
ROLLEN MAAR!
Wat een vreugde! Wat een genot! Iedereen op nul punten en lekker 
dromen van eeuwige roem. Carien Koldeweij kan er alles over ver-
tellen. Ooit werd zij laatste, maar de afgelopen twee jaar leefde zij 
in een onvoorstelbare roes. Als prijs bezocht zij samen met de pool-
bodes een heuse oefeninterland: Nederland-Australië 1-2. Wat een 
hilariteit! Wat een welbehagen!
Maar al dat moois ligt achter ons. Aan de horizon lonkt nieuwe glo-
rie. En laten we eerlijk zijn. De omstandigheden zijn ideaal: het is 
warm, de selecties zijn bekend, de stadions gebouwd en de ballen 
liggen in het vet. Rollen maar! Vanaf nu is alles mogelijk.
MarLin van Scherrenburg miste de overwinning twee jaar geleden 
op één schamel puntje. En zint samen op een vreselijke wraak. 
En de andere toppers? Aad de Hezelhaan (3e), die lange tijd zo hoog 
van de toren kraaide, Piet van Haren (4e), die zijn kapsel uit zijn 
hoofd trok en Theo Uijlen, in wie iets knapte toen hij zomaar naar de 
vijfde plaats zakte in de finale… Hoe is het met jullie? Staan jullie 
weer klaar? Het vermoeide hoofd weer uit de schoot getild?
Natuurlijk speelden zich twee jaar geleden de nodige drama’s af. 
Gabrielle Gnodde, de struise dame uit Urk, viel op het laatste mo-
ment buiten de prijzen. Wybrand van Ellen, Spaans dictator van het 
eerste uur, werd wreed afgezet en eindigde roemloos als twintigste. 
Barrie Geurts, wekenlang niet weg te slaan uit de top tien, ging zelfs 
finaal tegen het canvas. Een 58e plaats was zijn deel. Wat een kom-
mer! Wat een pijn! Wat een rouw! Kan het erger? Ja hoor. Neem 
Jacques de Groot. Dacht in het groot. Maar hield niet vol: 63e. 
Maar laten we eerlijk zijn. Het veld werd bevolkt door sympathieke 
deelnemers die er alleen maar van konden dromen om zo hoog te 
komen. Edith de Roos (92e) schoot voordurend mis, Nanneke van 

Druenen (132e) wist haar gigantische ervaring niet uit te buiten, 
Jenneke en Mariska vonden een gezamenlijk Waterloo op plaats 
166 en Rini de Vleerman (174e) toonde zich een notoire laagvlieger. 
Anderen zetten hun reputatie op verschrikkelijke wijze op het spel. 
Tweevoudig winnaar Louis van Zetten (117e) bleek er helemaal niets 
meer van te kunnen, oude held Philip Corputty (150e) zocht wanho-
pig naar aanknopingspunten en ook Felix Jansen (103e) bleek de 
weg behoorlijk kwijt. 
Lekker overnieuw beginnen. Dat is wat we gaan doen. Kop op, Tim 
Bland, Henning Orthofer, Elton Eerkens, Geert Nijland, Casper 
Oestrida, Etienne du Mortier en Kees Henniphof. We willen jullie 
zien zwoegen, we willen jullie zien schitteren, we houden van jullie 
allemaal. Rollen maar!
Een beroerd verleden? Altijd kansloos geweest? Ach wat! Wij nemen 
jullie niets kwalijk. Want voorspellen kunnen we zelf ook niet. 

Jullie poolbodes,
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Het inschrijfgeld bedraagt 4,25. De inzet moet absoluut tegelijk 
met het formulier betaald of overgemaakt worden: rekeningnummer 
5682867 t.n.v. A.Meulendijks, Nijmegen. Als je dit leest heb je dus al 
betaald. Niet? Meteen doen! 

DE EERSTE RONDE: Tot uiterlijk één minuut voor aanvang van de 
eerste wedstrijd van het WK kun je de voorspellingen en topscorers 
voor de eerste ronde invullen.

NA DE EERSTE RONDE: De voorspellingen voor de eerste ronde 
moeten uiterlijk vrijdag 11 juni om 15.59 uur ingevoerd zijn. De 
voorspellingen voor de achtste finales moeten uiterlijk zaterdag 26 
juni om 15.59 uur ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de kwart-
finales moeten uiterlijk vrijdag 2 juli om 15.59 uur ingevoerd zijn. De 
voorspellingen voor de halve finales moeten uiterlijk dinsdag 6 juli om 
20.29 uur ingevoerd zijn. De voorspellingen voor de finalewedstrij-
den moeten uiterlijk zaterdag 10 juli om 20.29 uur ingevoerd zijn. 

Voor alle voorspellingen geldt: het gaat om de eindstand na 90 minu-
ten (+blessuretijd). Dit betekent: verlenging en strafschoppen moe-
ten niet in de voorspellingen worden opgenomen. 

Ben je te laat met invoeren? Wees dan niet al te boos op jezelf. Kan 
iedereen gebeuren. Ben je niet in de buurt van een computer, is je ma-
chine 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! Bij overmacht kun je een andere deelnemer dele-
geren uitslagen voor je door te geven. 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 
contact op met een van de drie poolbodes. 

EN VERDER:
De voorspellingen voor de WK-topscorers zijn van groot belang: je 
krijgt 1 punt voor elk doelpunt dat een van jouw topscorers maakt. Na 
de eerste ronde mag je drie nieuwe topscorers kiezen. 

Tussenstanden kun je na elke wedstrijd en vaak direct na een doel-
punt vinden onder de knop ‘klassementen’. 

ALFRED  024 360 44 96 TEUN  024 388 84 43  UBU 024 323 03 19
Vragen? Stel ze aan Hennie de Haan: haandiehennie@hotmail.com 

S P E L R E G E L S

P U N T E N EERSTE RONDE  Juist voorspelde uitslag  3 Juiste winnaar/gelijkspel  1
ACHTSTE FINALES  Juist voorspelde uitslag  4  Juiste winnaar/gelijkspel  2
KWARTFINALES  Juist voorspelde uitslag  6  Juiste winnaar/gelijkspel  3
HALVE FINALES  Juist voorspelde uitslag  8  Juiste winnaar/gelijkspel  4
FINALE + 3/4 PLAATS  Juist voorspelde uitslag  10  Juiste winnaar/gelijkspel  5

WK-TOPSCORERS: 1 punt voor elk doelpunt 
dat een van jouw topscorers maakt.
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GROEP
ZUID-AFRIKA

Wie zijn deze voetballers? Lijken ze allemaal 
op Benni McCarthy of juist heel erg op Hans 
Vonk? Zijn het kleine ongrijpbare mannetjes 
met meer of minder olijke kopjes? Of onvoor-
stelbaar grote reuzen met een grimmige blik 
in de ogen? En hoe voetballen ze dan? Met z’n 
allen creatief naar voren? Of hangen ze maar 
een beetje rond en delen ze dan onverhoeds 
een rotschop uit? Een moeilijk in te schatten 
gezelschap, dat is het. Aanvullende verwarring 
valt te verwachten van middenvelder MacBeth-
Mao.

MEXICO
Mexico is het bekendste land ter wereld. Som-
brero’s, taco’s, tequila, Les Humphrey Sin-
gers… Bekend! Maar hun voetballers? Oké, 
Rafael Márquez is behoorlijk bekend en we 
kennen Salcido, want die speelt in Nederland. 
Hans Westerhof kent álle Mexicaanse spelers 
goed, maar hij is geen poolbode. Wat moeten 
wij dan toch vertellen over Mexico? Dat Blanco 
er weer bij is, met zijn salto’s? Nou goed dan. 
Blanco is er weer bij. Met zijn salto’s.

URUGUAY
Uruguy, Urugay, Uruguay of Yuruguay. Lastig! 
Net als Paraguaey. Gelukkig dat die er niet bij 
zijn. Wat? Toch? Ah nee! En nog iets: Poolbo-
des hebben het niet graag over vroeger. Dat is 
bekend. Dus hebben we het niet over Franses-
coli. Wat een voetballer! Ontroerend mooi! 
En Daniël Fonseca. Deed soms iets onnavolg-
baars. Tranen! Bah! Vroeger! Want dit is de re-
aliteit: Urugyua is een klein land. Drie miljoen 
inwoners. Zie maar eens elf goede spelers te 
vinden. En scorend vermogen? Wie dan? For-
lán? Suárez? Nou…

FRANKRIJK
Het is toch bijzonder. Van het ene land ken je 
niemand (of alleen Stoch, bijvoorbeeld), van het 
andere land ken je ze allemaal! Ribery! Evra! 
Anelka! Malouda! En de Bennen! Benzema en 
Ben Arfa! Riepen we vier jaar terug nog sma-
lend ‘Allez les Vieux’; nu zijn ze weer Les Bleus 
en ze zijn goed. Ierland uitgeschakeld! Ierland! 
En dat kunststukje haalden ze zelfs uit zonder 
Frank Ribery. Wel vreemd dat Domenech nog 
steeds coach is. Die kan eigenlijk niet zo goed 
coachen. Met de hakken over sloot gekwalifi-
ceerd via play-offs. Tegen Ierland. Ierland! 

ARGENTINIË
Maradona. Hoe moet dat nu? Wie had ver-
wacht dat hij dit WK zou halen? Van de laatste 
acht jaar van zijn leven lag hij er vijf op sterven. 
Toen stond hij op en werd bondscoach. En te-
kende voor de spectaculairste buikschuiver 
van de kwalificatiereeks. En weer stond hij 
op! Maar we kunnen er niet omheen. Of toch? 
Nee! Wij moéten praten over Messi. Maar het 
wordt een sneu verhaal. De ster van het toer-
nooi zal hij niet worden. Dat vindt Maradona 
nooit goed.

NIGERIA
Nigeria en Niger. Hoe zit dat eigenlijk? Onge-
veer dezelfde naam, genoemd naar dezelfde 
rivier. Fraude ligt nadrukkelijk op de loer. Dat 
even vooraf. Verder is Nigeria een ontzettend 
groot en exotisch land. Een van de grootste 
steden van het land heet Jos. Helemaal geen 
exotische naam! Nee, dan Aiyegbeni Yakubu. 
Maar dat is dan ook een voetballer. En wat voor 
eentje! Nog eentje: Nwankwu Kanu. Ooit, lang 
geleden, liet hij Nigeria traag schitteren op de 
Olympische Spelen. Zou hij het nog kunnen? 
Zou hij nóg trager en nóg beter zijn geworden? 
We hopen het zo! 

ZUID-KOREA
Voor de zevende keer op rij zijn ze erbij. En 
we verwachten ook dit keer weer de nodige  
aanpassingsproblematiek, stofzuigergeluiden,  
renbewegingen en zelfopofferingsmethodieken 
van Lee, Cha, Cho, Kim, Lee, Lee, Oh, Cho, Ki, 
Kim, Lee, Park, Lee, Lee en Park. Ooit was Hid-
dink de coach. Later werd het Verbeek. Veel te 
lange namen. Daarom is het nu Huh. 

GRIEKENLAND
Wat heeft iedereen toch tegen de Grieken? 
Toegegeven: ze zijn lang en statig. Mag dat 
niet? Sommigen hebben een relatief lange 
achternaam. Nauwelijks verwijtbaar. Er spreekt 
ook heel veel vóór ze: Europees kampioen in 
2004! Tiende op de FIFA-ranglijst. Redelijk 
cultuurrijk verleden. Dat ze failliet zijn, is dat 
het? Gaan we ze dat aanwrijven? We hebben 
toch allemaal wel eens rood gestaan? Ach... 
defensieve tactiek, saai voetbal, geen sterren.  
Otto Rehagel. Dus...? ‘Een verrassing lijkt dit 
keer uitgesloten’, lazen we ergens. Maar soms 
komen verrassingen juist als niemand ze ver-
wacht. Pooldeelnemers weten dat.

ENGELAND
De Engelsen. Het verhaal ging altijd zo: hoge 
ballen, tandeloze spitsen, bloedende lap om de 
kop, voor de wedstrijd in een bad liggen, kicken 
& rushen, afkicken, knokken en toestanden 
met vrouwen. Meestal dronken. Dat ging best 
goed op het eigen eiland. Want dan speelden 
ze tegen elkaar. Maar als ze in het buitenland 
moesten spelen, raakten ze de weg kwijt. Voor-
al op rotondes. Nu gaat het verhaal zo: Terry 
– Gerrard – Cole – Roony – Boem! Goal! Er 
spelen precies elf Engelsen in de hele Premier 
League. En goed dat ze zijn! 

USA
En maar basketballen. En maar honkballen. 
En maar de hele dag atletiek bedrijven. En als 
ze dan een keer gaan footballen, doen ze dat 
met helmen en schoudervullingen. Dat andere 
voetbal vinden ze een sport voor meisjes. Tsja. 
Dan heb je misschien wel 307 miljoen inwo-
ners, maar zo kom je er natuurlijk niet. Brave 
borsten zijn het bovendien. Gezamenlijk dou-
chen na een wedstrijd, dat vinden ze al heel 
wat. 

ALGERIJE
De hoofdstad van Algerije is Boedapest. Op 
de wereldranglijst staat het land acht plaat-
sen boven Bulgarije en 25 plaatsen hoger dan 
Hongarije. Algerije is ook een belangrijke pro-
ducent van kurk. 24 jaar geleden mochten ze 
voor het laatst meedoen. Dat zette natuurlijk 
kwaad bloed. In Boedapest kwam een woeden-
de menigte op de been: ‘WAAROM MOGEN 
WIJ NIET MEER MEEDOEN!!! Toen deed de 
FIFA Algerije een voorstel: als ze het beter zou-
den doen dan Rwanda, Egypte en Zambia, dan 
mochten ze weer een keer meedoen. Nou, dat 
wilden ze wel proberen. En voorwaar.

SLOVENIË
Op het Eurovisie songfestival kunnen we ze al 
niet meer uit elkaar houden, die oud-Joego-
slaven. Dat geeft helemaal niks. Maar nu zijn 
ze ook allemaal op het WK. En is Slovenië dan 
juist heel goed of eigenlijk helemaal niet? Toen 
Slovenië zich plaatste voor het WK poetste 
premier Borut Pahor de schoenen van de inter-
nationals. ‘To Africa with clean shoes’, kopten 
de kranten. Mooi motto. Hadden we graag 
zelf bedacht. De coach van Slovenië heet Kek. 
Hadden we ook graag zelf bedacht. 

GROEP A GROEP B GROEP C

Spanning in het kinderklassement:
Janskelovski, Sep van Haren en Wies Huismans 



GROEP
DUITSLAND

De Duitsers worden meestal tweede. Toch 
denken veel mensen dat Duitsland altijd wint. 
Dat is dus niet zo. Sommige mensen denken 
dat het Duitse elftal meedeed aan de Tweede 
Wereldoorlog. Is ook niet zo. Anderen menen 
dat Duitsland in 1974 de wereldtitel van ons 
heeft gestolen. Mmwoah...  Weer anderen den-
ken dat Duitsers geen humor hebben. Haha, 
dat hebben ze heus wel. Maar wereldkampioen 
worden is iets anders. Waarschijnlijk worden 
ze tweede. Zoals meestal.

AUSTRALIË
Zoals altijd spelen Kewel, Culina en de an-
dere tegenvoeters weer op zijn Australisch. 
Ze geven alles. Wat een mentaliteit, die Au-
straliërs! Ze rennen keihard heen en weer. En 
ze schreeuwen. ‘Pim, Pim! Een mes! Een mes!’ 
roepen ze tegen hun coach. ‘Voor tussen mijn 
tanden!’ En daar stuiven ze weer weg. Ze kun-
nen ook heel goed lang in een vliegtuig zitten. 
Zonder mokken. Winnaars! Ja. Vooral tegen 
Oezbekistan, Qatar en Bahrein. Maar hoe 
moet dat toch in een groep met Duitsland, Ser-
vië en Ghana? Heeft Pim een plan? Of zitten 
ze al weer heel snel lekker lang in het vliegtuig?

SERVIË
Servië. Met gemak bleven ze Frankrijk voor 
in de kwalificatiereeks. Net zoals ze twee jaar 
terug Engeland vernederden. Of was dat Kro-
atië? Maakt niet uit. Zware jongens zijn het. 
Vidic, Jovanovic, Lazovic, Stankovic... Als Mi-
ralem Sulejmani nu eens zijn naam verandert 
in Sulejmanic, dan wordt hij ook vast weer een 
van de zware jongens. Nu is hij een te zwaar 
jongetje. Maar zonder gekheid – of met hoog-
stens een heel klein beetje gekheid: Servië 
overleeft de eerste ronde. Of ze de achtste fi-
nales doorkomen, hangt vervolgens af van de 
tegenstander en de vorm van de dag. Dan de 
kwartfinales. Eitje. En dan zitten ze in de halve 
finale! En dan moeten wij het nog zien. 

 GHANA
Kijk eens! Wie staat daar op de spelerslijst 
van Ghana? Eric Addo! We knijpen onszelf in 
de arm. Au! Weer even kijken... Ja, weer Eric 
Addo! Bij Roda speelt Eric bijna nooit. Hij doet 
het nu eenmaal beter op de bank. Tjonge, die 
Eric. Die staat straks zomaar op het veld tegen 
Duitsland. Samen met Appiah en Essien. Als 
ze er maar niet achter komen hoe goed hij op 
de bank is! En wat is dat? Ghana heeft ook nog 
twee Addy’s! In de oefenwedstrijd tegen Oran-
je speelde er maar eentje. Maar met een beetje 
geluk krijgen we een Ghanese verdediging met 
Addy & Addy en Addo.

NEDERLAND
‘Oeioei! Ik moet tegen Joris Mathijsen voetbal-
len!’ Zou iemand dat ooit gedacht hebben? Ja 
vroeger misschien, toen Joris nog in de jeugd 
speelde van VOAB in Goirle. Toen liep-ie ie-
dereen voorbij. Joris is nu dertig en een heel 
aardige verdediger. Best een aardige man ook. 
Maar heel aardige verdedigers zijn meestal 
niet zulke goede verdedigers. En daar heb je 
het. Nederland wordt geen wereldkampioen. 
Want er is ook geen speler die denkt ‘Oeioei! 
Johnny Heitinga!’ Weemoedig stukje schrijven 
over Jaap Stam? Met hem lukte het ook niet 
hoor! Niet onaardig genoeg. Ach, ja. Aanvallen 
dan maar. Kom op Robin & Robben! Neder-
land wordt wereldkampioen!

DENEMARKEN
Denemarken heeft wel wat gemeen met Ne-
derland. Ooit werden ze Europees kampioen. 
Net als wij. Al deden zij het eigenlijk een beetje 
stiekem, terwijl wij daar heel open in waren. 
Veel Denen spreken binnen korte tijd behoor-
lijk goed Nederlands. Net als wij. Bij vlagen 
voetballen ze erg aanstekelijk. En dat willen wij 
ook wel. Maar soms hebben ze juist iets heel 
saais, die Denen. Dat het allemaal een beetje 
tegenvalt. En dat moeten we hebben. Want ze 
zitten bij ons in de groep. Net als wij. 

JAPAN
Japan plaatste zich in 1998 voor het eerst voor 
het WK. En sinds die keer waren ze er altijd 
bij. De clubs in de Japanse competitie hebben 
prachtige namen: Kawasaki Frontale, Gamba 
Osaka of Urawa Red Diamonds bijvoorbeeld. 
Of FC Tokyo. Ook de spelers hebben heel 
mooie namen: Honda. Vroeger was Honda 
een motor. Later werd hij ook een auto en nu is 
Honda een voetballer. Wat een carrière! 

KAMEROEN

Ontembare leeuwen? Zo kennen we de Kame-
roenezen eigenlijk helemaal niet! We denken 
aan de gedresseerde Roger Milla, die op zijn 
38e een leuk dansje deed bij de cornervlag. 
Verrukt keek de wereld toe. Die gekke Milla! 
Die leuke, vrolijke Kameroenezen! En wat 
kunnen ze toch genieten van een doelpunt. 
Inmiddels loopt Samuel Eto’o in de spits bij 
Kameroen. Dat is meer het serieuze werk. Die 
geniet vooral van kampioen worden en bekers 
winnen. Met Kameroen wil het Eto’o voorals-
nog niet zo lukken. Maar pas op, hij is pas 31 
en ontembaar. Zijn beste jaren komen nog!

ITALIË
Moeizaam bewegen ze zich over het veld. Klei-
ne stapjes, anders vallen ze om. Een paar mid-
denvelders lijken nog redelijk goed ter been, 
maar ze hebben te maken met lichte uitvals-
verschijnselen. Onder elkaar praten ze veel 
over vroeger. ‘Misschien kan het nog een keer’, 
mijmeren ze. ‘Wat ook alweer?’, antwoorden 
anderen. Voor de oude heertjes van Italië hoeft 
niemand bang te zijn. 

PARAGUAY
Ze zijn er meestal wel bij, de ‘Albirojas’. Ooit 
hadden ze Chilavert, een raar geklede doel-
man die alle doelpunten maakte. Verder is er 
weinig blijven hangen. Geen spektakel. Zou 
het dit jaar anders zijn, met Roque Santa Cruz 
en Nelson Valdez? Of waren die er vier jaar te-
rug ook al bij? Vast wel. Wij weten er niets meer 
van. Santa Cruz heeft trouwens pijn aan zijn 
knie. En dan hebben ze nog Salvador Cabanas. 
Die heeft pijn aan zijn hoofd. Daar zit namelijk 
een kogel in. Het gebeurde tijdens een bezoek 
aan een Mexicaans bordeel. Nu ja, de gebrui-
kelijke Zuid-Amerikaanse taferelen.

NIEUW-ZEELAND
Sober en effectief als het nodig is. Uitbundig 
en briljant als het kan. Het is altijd hetzelfde 
verhaal met de Nieuw-Zeelanders. Nooit laten 
ze eens een steekje vallen. Wat een spannend 
toernooi zou het zijn als zij er een keer niet bij 
zouden zijn. We moeten ons erbij neerleggen. 
Maar leuk is anders. 

SLOWAKIJE
Voor het eerst sinds ze zich hebben losgemaakt 
van de Tsjechen, komen ze uit op een WK. 
Knap gedaan! Maar ja, nu zouden ze natuurlijk 
maar weer wat graag vastzitten aan de Tsje-
chen. Want als ze eerlijk zijn, kennen ze zelf 
ook alleen maar Miroslav Stoch. Achter een 

van de midden-
velders staat de 
naam Jan Kozak. 
Maar dat gelooft 
hij zelf ook niet. 

GROEP D GROEP E GROEP F

Slowakije 
debuteert.

BIJDRAGES AAN DE POOL-
BODE IN WELKE VORM DAN 
OOK zijn ALTIJD WELKOM 

dit hoekje had van jou 
kunnen zijn!

MAIL NAAR 
HAANDIEHENNIE@HOTMAIL.COM



GROEP
BRAZILIË

Over veel landen kun je van alles zeggen. En 
dat geldt ook voor Brazilië. ‘Favoriet’, zeggen 
bijvoorbeeld heel veel mensen. ‘Swingend’, 
roepen anderen, terwijl ze daarbij in gedach-
ten misschien zelf wel een heel klein dansje 
doen. ‘Samba’ zeggen ze ook vaak. Is ook een 
dansje. Ook hoor je wel een: ‘kanaries’, de bij-
naam van het team. Wat kunnen wij hieraan 
toevoegen? De verwachtingen zijn natuurlijk 
weer hoog. Maar hebben ze ooit een WK ge-
wonnen in Afrika? Nou dan.

NOORD-KOREA
De aanval is de beste verdediging, zeggen 
de Noord-Koreanen. Ze nemen een spits als 
derde keeper mee. Schurkenstaat! Verder een 
interessant team. Jong-Hyok Cha: vlug als een 
watervlo en stijlvol als een antilope. Jun-Il Ri: 
voor hem loopt iedere aanvaller een blokje om. 
En dan Yong-Yo Hong: verzet bergen en ber-
gen werk. Niemand die zo snel om z’n as draait 
als hij. En Nam-Chol Pak! Op goede dagen 
ongrijpbaar als een aal, op slechte log als het 
vogelbekdier. Veelbelovend. Maar uiteindelijk 
belandt elke bal bij Chong Ta-se. En dat lijkt 
ons terecht. Want zijn bijnaam luidt niet voor 
niets Pau-Pae To-Mi. 

IVOORKUST
Arme Ivorianen. Ze hebben Drogba, Kalou, 
Keita, Eboué, Touré en Touré. Dat móet wel  
tegenvallen. Ze zien de bui al hangen. Kan niet 
anders. Niet-gegeven strafschop, onterecht 
vlaggende grensrechter, doodlopende solo, 
doelpunt tegen, gele kaart wegens duiken, 
slecht ingespeelde bal, tweede gele kaart we-
gens per ongeluk shirt uittrekken, gelijkspel. 
Aiai! Het is nog niet eens juni en Drogba is al 
buiten zinnen van woede. Daar gaan we eens 
voor zitten.

PORTUGAL
Portugal is de slechtste favoriet op eindtoer-
nooien. Geen ploeg wist zo vaak een favorie-
tenrol niet waar te maken. Waren ze eindelijk 
verlost van de Pinto’s en Figo, zaten ze weer 
opgescheept met Christiano Ronaldo. Die 
is zo veel waard, daar koop je vijftien Dirken 
Kuyt voor! Nani (weinig talentvolle kapper) 
en Liedson (doelpunten) kunnen er ook wat 
van... Bespeuren we daar een favorietenrol? 
Dat wordt weer lachen! We zien de beelden 
al weer voor ons, ergens rond de kwartfinales. 
Ronaldo, met dat kleine, huilende hoofdje op 
die heel brede nek. Want ze pakten steeds de 
bal van hem af. Dan houdt het natuurlijk een 
beetje op.

SPANJE
Door Europees kampioen te worden legden de 
Spanjaarden zichzelf een enorme druk op. En 
dat is niet best. Want daar kunnen ze niet mee 
omgaan. Als ze nou maar geen wereldkampioen 
worden. Dan wordt de druk écht onmenselijk. 
Lijkt ons onverstandig. Gelukkig is hun trainer 
rustig, bescheiden en pragmatisch. We hoeven 
dit keer niet bang te zijn voor Spanje. Del Bosque 
snapt dat het tijd is voor een rustig toernooitje. 

ZWITSERLAND
Meestal spelen de Zwitsers één wedstrijd heel 
goed, die ze dan onterecht verliezen. Daarna 
is het gedaan. Tranquillo Barnetta is briljant, 
maar het lukt steeds niet. Alexander Frei 
scoort overal, maar valt plotseling droog. Phi-
lippe Senderos spreekt zes talen, maar geen 
Afrikaans, Nedebele of Xhosa. En hun coach? 
WAT...!?! Maar dat is Ottmar Hitzfeld! Dan 
is er dus toch veel mogelijk. Want met de be-
roemde sport- en wiskundeleraar is het bijna 
altijd prijs. Met strikt logische redeneringen 
doet hij uitspraken over gedefinieerde objec-
ten en formuleert de verbanden daartussen. En 
vervolgens scoort Nkufo!

HONDURAS
Of de poolbodes zich verdiept hebben in het 
team van bondscoach Reinaldo Rueda (‘Il Pro-
fessore’)? Nee, joh. We weten wat iedereen weet: 
stugge ploeg, 36e op de Fifa ranking, in 1993 
en 1995 winnaar van de UNCAF Nations Cup, 
voor het eerst sinds 1982 weer op een WK, met 
de hakken over de sloot gekwalificeerd dankzij 
een gelijkspel tussen de VS en Costa Rica. En de 
spelers? Ja, het zal wel weer moeten komen van 
jongens als Valladares, Guevara en natuurlijk 
Suazo. Niks nieuws onder de zon. Of...? Hopelijk 
krijgt Il Professore een helder moment en laat hij 
de spits van CD Motagua Tegucigalpa invliegen! 
Want die heet Georgie Welcome. 

CHILI
Chili is een gerecht. Iedereen kan het maken. 
Dat is jammer. Op het gerecht zijn vele varian-
ten mogelijk. Zo kun je de bonen vervangen 
door rijst of sperziebonen. Bijna niemand die 
dat doet. De overeenkomst met het voetbal-
land Chili? Die is er niet, voor zover wij weten. 
Nu roepen jullie natuurlijk: ‘Jawel! Spanje lust 
Chili rauw!’ Maar chili is rauw helemaal niet 
lekker. In de werkelijkheid gaat Chili ons beto-
veren. Met een paar potjes om van te smullen. 
Want uit het Andesland waaien lyrische liede-
ren over. Een prachtig, aanvallend elftal! Wat 
scoren ze veel mooie doelpunten! En wat krij-
gen ze veel doelpunten tegen!

GROEP G GROEP H

met Hennie 

in gesprek
Hennie! Waar…“Het was jullie natuurlijk al opgevallen hoe veilig het EK in 
Zwitserland en Oostenrijk was! Ik heb me daar vooral beziggehouden met 
diverse alarmeringssystemen. Veel gedaan met lawinepijlen en koebellen.” 
Hennie! Maar…“Na het EK ben ik in het diepste geheim naar Johan-
nesburg vervoerd. Daar geef ik nu al twee jaar veiligheidstips. En ik schrijf 
natuurlijk verder aan mijn boek ‘Woordgrappen in de praktijk brengen’.”
Hennie! Kun…“Robbeneiland. Baken een bepaald gedeelte van het veld 
af. Bijvoorbeeld een stuk van negen bij acht meter, vlak voor het strafschop-
gebied van de tegenstander. Plaats daar Robben. De andere spelers oefe-
nen allen elke dag, totdat ze vanaf elke positie in het veld heel goed de bal 
naar het Robbeneiland kunnen schieten. Alle ballen komen zo bij Robben. 
Nederland zal winnen. Bij een onverhoopte blessure van Robben kan deze 
woordgrap (mits mondeling overgebracht) ook uitgevoerd worden met 
Robin van Persie.” 

Santiago FC & jnnk 
zijn WK-ready
Daar zitten we dan. Met onze WK-handjes 
op de knieën. Vierentwintig Bungels in de 
oren. Zestien Oranje Buddies naast ons 
op de bank. Gezellig. De ‘Jup Holland Jup’-
shirts zijn ons eigenlijk veel te groot, maar 
dat deert niet. De uitslagen van het komen-
de WK weten we eigenlijk al. Die hebben 
we in de kwalificatieronde per sms ontvan-
gen op onze mobieltjes. Bij jnnk kwam er 
trouwens uit dat Togo in de finale met 3-1 
wint van Macedonië. Maar goed. We doen 
gewoon mee, en we zijn de helft van die  
nepuitslagen vergeten. Niks aan de hand.

Trouwens, waar zijn al die spullen van twee 
jaar geleden gebleven? Is er ergens in Ne-
derland een hele grote oranje vuilnisbelt te 
vinden waar al die meuk wordt verzameld? 
Worden de spullen overgespoten en naar 
Poolse supermarkten gestuurd? Omge-
smolten voor de WK Juichbandjes en dito 
VoetbalGoGo’s? Heeft Albert Heijn wer-
kelijk álle wuppies verzameld met als doel 
ze dit jaar weer keihard in te zetten? (Albert 
Heijn? Grote kale meneer, wat geeft u ons 
deze keer?) Waar is die oranje mayo van 
twee jaar geleden? Die was toch goed tot 
2014? 

Ze zouden er in Amerika een voorbeeld 
aan kunnen nemen, zo met die olievlek. Ver-
dwijnt als sneeuw voor de zon, let maar op. 
Gewoon met z’n allen een beetje teleurge-
steld – nee, niet boos! – over die vlek gaan 
lopen praten. Doen wij ook als we worden 
uitgeschakeld en zie, twee jaar later, ner-
gens meer last van. Alles weg. Geen oranje 
kleur meer te bekennen. Niet meer in de 
berm langs de kant van de weg, niet meer 
op de schouw, niet meer naast de televisie... 
Weg.

Toen onze jongens in 1988 het EK won-
nen, renden wij de straat op met vijf ver-
schillende kleuren oranje uit een set kleur-
potloden. Een set van vijf. Wij waren 11 en 
8 en we hadden niets anders. De kleurpot-
loden hebben we opgeslepen totdat ze op 
waren. En moet je ons nu zien zitten. 

Of we WK-ready zijn, vraagt een grote ad-
vertentie in een mupi. Aan onze regenpijp 
in het midden van het huis hangen nog 
oranje draadjes van toen we er nog niet 
woonden, maar of we slingers willen ophan-
gen durven onze buren ons niet te vragen. 
Zij denken dat wij niet zo zijn. Zij hebben 
een paar laffe slingers tussen gevel en tuin-
hek geknoopt en drie stickers op de ramen 
geplakt. Wij denken dat wij niet zo zijn. 
Zij blijven zitten met het Blokker Oranje 
Straatpakket (geschikt voor tien huizen), wij 
met onze WK-handjes. En de Poolbode. 

Meer hebben we niet nodig. Behalve mis-
schien het Brulshirt dat we twee jaar gele-
den kregen. Dat ligt veilig bij de mannen 
Verdaasdonk. 

SANTIAGO FC 
& JNNK


