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Vroeger ging men speels om met dit soort wed-
strijden. Keeper in de spits, Wilbert Suvrijn in de 
basis, linksbuiten in het doel, verzorger doet de 
coaching, pr-man linkshalf, rechtback verzorgt de 
materialen. Doen ze nu niet meer. Vroeger haalden 
de spelers in dit soort wedstrijden gekke trucjes uit, 
schoten uit alle standen op doel en maakten samen 
aanstekelijke grappen. Tegenwoordig ligt dat moei-
lijker. In het verleden zag je tijdens dit soort wed-
strijden schitterende gymoefeningen, weergaloze 
autoreparaties, aanknopingspunten, potsierlijke 
woonvormen en onthullende praatsessies. Vroeger 
planden de spelers tijdens dit soort wedstrijden 
intergalactische reizen, schreven grotendeels on-
begrijpelijke sonnetten of werkten samen aan een 
reusachtig kasteel van luciferhoutjes. Maar dit zijn 
de jaren tien. Persoonlijke en financiële belangen 
regeren het voetbal. Spelers moeten zichzelf verko-
pen en de bond stelt harde eisen. Oh wat jammer!

Uruguay en Duitsland betreden het veld. Spelers 
van beide landen willen heel graag dat het ergens 
om gaat. Maar wáár dan om? Ze kijken om zich 
heen. De tribunes zijn vrijwel leeg. Een groep 
Chinezen heeft zich verkleed als Duitse of Uruguay-
aanse supporter. De scheids is chagrijnig en on-
verschillig. ‘Gaan we tossen? Of blijven we gewoon 
staan en mag Uruguay uit nemen? Zeg het maar.’ 
En wat roepen wij dan elk WK weer heel hard? 
Kijk eens naar de poolbode! Kijk eens naar onze 
deelnemers! En óf het ergens om gaat! De 3-1 van 
Suarez telt dit weekeinde net zo zwaar als de 3-1 
van Sneijder! Bij de toppers in het deelnemersklas-
sement lopen de peentjes al op zaterdag langs de 
rug. Dit is het weekeinde waar toppers subtoppers 
worden – en omgekeerd. En kijk eens naar het veld! 
Müller zet aan, Forlán staat fluks op van de bank: 
hij wil tóch spelen. Het finaleweekeinde van de 
pool. Dáár gaat het om.

Boven de deurpost van de kleedkamer hangt een 
lat. In het midden een bordje: 1 meter 75. Van 
tijd tot tijd klinkt een doffe knal, gevolgd door een 
krachtterm. De Spanjaarden leggen de lat onmo-
gelijk laag. Del Bosque is al binnen en oefent zacht-
jes zijn bespreking. ‘We gaan de bal rondtikken tot 
we bij...’ Tok! Het geluid van de balk. ‘Olé!’ De stem 
van Puyol. Grijnzend komt hij de kleedkamer bin-
nen. Hij mag die lat wel. Met evenveel plezier loopt 
hij vanavond tegen een bal aan. Achter hem komen 
Piqué, Busquets en Canisares binnen in een soe-
pele limbo. Dan de rest, rustig wandelend. Alleen 
de dartele Pedro neemt een aanloopje en tikt de 
lat aan. Trots kijkt hij naar Xavi, die niet reageert. 
Met zijn geloken ogen kijkt hij naar de kleedkamer-
muur. Brrrr. Af en toe vindt Pedro hem wel een beet-
je... Het lijkt wel... Dan steekt Del Bosque van wal. 
‘Luister mannen. Vanavond gaan we tikken. We…’ 

De Poolbodes dromen van Xavi. En de droom loopt 
niet goed af. Hij drentelt maar rond in dat onver-
stoorbare Xavi-tempo en hij geeft onverstoorbaar 
Xavi-passes en… Zelfs als we wakker worden, maalt 
het mannetje verder. Hoe durfden we ooit te spre-
ken van de Duitse machine? Xavi is het machientje! 
Trek dat sleuteltje uit zijn rug! Het lukt niet. Het 
lukt niet! Xavi draait maar door... Prrrrriieet! Wat 
is dat? PRIIIIEEEEETTT! De Poolbodes springen 
uit bed. Beginsignaal! Nederland gaat de finale 
spelen! Snel! Eerst tussenstand aanzetten voor de 
website! Snel! Het spoorboekje erbij! Niet meer 
dromen. Uitgaan van eigen kracht. Van Persie, 
die deze wedstrijd boven het toernooi uit groeit. 
Mathijsen, die laat zien dat Spanjaarden helemaal 
niet kunnen tikken, als je maar plompverloren je 
voet ertussen zet. Wesley, voor wie de lat niet laag 
genoeg kan liggen.
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ONDRAAGLIJK
De spanning wordt ondraaglijk! De finale nadert. 
Hoe loopt dit af? Voor Robert van den Broek. Voor 
de Vrienden van Sandro Calabro. Voor Rob Fila.
Voor Bokkie Opwas. Zwetend bereiden ze zich voor 
op de laatste voorspellingen. Aan het eind van de 
regenboog staat die overheerlijke pot met klate-
rend goud. Maar zie daar maar eens te komen.
In de halve finales toonde de top van het klassement 
zich uiterst bescheiden. Bijna iedereen haalde een 
handjevol punten binnen. Soms een duimpje meer, 
soms een pinkje minder. Alleen bij Frank Brink was 

meer aan de hand: 8 punten. De pijlen van Diana 
misten deze ronde jammerlijk doel. Bij de gelijk-
maker van Forlán zagen we haar plotseling aan kop 
van het klassement, bij de goal van Sneijder viel ze 
uit de top. Uiteindelijk behaalde ze in deze ronde 0 
punten.
Andere deelnemers nestelden zich voortvarend 
in de staart van de kopgroep. Michiel van der Zee 
ging van 26 naar 12, Pelle Pepijn steeg van 45 
naar 14 en Noël Poels van 35 naar 19. Zijn zij klaar 
voor een echte sprong?

Topscorers van de halve finale waren Pelle Pepijn, 
Vincent Picavet (van 157 naar 79) en Fidel Fust 
(van 235 naar 185). Alle leden van dit illustere trio 
vergaarden 12 punten.
Maar laten we vooral niet vergeten dat ook markan-
te deelnemers als Wim Reuser, Mark Potters, Mary 
Poppins en Rodaantje zich op dit moment buigen 
over de laatste voorspellingen. Springen zij einde-
lijk eens uit de band en in het oog? Voorwaar een 
mooi streven, dat zij delen met jullie Poolbodes,

TWEE FINALES

POOLBODE No.11 zaterdag 10 JULI
KAMPIOENSBODE

1 ROBERT VD BROEK 77 6 83
2 Vrienden van S.C.  70 11 81
3 Rob Fila 73 7 80
4 Bokkie opwas  70 10 80
5 MIKE 'holeman' M.  76 3 79
6 Frank Brink 72 7 79
7 MARJOCA DE GREEF 70 9 79
8 peer baudoin 69 10 79
9 bas könning 69 9 78
 TINEKE Droog 69 9 78
11 Paula SiLveyra 70 7 77
12 Michiel vd Zee 65 12 77
13 Lucas FILA 71 5 76
14 Pelle pepijn 70 5 75
15 Theun de vries 68 7 75
16 Davitze Könning 66 9 75
17 familie Derks(en) 69 5 74
18 J. Voorspelbaar 68 6 74
19 Henk Peters 67 7 74
 Noël Poels 67 7 74

top 20 na 62 wedstrijden 

URUGUAY – DUITSLANDZA 10 juli 20.30

NEDERLAND – SPANJEzo 11 juli 20.30

de vrienden van S.C. bezig aan sterke come-back

35°



Santiago FC & Jnnk 
bestellen pulpo a 
la plancha
Hè jammer zeg, we worden geen wereldkam-
pioen. Op het toernooi waarop het eindelijk 
kon gaan gebeuren, waarop we voor het eerst 
zo ver kwamen sinds 1978, moeten we straks 
toch met lege handen naar huis. Fijn voor de 
Amsterdamse woonbootbezitter natuurlijk. 
Maar al die mensen die een dag later op va-
kantie gaan vanwege de finale op zondag – zo 
ook Santiago FC en Jnnk –, die stappen toch net 
even met een ander gevoel de auto in.

Kijk, wij hopen natuurlijk ook dat boven-
staand rampscenario ons bespaard blijft, maar 
echt gerust zijn we er niet op. Waarom niet? 
Twee woorden: Octopus Paul. Octopus Paul 
houdt ons wakker. Een beetje suf natuurlijk, we-
ten wij ook wel. Dat beest gaat met zijn goedge-
vulde inktreet in de verkeerde bak water zitten 
en het hele land is in rep en roer. En dan de spe-
culaties! ‘Twee jaar geleden bij het EK voetbal 
voorspelde Paul alle wedstrijden goed op één 
na: de finale van Duitsland tegen Spanje. Mis-
schien is deze keuze van Paul dus gunstig voor 
Nederland.’ Leven die beesten eigenlijk wel 
twee jaar? ‘Eerst werd de “troostfinale” tussen 
Duitsland en Uruguay voorspeld. Na 10 minu-
ten twijfelen koos Paul uiteindelijk voor de mos-
sel van Duitsland. Die derde plek is dus binnen.’ 
Lijkt de Spaanse vlag niet gewoon te veel op 
de Duitse vlag? Een theorie die Jnnk al binnen 
vijf minuten had verwoord op Facebook, bij de 
eerste die het filmpje postte. ‘Mijn theorette is 
de volgende’, schreef ze, ‘die inktvis voorspelde 
telkens alleen de wedstrijden van Duitsland. 
De vlag van Duitsland is, zoals we weten rood, 
geel, zwart – de volgorde, daar wil ik vanaf zijn. 
In de halve finale vond-ie de vlaggen te veel op 
elkaar lijken en koos hij voor Spanje. Nu was het 
verschil duidelijk: de rood-gele vlag was er weer 
bij... De inktvis koos gemakkelijk voor het voor 
hem bekende land.’ Die hele social media ont-
plofte trouwens nadat Paul had gesproken. Het 
belangrijkste nieuws van de dag. 

Gelukkig is er troost voor bijgelovige Neder-
landers. Er is ook een Nederlandse octopus, 
Pauline, en die voorspelt wél dat Nederland 
gaat winnen. Pauline wordt dan ook nog eens 
bijgestaan door parkiet Mani uit Singapore, 
tekkel Willy uit Blackpool, een Nijmeegs paard 
waarvan we de naam vergeten zijn en roodha-
rige brultapir Gonzo uit Malawi. Niets aan de 
hand dus. Als u dit alles nog niet geruststellend 
genoeg vindt, dan willen wij daar nog best iets 
aan toevoegen. Jnnk en Santiago FC kijken de 
wedstrijd op dezelfde plek waar ze Onze Jon-
gens zagen winnen van Brazilië. We hebben de 
stoelen zo opgesteld dat we op dezelfde plek zit-
ten als de vorige keer. We hebben afgesproken 
dat we dezelfde kleding dragen. Afbellen mag 
niet. In het snackstadion zitten dezelfde chips 
en nootjes. 

Tot slot zagen wij vandaag de persconferen-
tie van Bert van Marwijk. Terughoudend en 
nors als altijd. Met zijn hoofd al helemaal bij de 
komende wedstrijd. Hij zei maar één belangrijk 
ding: ‘F*** octopus Paul. Wij gaan die titel ge-
woon pakken!’ Zelfs de Spaanse persconferen-
tie gaf ons moed. Fabregas sprak de woorden: 
‘E un pulpo’, gevolgd door een lange, lange stil-
te, waarin hij de vragensteller steeds onnozeler 
aan ging kijken. Bedankt Bert, en ook bedankt 
Fabregas, wij kunnen weer rustig slapen. Nu ja, 
rustig…

SANTIAGO FC & JNNK 

E
en stukje voor de Poolbode. Dat kan ik na-
tuurlijk niet weigeren. De Poolbode was 
erbij. Op de tribunes in Kaapstad, Port 
Elizabeth, Durban, weer Kaapstad en ten 

slotte Johannesburg. Iedere keer even surfen naar 
de tussenstanden op de perstribune.

Veertig dampende Afrikaanse nachten gelar-
deerd met ontspannen potjes voetbal dreigen ten 
einde te komen. Het journaille is hier compleet 
door de mangel gegaan. Ik zag de afgelopen we-
ken meerdere collega’s doodleuk tegen de vlakte 
gaan of met hun hoofd in het dessert donderen. Een 
cowboybestaan in het spoor van oranje. Maar jullie 
horen mij niet klagen. Een constante factor waren 
de berichten van het thuisfront. Berichten over oc-
topussen, kanaries, zinkende woonboten. Het land 
is duidelijk totaal in de war. Na Brazilië knalden 
al meer dan zestig berichten direct na afloop bin-
nen. Er was werkelijk geen wijs uit te worden. Sar-
rende dames – dat ik onder ze lag in de poolbode. 
Emotionele berichten uit ‘t Haantje, gedichten uit 
Nijmegen-Oost, onzedelijke aanzoeken uit de Be-
nedenstad. Nederland heeft duidelijk verhoging.

In de pool is het een slagtveld. Ronaldo, Rooney 
en Messi zijn toch geen rare topscorers? Ik had 
net zo goed Henk Grim, Clyde Best en Piet Pala in 
kunnen vullen. Weer een enorme achterstand op 
mijn rivale Theun de Vries. De hele familie Fila uit 
zicht. Mijn fietsvrienden Arjen Daverveld en Henk 
Kerssies, die toch iedere week verder weg liepen. In 
mijn subklassement heb ik mijn hele vriendenkring 
boven me. Zullen we ook een onderstebovenklasse-
ment invoeren?

Het heeft natuurlijk alles te maken met de bal, 
de hoogtes. Zo kan een mens niet poolen. Maar 
ik ga die excuses niet gebruiken. Ik draag mijn lot. 
Ik draag alles. Ik loop desnoods naar huis. En nu 
staan we voor de finale. De afgelopen dagen waren 
de gesprekken met spelers als bezoeken van Jeho-
va’s getuigen. Iedere keer diezelfde rustige ogen, 
diezelfde afgewogen en ingehouden stemmen. ‘Dit 
geven wij niet meer weg.’ Zelden is een overwin-
ning zo zeker geweest. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Ik 

heb tot nog toe bijna alles verkeerd voorspeld. 
Er zit maar één ding op. Ik moet mijn positie er-

gens rond 250 opofferen en een verkeerde uitslag 
poolen. Dat wordt dadelijk de rode lantaren en 
de wereldcup. De 3-1 voor Nederland, die ik heb 
staan, was al wat aan de lage kant. Stiekem heb-
ben de media hier al lang gekeken wat de hoogste 
uitslag aller tijden is in een WK-finale. Die arme 
Spanjaarden hebben echt geen idee wat ze staat te 
gebeuren. Oranje gaat voor het eerst los. 

Maar nu moeten we allemaal meehelpen. Aan-
gezien ik tot nog toe iedere keer, volledig onterecht 
en zeer ongelukkig, naast de goede uitslagen zat, 
verander ik mijn uitslag. Noem het bijgeloof. Noem 
het risicobeperking. Maar als je een maand lang 
verkeerd inzet, dan is het aan het einde duidelijk. Ik 
heb voorspellende gaven, maar dan andersom. Ik 
zet in op een onmogelijke overwinning van Spanje. 
Wetende dat ik hiermee een enorme sprong in het 
klassement opoffer. Voor deze jongen geen top 
tweehonderd. Deze jongen offert zich op. Dan de 
finale maar verkeerd voorspellen. 

Alles voor de mannen van Bert. Ik wens jullie een 
uitstekende finale. Wesley Sneijder voorspelde het 
me vanmiddag al: ‘Volgens iedereen hebben we 
nog niet optimaal gespeeld, wat zou het mooi zijn 
als de explosie in de finale kwam.’ 

Die komt er. Oranje gaat winnen en niet zo’n 
beetje ook. Die Spanjaarden kunnen er een maken, 
dan maken wij er twee, ze kunnen er twee maken, 
dan maken wij er drie, ze kunnen er drie maken 
en dan maken wij er vier. Nederland zal een ander 
land zijn als ik terugkom. 

Mocht het verkeerd gaan... Dan pak ik in ieder 
geval heel wat punten in de poolbode. De op een na 
belangrijkste bijzaak in het leven.

PS: Potjandrie. ik zie dat ik met 34 treffers van Van 
Persie nog kan winnen. Ik voorspel daarom 35-36 
voor Spanje. Wat een sensationele comeback!

IWAN VAN DUREN

Zo kan ik niet poolen

POOLPRIJZEN
1E PRIJS 225  EURO + BOKAAL
2E PRIJS 125  EURO
3E PRIJS 75  EURO
4E PRIJS 50  EURO
5E PRIJS 25  EURO
TOPSCORERTROFEE  50  EURO + BOKAAL
 €We hebben diep nagedacht. Hoe verdelen we de prijzen? En wat zijn de prijzen? Geld! Dat was een suggestie 

van velen van jullie. Veel deelnemers wilden graag al het geld. Leuk idee, maar moeilijk haalbaar. Wat wel kan: 
een deel van het geld verdelen onder de vijf beste voorspellers én de topscorerkoning. Dat gaan we doen. En 
de wisselbokaal vonden we een ontroerend idee. Met de namen van legendarische winnaars erin gegraveerd! 

PIRATENBODE!
Huh? Deelnemer Aaron B. Stroessner knutselde een 
volle maand aan zijn eigen bode! Klik hieronder:  
www.poolbode.nl/pdf/2010/Poolbode_2010_noX-1

 DE POOLTREIN DENDERT VERDER

MORGEN HET SPOORBOEKJE VOOR DE FINALE!


