles wat Amra-
bat niet heeft. En alles wat Amrabat wél heeft 
erbij!

 GrIekeNlAND
Verdomd! Koning Otto zit er nog steeds! En die 
prachtige sierlijke en statige Dellas is er ook ge-
woon weer bij. Ach! En Charisteas! Die schat-
tige, stramme spits die ook niet altijd snapt wat 
hem overkomt. En kijk: nu is daar ook Samaras. 
Oók al mislukt in Engeland, maar nog steeds 
pas 23. Kan toch allemaal niet? Zoals alles vier 
jaar geleden ook helemaal niet kon. Kijken wat 
jullie nu allemaal toch niet durven te voorspellen. 

 ZweDeN
Majstorovic, Ibrahmovic, Bakircioglü, Ishizaki. 
Wat zijn dat nou voor Zweden? Gelukkig heb-
ben ze Petter Hansson nog. Die is zo Zweeds 
dat het bijna namaak is. Zweden hebben ook 
altijd een heel rustige coach, die omschreven 
wordt als ‘de tacticus’. De tacticus van Zwe-

den heet nu al tien jaar Lagerbäck. Hij slaagt 
er steeds in om Zweden naar een kampioen-
schap te leiden. Hij slaagt er ook steeds in om 
ze daar een figurantenrol te laten spelen. Daar 
heeft Zlatan nu toch wel genoeg van?

 SPANJe
Spanje! Bijna vergeten! Normaal geeeft dat 
niets, omdat ze altijd heel snel (en tóch weer on-
verwacht) sneuvelen. Dit jaar wordt het anders.
Heel belangrijk is nu de woordkeuze. Of be-
ter: we gaan een paar dingen niet opschrijven. 
Want dan gaat het weer mis. Als we vertellen 
wat we écht denken, wordt het weer veel te 
warm in die hoofden. Of eigenlijk, in dat ene 
hoofd. Van hem. Dan denkt-ie dat het allemaal 
van hém moet komen. Wat ook zo is, maar dat 
vertellen we nu dus niet. Maar ja, natuurlijk 
wordt hij dé ster van het toernooi, Hij is het nu 
al! Ssssst. Niet zo hard! Weet je wat we doen? 
We schrijven zijn naam heel gek op. Als een 
anagram. Daar zijn Spanjaarden heel slecht 
in. Dit wordt het EK van… van… Grasfeba.

 rUSlAND
Wat kun je eigenlijk zeggen over de Russen? 
Oligarchen schijnen het te zijn. Wat dat dan 
ook is. Sov- en kolchozen hebben ze niet meer. 
Miljonairs des te meer. Ze kopen clubs en ze 
zitten met Piet de Visser op een boot. 
Zo’n beetje alle spelers van het nationale team 
spelen in de Russische competitie. En die zond 
Talpa dan weer niet uit. We willen best veel ver-
wachten. We weten dat Hiddink in Rusland ‘ge-
weldige dingen’ doet en hebben Dick Advocaat 
zien imponeren met zijn Zenit St. Petersburg. 
Graag beweren we dat de Russen een sensatie 
worden. Maar ja, waar baseren we dat op? Ach 
vooruit! Ze worden dé grote verrassing. 

Groe P GroeP sPectacULaIr 
fINaNcIeeL NIeUws!
Ja zeg. Voetballers verdienen honderduizen-
den euro’s per maand en poolwinnaars gaan 
er met gloednieuwe afzuigkappen vandoor. 
Dit kan niet meer. De poolbodes hebben er 
genoeg van en reageren! Het inschrijfgeld 
voor deelname aan de pool van 2008 is 
2 euro 45!

–  Poolbodes, kan dat allemaal wel?
–  Ja.
–  Inschrijfgeld  2,45?
–  Ja.
–  maar krijgen we dan nog steeds elke 

ronde een nieuwe poolbode?
–  Ja.
–  helemaal digitaal?
–  Ja.
–  maar kunnen we dan nog steeds  

winnen?
–  Ja.
–  Zeker heel weinig?
–  Ja.
–  Dus we doen vooral mee voor het plezier?
–  Ja.
–  en als het ons om het geld gaat, doen we 

maar mee aan een andere pool?
–  Ja.
–  maar iedereen blijft natuurlijk gewoon 

meedoen!
–  Ja.
–  Poolbodes, bedankt voor dit verhelde-

rende gesprek!
–  Graag gedaan!

c d

stoPPers & Ketzers
Jan Vennegoor of Hesselink: ‘Als ik er nou maar 
niet het hele EK als Jan met de korte achternaam 
bijhang.’  Deze grap is van Marcel Verbeek!  
Luis Carlos Almeida da Cunha Nani: ‘Als ik er 
nou maar niet het hele EK als Luis met de korte 
achternaam bijhang.’  Deze grap is van ons! 

 Jakub Blaszczykowski: ‘Als ik er nou maar 
niet het hele EK als Jakub met de onspelbare 
achternaam bijhang.  Deze grap is mislukt!  
Wybrand van Ellen: ‘de Schnapps staat klaar, de 
kaasfondue pruttelt al en de Lederhosen hangen 
gestreken en wel in de kast.’  Indrukwekkende 
voorbereiding! Maar of je er een pool mee wint? 

 Jos Bergman mailt dat ‘hij er weer klaar voor 
is’  Waarvoor dan? Voor je vertrouwde plekje 
in de middenmoot?  We zijn in de anagram-
men gedoken. De trefzekere Torres heet van 
voren Fernando. Afronden!  Berg en Baller 
Iwan zal te vinden zijn op de tribunes in Bern.  
Met de poolbode in de hand, ‘zodat het toch nog 
enigszins spannend wordt.’  Steven Boland 
reageert op onze aankondigingsmail met Brrr-
rrrrrrrrrrrrrrrrrrr!  Wat wil je eigenlijk zeggen 
Steven? Broeva? Bratwurst?  Aninha vraagt of 
Nederland ook meedoet.  Ja, Aninha. En dat is 
belangrijker dan winnen. 


