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POOLEINDE
Na Nederland-Spanje begon het grote twijfelen. 
Hoe nu verder? De Zweden en de Hongaren van 
vakantie terugroepen? Toch een Nederland-Duits-
land inplannen? Koortsachtig overleg. Sommigen 
(Mike “Holeman” Molenman, Robin van Persie, 
Kees van Bergen) vonden dat het toernooi best wat 
langer mocht duren. Blatter zag er ook wel brood 
in. Maar Rob Fila vond het welletjes, Xavi ook en 
Platini was niet lekker. En eerlijk gezegd: de pool-
bodes waren moe. Na traag overleg, zacht ijsberen 
en elkaar diep in de waterige ogen kijken kwamen 
we dinsdag 13 juli tot een besluit: Poolbode 2010 
is afgelopen. En daarmee eindigde meteen het WK 
2010. 
Wat een WK. Wat een dieptes, wat een hoogtes! Bij 
sommige wedstrijden vielen we zachtjes in slaap, 
geholpen door evenwichtig brommende blaasin-
strumenten. Bij andere hadden we voortdurend de 
bezwete handen voor de ogen. Er waren wedstrij-
den bij, die we nu nog steeds niet durven kijken. 
Al kennen we de uitslag. Die we vast en zeker niet 
goed voorspelden. Want ook al weten poolbodes 
alles van voorspellen; voorspellen kunnen ze niet. 
Weten jullie wie goed kan voorspellen? Juist. Rob 
Fila! Waar bij het voetbal nog wel eens de geluk-
kigste wil winnen, kan er in een veld van niet minder 
dan 270 deelnemers en het duizelingwekkende 
aantal van 64 wedstrijden geen twijfel over be-
staan: aan het einde staat de beste voorspeller op 
één. Maar de kampioen kreeg het niet cadeau. Wat 
een poolstrijd was het. Met ongekend stabiele top-
pers die ons weken deden sidderen: Marjoca de 
Greef, De Vrienden van Sandro Calabro, Peer Bau-
doin, Paula Silveyra, Bas Könning… Met flagrant 
falende voorspellers die ons weken deden schate-
ren: Nienke Uijlen en Jannes=Jannes. En met on-
beschrijflijke onzichtbaren die ons weken deden… 
Eh? Jan Leo van Deemter, Annette Paarlberg, John 
Koekkoek, Mik en Baukje Faber. Deden jullie echt 
mee, of deden jullie alsof? Wat? Waren er nog meer 
onbeschrijflijke onzichtbaren? Doelen jullie op 
Marleen Boumans, Enghuis, Bob, Norbert Koning 
en Floris Thoomes? Daar hebben jullie een punt. 
Maar dan zou je ook Jack van der Weide, Zeb Josep-
hus Jitta en Tim B Heldens kunnen noemen. Of de 
poolbodes! En dat gaat ons toch te ver. Want ach, 
zo velen doken vanaf het begin onder en kwamen 
nimmer boven. Maar, lieve deelnemers. Zonder 
bier geen prachtige schuimkraag. En wat is de kers 
zonder zijn pudding? Jullie voorspelden, voorspel-
den en bleven voorspellen. Klasse. En over een jaar 
of twee, als de bal weer gaat rollen, dan weet je het 
weer zeker. Je gaat winnen! Dát voorspellen jullie 
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ZATERDAG 17 JULI 2010
De huldiging. Nauwelijks 
in woorden te vatten. Nee, 
geen rondvaart voor de 
glorieuze winnaars van 
de pool! Wel: oorkondes, 
prijzen, complimenten en 
prachtige speeches. Zie in 
deze fotoreportage hoe de 
poolbodes prijzen uitreik-
ten aan de sterren van dit 
toernooi. En hoe de win-
naars van de topscorersprijs 
samen hun prijs kwamen 
verdelen. En hoe…  Ach kijk 
dan toch!

Poollegendes Paula Silveyra 
& Rob Fila

Michiel van der Zee (met zijn 
Zwitserse oom) deelt zijn prijs 

met de poolbodes


