
 

vanuit het poolcentrum Ridderstraat 29 nijmegen / www.poolbode.nl
1988 onno k. 1990 wil kersemakers 1992 anton schaap 1994 Wil kersemakers 1996 Anne Lilian 2000 Louis van zetten 2004 theo heldens 2006 louis van zetten 2008 Carien Koldeweij 

gastheren UBU teun alfred & hans presenteren   

 SLOVENIË – ENGELAND 
 VS – ALGERIJE
WO 23 
16.00

Na een vermoeiende werkdag stap je in de trein. 
Een zitplaats is er niet. Wat een dag! Onverwacht 
ontslag. Je iPod leeg. Je tas nat. Je kaartje kwijt. De 
wc bezet. Pijn in je buik. Iemand slaat hard in je ge-
zicht. Je kijkt naar buiten. Onbekend landschap? 
Verkeerde trein! Kan het beroerder? Ja! Kijk naar 
Engeland. Dat deed het nog beroerder. Wat dat 
betekent voor vanmiddag? Slovenië hoeft niet en 
Engeland moét. Dat kan maar één ding betekenen. 
Dit wordt écht verschrikkelijk! Dekking zoeken! 
Durven jullie te kijken? Op dezelfde tijd ontmoeten 
de Verenigde Staten Algerije. Wat levert dat op? Als 
de Amerikanen ten strijde trekken, moet je door-
gaans ook dekking zoeken. Heel veel landen weten 
dat. En leuk is het nooit. Maar op het voetbalveld is 
alles anders. Op hartverwarmende wijze knokten 
de Amerikanen met de Slovenen. Die toen trou-
wens nog wél moesten. En Algerije? Dat weet het 
allemaal niet meer. Ontdaan zijn ze. Tegen Enge-
land zagen ze een verschrikkelijk slechte wedstrijd. 
En ze moesten nog meedoen ook. Maar weet je wat 
leuk is? Alles is nog mogelijk. Zelfs in Boedapest 
weten ze niet hoe dit afloopt.

 GHANA – DUITSLAND
 AUSTRALIË – SERVIË
WO 23 
20.30

De Duitse bondcoach slaat het reglement er nog 
eens op na. Hij zou zo graag nóg eens tegen Au-
stralië spelen. ‘Weer zo’n mooie, doelpuntrijke 
wedstrijd’, mompelt hij. ‘Goed voor het publiek, 
leuk voor het toernooi.’ Maar het mag niet. Hè 
verdorie. Hij begint wat te tobben. Ook over de op-
stelling. Weer kijken in de reglementen. Nee. Klose 
mag niet meedoen. Hij heeft nog nooit Klose niet 
opgesteld! Wat nu? Beginnen met een ander? 
Nee. Mmm... Hennie de Haan: De spuit-elf-truc! 
Beginnen met een man minder, zonder het te vertel-
len. De Ghanezen hebben dan het gevoel dat ze met 
een man meer spelen (wat ook zo is) en wanen zich 
superieur (wat ze ook zijn). Maar na een kwartier 
brengt Löw zijn spuit-elf Cacao in. Die maakt direct 
chocola. Ghana protesteert. ‘Scheids, ze spelen met 
een man meer!’ De scheids telt elf Duitsers. Dat 
mag gewoon. In de verwarring scoort Podolski .
Ondertussen is ook in Nelspruit het grote rekenen 
begonnen. ‘Wij rekenen gewoon op een overwin-
ning. Want dan zijn we door’, doceert de stoere 

Vidic. ‘Reken daar maar niet op’, roept de kleine 
Holman. Wij rekenen ook op een overwinning, na-
melijk. Op jullie. En dan rekent Ghana af met de 
Duitsers. Tel uit onze winst!’ Alles kan nog in deze 
groep. En dat is prachtig.

 SLOWAKIJE – ITALIË
 PARAGUAY – NIEUW-ZEELAND

DO 24 
16.00

Nieuw-Zeeland speelde twee keer gelijk. Wie had 
dat ooit kunnen denken? De favorietenrol maken 
ze bepaald niet waar. Maar wie weet groeien ze 
nog in het toernooi. En dan de Paraguayanen. 
Verschillende gesprekken met het gras hebben ze 
al achter de rug. Goede gesprekken, met hier en 
daar wat diepgang, maar ook weer niet te zwaar op 
de hand. Een mooi Zuid-Amerikaans tafereeltje. 
Dat zit dit toernooi wel goed.
Italië is weer een ander verhaal. Bewonderens-
waardig! En boven verwachting. Vandaag moeten 
ze vroeg aan de bak. Om tien uur gaat de wekker. 
Daar is het verplegend personeel! De voetballers 
smullen van een afgetrapt boterhammetje met 
een afgesleten plakje kaas. Op bed. Ze krijgen ook 
sinaasappelsap. Zonder zout. Dan worden ze ge-
wassen en getemperatuurd. Een gespecialiseerde 
vervoerder brengt ze naar het stadion. Daar ont-
moeten ze de piepjonge Slowaken met hun kekke 
kapsels. Een ongelijke strijd. Italië strooit met an-
tieke passes, middenvelders kijken nostalgisch om 
zich heen en aanvallers bewegen zich schabberig 
en vodderig over het veld. Ze zijn uitgediend, passé, 
verouderd, versleten. De Slowaken daarentegen 
rennen kittig rond, verdedigen eigentijds en spe-
len elkaar de meest blitse ballen toe. Ze zijn jong, 
modern en hip. Maar hoe het echt afloopt? Gaan 
de Slowaken ‘s avonds uit hun kortgeschoren bol in 
een contemporaine disco? Of zitten de Italianen ‘s 
avonds stilletjes te genieten in Huize Avondrood?

 KAMEROEN – NEDERLAND 
 DENEMARKEN – JAPAN

DO 24 
20.30

Deze wedstrijd is niet belangrijk. Nederland is 
door en voor Kameroen is het toernooi voorbij. 
Heel erg oppassen dus. Bert van Marwijk wil niet 
dezelfde fout maken als Marco van Basten. Dus 
wordt het een andere fout. Huh? Waar hebben die 
poolbodes het over? Het zit zo: dat weten we niet 
precies. Maar dit is een sleutelwedstrijd. Reserves 
een wedstrijdje gunnen? Het team laten staan? In 
het ritme komen, uit het ritme raken? Blessures 
verzorgen, blessures riskeren? Het gaat mis. Of 
precies goed. Het is net als met poolen. Je weet het 

pas als het allemaal voorbij is.
Flits! We zijn in Rustenburg. Bij een andere wed-
strijd. Zeg eens eerlijk. Houdt een van deze man-
nen straks de wereldbeker omhoog? Honda? 
Thomasson? Dan denken we toch eerder aan zo’n 
beschilderde triplex wand, waar je je hoofd door-
heen kunt steken. Dat zien we wel voor ons, hihi. 
Het maakt niet uit wie van deze teams doorgaat. 
Het échte podium is voor anderen.

 PORTUGAL – BRAZILIË 
 NOORD-KOREA – IVOORKUST

VR 25 
16.00

De strijd in deze groep is voorbij. Winnaars ont-
moeten vanmiddag winnaars en verliezers ver-
liezers. En weet je wat leuk is? Het gaat tóch nog 
ergens om. Want voor de strijd in het poolbo-
deklassement is elke wedstrijd belangrijk. Zouden 
ze dat weten, die Portugezen, Brazilianen, Noord-
Koreanen en Ivoorkustianen? Natuurlijk! En willen 
ze er rekening mee houden? Zou zomaar kunnen. 
Wie willen ze helpen? Hebben de Brazilianen een 
zwak voor de Vrienden van Sandro Calabro? Of 
zijn ze begaan met Johann Jungbäcker? Wellicht 
koestert Portugal warme gevoelens voor Paula  
Silveyra en Ivoorkust voor Bokkie Opwas. En 
Noord-Korea? Eigenlijk hebben die mannen wel 
wat anders aan hun hoofd. Serieuze zaken. Maar 
als het dan toch moet, gokken ze op Mej. Troost. 
Want die hebben ze het hardste nodig.

 ZWITSERLAND – HONDURAS
 CHILI – SPANJE

VR 25 
20.30

Zwitsers zijn heel goed in doelpunten voorkomen. 
Maar dat moeten ze vanavond helemaal niet doen! 
Vanavond moeten ze doelpunten máken. Want het 
motto in groep H is: scoor en je bent door. Maar 
kunnen ze dat wel? De Hitzfeld-brigade maakt 
heus wel eens een doelpunt. Maar twee... of 
meer...? Bovendien: Hondurezen zijn heel goed in 
doelpunten voorkomen.
Ook in Pretoria draait het om doelpunten. Spanje 
moet Chili in de pan hakken. Maar Chili is sterk 
spul. En heeft de smaak te pakken. Stel nu dat Span-
je niet en Chili wel... Plots ontrolt zich een waanzin-
nig scenario. We denken aan het woord ‘verplet-
teren’. Terwijl Chili de Spaanse furie verplettert, 
lijden de Zwitsers een verpletterende nederlaag. 
Honduras en Chili naar de achtste finales!

POOLBODE No.6 woensdag 23 JUNI

We zijn weer thuis hoor. Niks aan daar, in Zuid-Afrika. 
Of tenminste, het was gewoon niet echt iets voor ons. 
Wij hadden wel zin om eens lekker los te gaan daarzo. 
Aangekomen in ons hotel informeerden we meteen 
waar ergens in Nelspruit de ‘Holland Party’ plaats-
vond. Zagen we wel zitten. Lekker een beetje met 
onze oranje gekleurde legioenbroeders los gaan op 
de dampende beats van DJ Drogba en fruitige streek-
biertjes binchen uit vuvuzela’s. Fijn brommers kijkie 
met Edwin en Ria uit Meppel.
Maar daar deden ze dus niet aan, die legioenmak-
kers. Die zaten gewoon de hele dag in de voortent 
van hun oranje caravans te toepen. Bovendien was 
er in de hele streek geen bier te bekennen. Die gas-
ten drinken daar alleen maar wijn! En ons eigen bier 
was onderweg rond Clermont-Ferrand al op. De 

trucker met wie we meereden had ook al niets achter 
de hand. Mocht niet van zijn zwarte doos. Geen wed-
strijd gezien. Maar wat een armoe in dat land joh. Van 
veel kampeerders hebben we vernomen dat er maar 
matig werd schoongemaakt in de sanitairblokken. 
Vorige week woensdag was de animatiegroep niet op 
komen dagen vanwege die vermeende stakingen, en 
daardoor konden onze legioenmatties de bingo mooi 
op hun buik schrijven. En geen kabel en/of satelliet 
op de camping. Geen Wilfried Genee en consorten. 
Geen Jack van Gelder cum suis. Afzien.
Wat ook bizar was: die ruzies! Vooral in het Franse 
kamp. Anelka zou naar huis zijn gestuurd omdat hij 
tegen zijn bondscoach de woorden ‘neuken’ en moe-
der’ in één zin had laten vallen. En daarna werd het 
van kwaad tot erger. Als de Fransen trainen ligt heel 

Zuid-Afrika wakker. En dan is het wel wat meer dan 
‘zut alors’ en ‘merde’. En na een uur begonnen ook 
de Engelsen zich ermee te bemoeien. Wat de kranten 
schrijven? Ach, in Zuid Afrika lachen ze erom.
Nou, toen zijn we maar weer naar huis gegaan en we 
zijn blij dat we weer thuis zijn. Samen met de Bavaria-
meisjes en Anelka zaten we in het vliegtuig. Wij nog in 
het oranje (we hadden niks anders meegenomen), de 
meisjes in hun Deense outfit en Anelka ongewassen 
in zijn wedstrijdtenue. Even over gehad nog met el-
kaar; alles uitgepraat. En nu zitten we helemaal klaar 
voor donderdag. Op onze eigen bank met oranje kus-
sens. Wordt het Italië of Paraguay? Wat? Slowakije en 
Nieuw-Zeeland... Het zal toch niet? 

SANTIAGO FC & JNNK 

Santiago FC & Jnnk maken veel minder ruzie dan Anelka & Domenech

 VUL NU SNEL JE VOORSPELLINGEN IN!

 ZATERDAG 26 JUNI OM 15.59 UUR MOETEN ZE BINNEN ZIJN!
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1 Vrienden van S. C. 34 5 39
2 Paula Silveyra 38 2 38
3 Marjoca de greef 33 3 36
4 Robert vd Broek 33 2 35
5 Diana 31 4 35

top 5 na 36 wedstrijden 


