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 SLOWAKIJE – PARAGUAY
Vóór het WK hadden we natuurlijk geen idee – net 
als jullie. Dat kunnen we zien aan de voorspellin-
gen. Nederlagen voor de Slowaken, gelijke spelen, 
nederlagen voor de Paraguayo’s. Onzekerheid 
troef in het deelnemersklassement. Wisten we 
toen maar wat we nu weten. De Slowaken speel-
den in hun eerste wedstrijd 1-1. Net als Paraguay. 
De Paraguayo’s posteerden hun enige bekende 
aanvaller op de bank. Net als Slowakije. De coach 
van Paraguay was vroeger zelf voetballer, net als… 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het zijn 
klonen! Het wordt weer gelijk.

 ITALIË – NIEUW-ZEELAND
Ook de Italianen en de Nieuw-Zeelanders haal-
den in de eerste wedstrijd hetzelfde kunstje uit: 
allebei 1-1. Maar dat zegt natuurlijk niets! Stel je 
voor. Dan zou voorspellen wel heel makkelijk wor-
den. En voorspellen is juist heel moeilijk. Er zijn 
zoveel dingen die meespelen. Het weer, de hoog-
te, de toeters. De Italianen hebben iets goed te 
maken. Ze speuren de tribunes af. Zit Zidane daar 
misschien? Ze willen het zo graag goedmaken. 
Vandaag willen ze de wereld laten zien dat ze we-
reldkampioen zijn. ‘Wie heeft eigenlijk de beker? 
Waar bewaren we die?’ vraagt Cannavaro. ‘We 
willen hem laten zien aan de Nieuw-Zeelanders.’ 
En dan maar hopen dat het helpt.

 BRAZILIË - IVOORKUST
Wat hebben we hier? Brazilië! Schitterende stran-
den vol swingende voetballers. Iedereen mag 
meedoen, of-ie er nou wat van kan of niet. Maakt 
niet uit, want iederéén kan er wat van. En wat heb-
ben we hier nog meer? Ivoorkust! Parel van het 
Afrikaanse voetbal. Wereldspits. Geroutineerde 
profs. Getruct als het kan, graniethard als het 
moet. Dus wat levert deze wedstrijd op? Miracu-
leuze acties, oogverblindende passeerbewegin-
gen, nonchalante trucs en wonderschone goals. 
Een week geleden hadden we het zomaar kunnen 
schrijven. Inmiddels weten we beter. In Zuid-Afrika 
is scoren moeilijk. Laten we 
hopen op wat keepersfoutjes.
 

 PORTUGAL - NOORD-KOREA
Cristiano Ronaldo ligt al twee nachten wakker. 
Hij blijft het filmpje maar afdraaien in zijn hoofd. 
Daar rent hij, omgeven door grote, sterke Ivori-
anen. Ha, hij is ze te slim af! Een plotse wending, 
bal achter standbeen langs, verwoestende uithaal. 
Op de paal! Daar komen de tranen weer. Het is 
zijn rechtvaardigheidsgevoel. Onrecht maakt een 
redeloos verdriet in hem los. Op de paal! Waarom 
hij? Waarom? Als iemand een doelpunt verdient is 
hij het. Sterker nog: niemand verdient zoveel als hij.
De Noord-Koreanen hebben lekker geslapen op 
hun veldbeldjes, keurig op een rij. Vier bedjes zijn 
leeg. Daar kunnen ze nu fijn de souvenirs en de 
toilettassen op kwijt. Won, Kyong, Hyok en Hyok 
zijn ervandoor. Maar daar malen de overgebleven 
spelers niet om. Gelukkig zijn het niet Chon, Chol, 
Chol en Nam! Stel je voor!

 CHILI - ZWITSERLAND
Chili liet zich tegen Honduras van een frisse en 
fruitige kant zien. Lekker! Graag bestellen we 
nog een bordje. En de Zwitsers? Die trokken zich 
tegen Spanje heimelijk terug in de keuken, ver-
warmden boter en olie, zetten van alles en nog 
wat op het vuur, inspecteerden voortvarend de 
anti-aanbaklaag, wisten de juiste kruidenpotjes 
te vinden en konden meer dan tevreden zijn. Het 
eindresultaat: een verrassend potje! Wat zou er 
vanmiddag op de Chileens-Zwitserse tafel staan?

 SPANJE – HONDURAS
De Hondurezen hebben de smoor in. De coach 
(Il Professore) had het tijdens het trainingskamp 
zo mooi uitgelegd: ‘Let op. Een groot kampioens-
team als Spanje loopt altijd tegen een zeperd op. 
Elk WK kent zijn daverende verrassing. En daar 
gaan wij voor zorgen!’ Leuk hoor. Doen de Zwit-
sers het gauw eerst. Nu kan het niet meer. De 
Spanjaarden hebben hun zeperd al gehad. Een 
verrassing is uitgesloten. Of krijgen we hier een 
daverende verrassing?

  FRANKRIJK – Z-AFRIKA & 

 MEXIC0 - URUGUAY
Voor het eerst dit toernooi het dilemma: naar 
welke wedstrijd kijken we? Domenech twijfelt. 
Vol bewondering denkt hij terug aan de rappe 
Mexicanen. Wat een voetballers, wat een plezier! 
Zal hij lekker in Rustenburg naar ze gaan kijken? 
Hier missen ze hem toch niet. Ook de Zuid-Afri-
kaanse supporters twijfelen. Blazen ze nog voor 
Bafana Bafana? Al een week knallende koppijn 
en een zeurende piep in de oren. En waarvoor? 
Mexico en Uruguay zijn niet meer in te halen. 
Die gaan het op een akkoordje gooien. Het pact 
van Rustenburg. Hennie: Dat zou je denken. Maar 
als veiligheidsadviseur ga ik over de akkoordjes! 
Vaak zijn die te groot. Daarom heb ik Mexico en 
Uruguay voorzien van een heel klein akkoordje. 
Nauwelijks waarneembaar. We spreken hier van 
een uiterst kleine trefkans. Bovendien moeten de 
teams gooien met een onhandig attribuut. Een 
wiel, of een telefoonboek. Zie dat maar eens op 
een akkoordje te gooien! We krijgen dus een glo-
rieuze groepswinnaar. En vijfhonderd kilometer 
naar het zuiden vindt het wonder van Bloemfon-
tein plaats. Zuid-Afrika wint en gaat naar de acht-
ste finales!

 GRIEKENLAND – ARGENTINIË

 & NIGERIA – ZUID-KOREA
De Grieken weten het. Ze moeten vriendelijk zijn, 
onderdanig bijna. Minder statig lopen. ‘‘We be-
handelen Argentinië met alle egards. Bal afpak-
ken mag, maar liever niet. Zeker niet schoppen. 
We stellen Charisteas op, want dat is een schat van 
een man. En misschien, heel misschien, doen de 
Argentijnen het dan rustig aan.’ De Argentiijnen 
weten het ook. ‘Alle ballen gaan naar Messi. Die 
is heel moe, maar doet toch iets schitterends. En 
vervolgens scoort Higuain.’ Ook Peer Baudoin en 
Niels weten dit trouwens.
Nigeria weet het eveneens: ‘Langzaam starten. 
En rustig winnen van Zuid-Korea. Dan zijn we er. 
Alles verloopt tot nu toe volgens plan.’ En de Zuid-
Koreanen? Weten die het dan niet? Jawel hoor. 
Ze volgen alleen een ander plan. En na de ruime 
winst op Nigeria verschijnen ze samen met de ver-
rassende Grieken in de achtste finales.
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We zijn door. Zojuist hebben de Kameroenesi verlo-
ren van de Denemarken, dus we zijn door. Of we eer-
ste of tweede worden in de poule maakt geen zak uit, 
want vooralsnog groeit er niemand in het toernooi. 
Sterker nog, het is soms hard werken om die wedstrij-
den helemaal af te kijken. Valt Jnnk niet in slaap, dan 
is het Santiago FC wel. Spanning komt van andere 
zaken: bij wie zit het shirt het strakst, wat zien we in de 
slowmotion wat de scheidsrechter niet zag en leer lip-
lezen met Frank de Boer.

Hoezo? Grote favoriet Engeland lijkt een door de 
linksbuiten van Top Oss samengestelde team, dat 
door het winnen van een prijsvraag naar Zuid-Afrika 
mocht. Duitsland heeft het geniale, maar verder 
volkomen nutteloze plan opgevat om niet te groeien 
in de competitie, maar te krimpen. Frankrijk is dat 

geinige landje onder Vlaanderen en Wallonië. En de 
Nederlanders? Die spelen weer lekker naar het oer-
Hollandsch poldermodel: weinig moois, maar op zich 
wel effectief als de wind een beetje meezit. Zo ook de 
wedstrijd van 19 juni tegen Japan. Saahaai. Fijn dat er 
snel bier bij mocht. Dat er mensen waren die andere 
uitslagen hadden voorspeld en ook meedoen aan 
de Poolbode. Fijn dat het snackstadion van Blokker 
gevuld kon worden met WK-tapenade, WK-pringles, 
HamWKa’s en WKaasstengels.

En toch, uit die interviews na de wedstrijd bleek 
dat de wedstrijd ín het stadion werkelijk geweldig is 
geweest. Nog debieler uitgedoste supporters spreken 
over ‘een fantastische ervaring’, ‘enorm veel gezellig-
heid op de tribune’, ‘Eindhovuh, Eindhovuh, Eindho-
vuh’, en meer van dat werk. Nou, en dan heb je ons 

hè. Jnnk en Santiago FC dromen sinds deze week 
van een plaatsje in de selectie van het oranjelegioen. 
Gewoon een beetje lekker gek doen met die andere 
passionado’s en met onze knaloranje VW Transpor-
ter door zo’n steppe kachelen. Ongedwongen een 
balletje trappen met dat township-jongerenteam van 
de NOS. En ons niet gek laten maken en ook wel een 
beetje gewoon doen want dan doe je al gek genoeg. 
Maar wel in de polonaise met Bert van Marwijk, 
Frank de Boer en Jack van Gelder, die zojuist op televi-
sie zegt daar zo’n hekel aan te hebben. Met een beetje 
geluk zijn we er met de achtste finale. 

We vertrekken. Al onze gadgets in de koffer. Zo 
snel mogelijk. 
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1 Vrienden van S. C. 27 1 28
2 Arie van Veelen 25 0 25
 Michel Scholten 25 0 25
4 Rob Fila 24 0 24
5 Rob J. 23 1 24

top 5 na 25 wedstrijden 

SANTIAGO FC & JNNK 

Santiago FC en Jnnk willen ook in de oranjekaravaan
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