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 DUITSLAND – ENGELANDzo 27 
16.00

Foute woordgrappen in de Britse tabloids. Over 
World cups en World wars. Over Ballack’s bullocks 
en waar die toch gebleven zijn. Ook leuke: Herr we 
go again. De Engelse collega’s van de poolbodes 
leven zich uit. Bild Zeitung probeert ook wat (Warte 
Wayne! Achtung Ashly!). Wij doen dat niet. De wer-
kelijkheid is namelijk dat het de Engelsen worst is 
tegen wie ze spelen. Wurst! Ze speelden al het hele 
toernooi tégen zichzelf en gaan nu vóór zichzelf 
spelen. En als de Engelsen voor zichzelf spelen, 
spelen ze fantastisch. Dat spreekt voor zichzelf. De 
Duitse spelers denken ook helemaal niet aan de 
Engelsen. Ze denken aan Klose. Ze moesten het 
anderhalve wedstrijd lang zonder hem doen! Bij 
Podolski zagen we af en toe een lichte trilling onder 
het rechteroog. Löw moest zich stevig aan de dug-
out vasthouden. Ontwenningsverschijnselen. Nu 
is Klose terug. En de Engelsen zijn terug. De eerste 
echte klassieker komt eraan!

 ARGENTINIË – MEXICOZO 27 
20.30

Argentinië en Mexico zijn leuke ploegen. Dat is 
jammer. Want vandaag proberen ze elkaar uit het 
toernooi te knikkeren. Dat kan op verschillende 
manieren. Bijvoorbeeld zo: Messi gooit een knik-
ker voor zich uit. Salcido probeert met zijn knikker 
die van Messi te raken. Lukt dat niet, dan is Messi 
weer aan de beurt. Maar ook andere varianten zijn 
mogelijk. Gerardo Torrado en Gonzalo Higuaín 
spelen samen ‘Kuiltje’. Agüero en Martin Paler-
mo prefereren ‘Ringetje-pik’. Maar het absolute 
hoogtepunt vormt het ‘Bommenjagen’ door Javier 
Aguirre en Maradonna zelf. Wat een verfrissende 
ontwikkeling! Kleine groepjes voetballers zitten 
ingespannen bij elkaar. Ze lachen en hebben lol. 
De scheidsrechter rent heen en weer tussen de 
verschillende groepjes. Hier en daar maakt hij een 
aantekening. De Jabulani ligt werkloos op de mid-
denstip. Na negentig komen spelers en scheids-
rechters bij elkaar en wordt er druk geteld. Het 
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DAG VRIENDEN!

HET TWEEDE PAAR ACHTSTE FINALES
1 ROBERT VD BROEK 52 4 56
2 MARJOCA DE GREEF 51 4 55
3 Bokkie opwas 48 6 54
4 THEo verhoeven 49 4 53
5 Bas Könning 48 5 53

top 5 na 50 wedstrijden 

POOLBODE No.8 ZONDAG 27 JUNI
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BOKKIe opwas ARAM (the halfeaten banana) Elsje & Pip

 DE POOLTREIN DENDERT VERDER
 POOLBODE NUMMER 9 VERSCHIJNT OP 1 JULI

Wat een openingsronde! Wat een prestaties! Wat 
een kanonnen! Wat een geschut! Vrienden van 
Sandro Calabro! Beulen van de eerste ronde! Hiel-
den jullie het droog toen een Argentijnse dame 
jullie van de troon stootte? Wij niet. Want sinds dat 
moment is Paula Silveyra het gesprek van de dag. 
Broeva! Hulde voor de koningin van de openings-
ronde! Hee wacht! En de familie Derks(en) dan? 
Stonden die niet ook bovenaan? Ja! Haro!
Bovendrijven en zinken. Dat was het thema van de 
eerste ronde. Robert van den Broek sloop gestaag 
omhoog en werd een echte topper. Het echtpaar 
Bas Könning en Marjoca de Greef bevond zich 
van begin tot einde in hoger sferen. Net als Theo 
Verhoeven, Mike ‘Holeman’ Molenman en Rob 
Fila. En hoe knap dat is, weten Rob J., J. Voorspel-
baar, HezelToon, Arnold van der Zanden, Oscar 
Looman, Taco Hidde Bakker en Michel Scholten. 
Troost je. Ook een vrije val heeft z’n charmes. Nee 
dan Bokkie Opwas! Wat een ontroerende opmars! 
Net als Tineke Droog. Schitterend! Tranen bigge-
len ons over de wangen.
Voor velen leek het nog nergens op. Onthutsend 
jammer. Maar alles blijft mogelijk. Piet van Ha-
ren! Kom op! Je bent lekker bezig! Roger van der 

Gracht! Jij bent niet lekker bezig! Maar zit toch niet 
bij de pakken neer! Sebas Meijwes! Vooraf kende 
bijna niemand jouw naam. En dat is nu nog steeds 
zo. Kop op! Chantal en Casper van Ginneken. Mik 
eerst eens op de eerste tweehonderd en kijk dan 
verder.
Toppers uit het verleden vliegen wispelturig door 
het klassement. Oud-topper Diana is helemaal 
terug en Wybrand van Ellen kruipt omhoog. En de 
oud-winnaars? Waar zijn die dan? ‘Hier, op plaats 
187’, roept Louis van Zetten. ‘Ik sta juist lekker 
op 101’, smaalt Wil Kersemakers. Vanaf de 180e 
plaats ziet Carien Koldeweij deze dialoog met lede 
ogen aan. Ze staat laag. Maar ze heeft zich al be-
wezen. Ze hoeft niet meer zo nodig. 
Onderin het klassement figureren duistere deel-
nemers als Frits Jonker, Nienke Uijlen, Johan Jung-
bäcker en Mental Marge. Vrees niet. Leg de lat niet 
te hoog en kijk waar de echte kenners zich bevin-
den. Want ook de Poolbodes zelf zijn nog niet echt 
begonnen. We vinden ze op de plaatsen 133, 164 
en 205. Maar dat mag de pret niet drukken voor

tikken van de knikkers is nu duidelijk hoorbaar. De 
vuvuzela’s vallen stil. ‘Het gaat om het spel, niet 
om de knikkers’, probeert Cujauhtémoc Blanco 
nog voorzichtig. Helaas, hoon is zijn deel. Veron 
wijst lachend naar zijn glimmende voorhoofd. De 
Argentijnen juichen. Zachtjes zwelt het geluid van 
de vuvuzela weer aan. In het klassement van de 
poolbode scoort niemand het volle pond. 64 knik-
kers voor Mexico, en 83 voor Argentinië.

ga verder naar pagina 2



 NEDERLAND – SLOWAKIJEMA 28 
16.00

Eerst even een misverstand uit de weg ruimen. 
Het kan niet alle kanten op. Het kan twee kanten 
op. De eerste kant: over een tijdje weet niemand 
meer tegen wie Nederland de achtste finale 
speelde. Oekraïne? Slovenië? De andere kant: 
Nederland wordt uitgeschakeld. En dan dansen 
de poppen. 'Het komt allemaal door de wedstrijd 
tegen Kameroen! Natuurlijk had Van Marwijk een 
B-elftal op moeten stellen.' Of het komt door iets 
heel anders. Bijvoorbeeld toch door Van Bommel. 
Wat niemand weet (ja jullie nu, maar hoeveel men-
sen lezen de poolbode?), is dat er nog een derde 
kant is. Nederland wordt niet uitgeschakeld, maar 
Slowakije schakelt Nederland uit. 
Ja inderdaad, dat kan ook! Een ijzersterk Slowakije 
is een maatje te groot voor Oranje. Probleemloos 
breken ze door de Nederlandse linies. En aan het 
einde vinden ze steeds een Stoch om ons mee te 
slaan. Geen schande.

 BRAZILIË – CHILIMA 28 
20.30

Voor het toernooi wisten de Poolbodes niet veel 
over Chili. Noodgedwongen vluchtten ze in be-
schrijvingen van bonenschotels. Laf, maar wel 
lekker. Maar toen gingen de Chilenen voetballen. 
En dat viel helemaal niet tegen. Dit lustten we wel 
iedere avond! Tegelijkertijd zagen we lusteloze 
Brazilianen tegen Noord-Korea een smakeloze pot 
serveren. Toen was het duidelijk. Voortaan zaten we 
bij de Chileen aan tafel. Maar het toernooi ging ver-
der. Voorzichtig trokken de Brazilianen alsnog een 
potje kruiden open. Ze krijgen de smaak te pakken!
Zo, we zijn nu wel klaar met eten. De poolbode gaat 
over voetbal. En dan ga je ineens heel anders naar 
zo’n wedstrijd kijken. Bij Chili voetbalt Alexis San-
chez als een duveltje uit een doosje. Ricky Hilgers 
mét techniek. Prachtig! Bij Brazilië heeft Fabiano 
wel wat weg van Rivaldo – toen die nog heel goed 
was. En Kaka lijkt heel in de verte wel wat op Kaka – 
toen hij nog heel goed was. Een Zuid-Amerikaanse 
clash dus. Ideaal voor een warme zomeravond. Met 
het bord op schoot.

 PARAGUAY – JAPANdi 29 
16.00

Veel mensen rijden op een Honda, of erin. Tijdens 
het rijden moet jegoed om je heen kijken, anders is 
het gevaarlijk. Voor jezelf en anderen. Japan vaart 
blind op Honda. Dat kan heel goed. Dat is veilig. 
Laatst nam Honda een vrije trap. De bal ging erin. 
Daarna nam weer een vrije trap, door juist iemand 
anders te laten schieten. De bal ging erin. Daarna 
kreeg Honda de bal, zette hem in zijn drie en gaf 
hem aan een medespeler (een andere, of die ene 
van zojuist). De bal ging erin.
De Japanners weten dus wel wat ze te doen staat. 
De Paraguayo’s hebben geen Honda. Ze moeten 
het van elkaar hebben. Want blind varen op Santa 
Cruise, da's wel een heel vergezochte woord-
grap.

 SPANJE – PORTUGALdi 29 
20.30

Waarschijnlijk wacht ons een vervelende avond. 
Niet omdat er iets gebeurt wat niet moet. Nee! Om-
dat iets niet gebeurt wat wél moet. Zo'n wedstrijd. 
Sterren die niet schitteren. Netten die niet ruisen. 
Spanning die niet tot een kookpunt komt. Eigenlijk 
is dat helemaal niet zo bijzonder. Eerlijk zeggen: 
hoeveel achtste finales kun je je nog herinneren? 
Googeloos dan? Wij kwamen niet veel verder dan 
de wedstrijd Völler - Rijkaard uit 1990. Daar ge-
beurden heel veel dingen die niet moesten! Maar 
dat is dus een uitzondering. Wordt Cristiano Ronal-
do vanavond uitgedaagd door de krullen van Car-
les Puyol? Onwaarschijnlijk. De lokken van Fer-
nando Torres? Ach toch. Het sikje van Villa is een 
waarschijnlijker doelwit. Maar waar hebben we het 
toch over? Waar gaat dit naartoe? Misschien wacht 
ons wel een schitterende avond. Een avond waarop de 
sterren, die nu van het affiche afspatten, ook stralen 
op het veld! Het water loopt ons al in de mond.

Santiago FC & Jnnk 
bellen ook 
elke dag  
met elkaar

 

Wesley Sneijder heeft zich laten dopen in de 
kleedkamer van Inter Milaan. Zo. Dat is er uit. 
In champagne, zei Jnnk gisteren. Maar dat is een 
grapje en dat van die kleedkamer, dat is dus echt 
zo. Net zoals dat ze elkaar dagelijks bellen. Het 
stond notabene vóórop de Volkskrant. En als het 
in de krant staat, dan is het waar. Hij heeft zich 
laten dopen zodat ze samen kunnen bidden.  
Yolanthe belt waarschijnlijk met de roze 
Samsung Lady van Gerda Smit en Wesley met zijn 
iPhone die hij speciaal heeft gekocht om te kun-
nen twitteren, maar dat mag niet meer van Bert 
en nu bidt hij samen met Yolanthe, die in Milaan 
voetbalvrouw zit te wezen want ze mag er niet bij 
zijn van Bert en ze had nog wel een tattoo geno-
men. Soms denkt vooral Jnnk nog steeds dat dat 
hele huwelijk met Wesley te Nauw van Ketsber-
gen onderdeel is van de allergrootste Try Before 
You Die-opdracht die Yolanthe ooit kreeg. 

Er waren tijden dat voetballers hun eigen 
bijbel schreven en dat levert prachttitels op als 
'Deze neger buigt voor niemand'. Gelukkig maar, 
Winston, zou je haast zeggen. (Prince Boateng, 
die begint ooit nog wel een sekte, dat kan niet 
anders met zo’n naam, maar dat terzijde.) Dat 
is wel een beetje het concept van het verdediger-
zijn, hè, dat je voor niemand buigt... Maar goed. 
Wesley heeft de bijbel en dat is oké zolang hij 
daar maar doelpunten door maakt. Johan Derk-
sen trok een andere conclusie. Namelijk dat het 
door de aantrekkingskracht van Yolanthe komt 
dat de man zo in vorm is en dat het dus een heel 
goed idee is dat Yolanthe eens een potje gaat 
‘bidden’ met de wat minder voetballende oran-
je-sterren, en wel op de knieën. En nu hebben  
Wesley en Johan ruzie, schijnbaar.

Laten we eerlijk zijn: Yolanthe is natuurlijk 
ook best wel een lekker wijf. Zo eentje uit de 
categorie halfblootkalenders en uitdagend 
commentaar bij 'Ranking The Stars'. Hoe zit 
dat dan eigenlijk bij die andere speler waarvan 
wordt gezegd dat hij de redder van het vader-
land is? Hoe zit het met mevrouw Robben? Is 
dat een beetje een hete chick? Zou Arjen Rob-
ben - die maandag om ongeveer kwart over vijf 
de 1-0 zal scoren en dus ook verdacht wordt van 
goede seks - ook nog ruzie krijgen met Johan 
Derksen, die een grap zal maken over een van 
de Duitse standjes die mevrouw Robben niet al-
leen uitdeelt, maar ook nog het liefst bezigt in de 
slaapkamer? Nee. Want niemand weet wie de 
vrouw van Arjen Robben is. Vijf saaie foto’s levert 
het internet. Een paar trouwfoto’s. Een foto van 
een chagrijnig kijkende Bernadien en een foto 
waarop je ziet dat Bernadien en Arjen elkaar 
ook wel eens bellen. Al gegoogeld op Bernadien 
Robben? 

SANTIAGO FC & JNNK 

HET DERDE PAAR ACHTSTE FINALES

HET VIERDE PAAR ACHTSTE FINALES

POOLBODE TEUN SCOORT OM 3:18 AM

Errie-Kerrie

   

GEURT van renselaar  HANSMAN Annemai

DE VOLLEDIGE FILM IS TE ZIEN OP DE POOLBODE'S FACEBOOK PAGINA!


