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Bam! Met 15 punten sloeg JesseVS 
de concurrentie om de oren. Oef 
en ai! Boven in het klassement 

wordt fel gestreden om eeuwige roem of 
wat euro’s voor in de spaarpot. Intussen 
gaat het er (heel) wat lager een stuk ge-
moedelijker aan toe.
Wie rustig rondwandelt door de standen, 
ziet genoeg opmerkelijke banden, bond-
jes of misschien zelfs hartstochtelijke 
vriendschappen ontstaan.
Bas Könning en Alfred Boland bewogen 
zich fluitend van 97 via 60 naar 45. Bei-
de heren zijn niet al te snel meer, maar 
gaan wel gestaag. Omhoog. M&M klam-
pen aan. En wat te denken van John van 
Amstel, Kikkererwtje en Score Scally? 
Zij stonden op 127, bereikten plaats 63 en 
zagen alle drie Nederland met 2-1 winnen 
van Costa Rica. Afgesproken werk?
Ook Co en Marion, Dennis Heideman, 
Reinoud van Uffelen en Stefan Morel 
hebben besloten samen op te trekken: 
stonden ze de vorige keer nog gedeeld 
46e, nu zijn ze hand-in-hand naar plaats 103 ge-
wandeld. Zit daar een plan achter dat wij niet 
doorzien? Heinz Flohe en Trendsoccer hadden 
dan vast hetzelfde idee en zakten van 179 naar 
215 en 239. Net als Meessie en Willem Claasen 
(eerst 198, 223 en nu 247) of de vrienden-voor-
het-leven Jos Bergman en Reinoud Boland: 
van 127 naar 168 naar 211 – het is voor allen ken-
nelijk te gezellig voor serieuze pooldeelname. 
Dat vinden wij mooi. Meer oog voor de omge-
ving dan voor het klassement hebben ook Os-
car Looman, René Megens en Theo Tegelaars; 
zij schoten er 50 plaatsen bij in en belandden 
op 192. De ware strijd om de baksteentrofee 
wordt overigens uitgevochten door het ver-
bond van parachutelozen: Sam Huisman (ooit 
4, nu 161), Milko Djurovski (ooit 32, nu 202), 
Mental Marge (ooit 9, nu 149), De Ballejongens 
(ooit 6, nu 163) en Theo Uijlen (ooit 12, nu 216). 
Vallende vrienden.
Halverwege het klassement komen we twee 
drietallen tegen: John Arts, John Lucas en 
Rutger Zwart kwamen aanstrompelen van plek 
98, terwijl Jaap Lemereis, Jacques de Groot 
en Sjonnie in deze ronde slechts acht plaatsen 
verloren. Aan hun hand stribbelt het voetbal-
chagrijntje Poeka Boland mee.
Bas Reijnen en Martin Vader moet je koeste-
ren als vriend: zij gingen samen met Sander 
Willems van 67 naar 125. Alleen maar omdat 

Sander z’n voorspellingen vergat in te vullen...
Het fijnst van alles is wel de prille liefde tussen 
Ruben Janssen en Mej. Troost. Ze zijn al een 
paar ronden intiem: van 262 schuifelden ze via 
218 naar 241. Ze weten het niet eens. Hebben 
slechts oog voor elkaar.
Hemel toch. De onvoorstelbare reis die som-
mige deelnemers afleggen. En dan hebben 
we het echt niet over Henk!, die een nogal re-
gelmatig toernooi beleeft. Of Loes Uijlen, die 
rustigjes, stapje voor stapje haar positie ver-
betert. Saai eigenlijk! Esther Hermans en Dick 

Split, van hetzelfde laken een pak. En 
wie is er eigenlijk aan een kleurlozer en 
vlakker toernooi bezig dan Rianne Sa-
venije? Zij nam slechts vier posities in. 
In wat voor vriendenloos klein wereldje 
leef jij eigenlijk Rianne? En Liesbeth 
Eugelink! Ja jij, daar beneden! Wat zit 
je daar, bij die pakken? Neem een voor-
beeld aan Paula Silveyra en Daniël Weg-
man, die de stoute schoenen aantrok-
ken. Lange, uitzichtloze dagen achter in 
het peloton en nu: in pole position voor 
het podium! En dan avonturier Marco 
van de Weg, die een binnendoortje nam 
dat hem in één sprong 150 plaatsen ver-
der bracht. De grootste omgekeerde 
ketzer was echter voor Foppe & Boppe. 
Raad eens? Nog eens? Fout! 203 plaat-
sen steeg het poolduo, door in de kwart-
finaleronde 21 van de 24 te behalen pun-
ten binnen te slepen. Je gelooft je ogen 
niet. Kan dit? Mag het?
Intussen spelen zich overal kleine fami-

liedrama’s af. ‘Je wordt ouder papa, geef het 
maar toe!’ roepen Minke en Joep Orthofer 
achterom naar papa Henning. Ook Lucas Fila 
rent zijn pa (maar dat is Rob!) eruit en de arme 
Han Geurts – op weg naar de kelder van de 
pool – kwam een tijdje terug al zijn stijgende 
zoon Barrie tegen. O, en nog even dit: ooit 
was daar die onverwoestbare kameraadschap 
der Hezelmannen. Veel presteren, daar deden 
ze niet aan. Maar ze bliezen eendrachtig hun 
hezelpotje mee: HezelGuts, HezelHannes, 
HezelHerbie... en HezelToon. HezelWie? He-
zelWaar? Ook met een tovernaam als Ibraca-
dabra lukt het hem niet. Vrienden kwijt en nog 
geen prijs! 
Wat leert ons dat allemaal, lieve poolvrien-
den? Winnen doe je met elkaar. Of alleen. 
Of met Vrienden van Sandro Calabro. Kame-
raadschap is de basis van alles. Of van niets. 
Het kan allemaal, maar alleen omdat jullie 
meedoen – nog een kleine week. En laten we 
eerlijk zijn: wij vergaan hier al dagen van de 
spanning. Hup Oranje!  

FRANS
HOEK

tafel  en   bed-bode

de Poolbodes

 1 JESSEVS 64 9 73  (+15)
 2 ESTHER HERMANS 63 10 73  (+03)
 3 HENK! 62 9 71  (+12)
 4 Bureau Intersoc 61 9 70  (+15)
 5 Daniel Wegman 60 8 68  (+12)
  Davitze KöNNING 60 8 68  (+06)
  RIANNE SAVENIJE 60 8 68  (+06)
  TJITS en FRITS 60 8 68  (+06)
 9 PAULA SiLVEYRA 59 9 68  (+12)
 10 Loes Uijlen 60 7 67  (+09)
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top-10 na 60 wedstrijden 

Foppe & Boppe

Een nieuwe mogelijkheid op www.poolbode.nl: de vriendenfunctie! Heb je vrienden in je eigen 
klassement gezet? Ze krijgen een subtiele omlijsting in het algemeen klassement. Ontroerend!

  DE VOLGENDE POOLBODE VERSCHIJNT op zaterdag 12 juli
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B R A Z I L I Ë  –  D U I T S L A N D
Tijdens elke wedstrijd van het Duitse elftal 
komt de verslaggever weer met dat feitje. Op 
de tribune zitten veel Braziliaanse supporters 
met Duitse roots. Wij weten natuurlijk allemaal 
hoe dat zit. Die oude koe gaan we hier verder 
niet uit de sloot trekken. Bovendien, als je naar 
de infrastructuur en het bouwtalent van de Bra-
zilianen kijkt, dan is het de vraag hoe sterk die 
Duitse roots nog zijn. Maar stel nou dat het wél 
klopt. Dan spelen er dus twee teams thuis, van-
daag. En dan maakt het dus niemand op de tri-
bune echt uit wie gaat winnen. Goed. Maakt het 
ons eigenlijk wat uit? Als Nederland van Argen-
tinië wint, staan we straks tegenover een van 
beide teams. Duitsland besloot na de poulefase 
oerdegelijk te gaan voetballen. Klug. Ze won-
nen rustigjes van Frankrijk. (Dat vertellen we 
maar even, want jij bent toen uit verveling de 
zolder gaan opruimen.) Brazilië is juist ineens 
knap gaan voetballen. Maar toen, au! Topmodel 
Neymar brak zijn rug en Scolari breekt zich het 
hoofd. Want hij weet het. Voor je het weet is het 
case klosed of word je eruit gemüllerd. En wie 
schiet de Brazilianen dan nog te hulk?
Intussen balen wij dat het WK zo snel voorbij-
gaat. Dat er niet meer iedere avond een wed-
strijd op is. We hopen ontzettend op een bloed-
stollende pot. Op elf Duitsers die zich helemaal 
kapót rennen en elf Brazilianen die met hun pas 
behaalde salsadiploma in de kontzak richting 
doelman Neuer dansen. Zodat het publiek, on-
geacht zijn afkomst, op het puntje van de stoel 
zit en we over vier jaar nog praten over deze 
wedstrijd, als we ons in het Poolbodecentrum 
voorbereiden op een nieuw WK. Nu al zin in!
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N E D E R L A N D  –  A R G E N T I N I Ë
Het is zaterdagavond en de vochtige hitte in 
São Paulo heeft plaatsgemaakt voor een bij-
na behaaglijke koelte. Een voorzichtig briesje 
waait de gordijnen de werkkamer in. Alejandro 
Sabella oogt vermoeid. De 59-jarige bonds-
coach van Argentinië zit in een korte broek aan 

de werktafel. Zijn benen plakken vast aan de 
lederen bekleding. Elke beweging geeft een 
zuigend geluid. Hij kijkt naar zijn mobiele te-
lefoon. Al een paar keer heeft hij geprobeerd 
zijn Nederlandse contactpersoon te bereiken. 
‘Waar is hij toch? Verdomme!’ Sabella slaat op 
het tafelblad. Het koffielepeltje maakt een 
sprongetje, de opstelling glijdt van tafel en 
zweeft wiegend naar de grond. Normaal ge-
sproken is zijn informant betrouwbaar. Op elke 
vraag van Sabella heeft hij tijdig een uitgebreid 
antwoord. Dat is overigens een understate-
ment: het breiwerk lijkt nooit af, de naalden 
tikken maar door. Vraag je hem welke keeper 
het best strafschoppen kan stoppen, dan weet 
je na een kwartier nog niet naar welke hoek hij 
het liefst duikt, maar wel welke maaltijd zijn 
moeder graag klaarmaakt. ‘Tim Krul? Salade 
met kip, mango en geitenkaas. Een handje 
pijnboompitten erover, mooi opmaken met 
plakjes komkommer. Vergeet de balsamicoa-
zijn niet. Nee, met spinazie, geen krulandijvie, 
hahaha. Wit wijntje erbij.’ Halverwege Neder-

land-Costa Rica had Sabella het al gezien. Dit 
ging Holland wel winnen. Direct ging hij zich 
in dat elftal verdiepen. Eerder op de dag had 
hij al wat informatie ingewonnen bij zijn infor-
mant. ‘Kuijt. Dat is een heel gelovige en posi-
tieve jongen. Maakt niet uit op welke positie. 
Clasie? Heeft een spelfout in zijn tatoeage. De 
Guzman? Ha, een Nederlandse Canadees met 
een Filipijnse vader en een Jamaicaanse moe-
der. Een bijzonder interessante keuken.’ Sa-
bella schudt zijn hoofd. Wat moet hij met deze 
informatie? En waarom krijgt hij zijn contact-
persoon niet te pakken? Hij stopt zijn telefoon 
in de zak van zijn overhemd en bukt zich om het 
papiertje met de opstelling te pakken. Er staat 
een naam op. Messi. Hij draait het om. Op de 
achterkant staat met een haastige hand ‘Sne-
ijder. Gebakken aardappeltjes met appelmoes. 
Twee weken te vroeg geboren. Gastendoek-
jes.’ Sabella draait het blaadje snel om, sluit de 
ogen en pakt weer zijn telefoon. Frank Snoeks. 
Mi madre! Waarom geeft hij uitgerekend nu 
niet thuis?

Echte mannen dragen groen en schoppen niet alleen alle voor de dug-
out staande waterzakken lek, maar ook aantekeningenmappen uit de 
handen van een technische staf. Echte mannen laten zich niet intimide-
ren door een in de Premier League spelende keeper die van de laatste 
twintig op hem afgevuurde strafschoppen er slechts twee stopte. 
Echte mannen verzetten zich tegen de voorkeursbehandeling die 
Brazilië bijna elke dag ten deel valt. Nu wordt er een onderzoek 
ingesteld naar de overtreding van een onhandige Colombiaan waar-
door Neymar een rugwervel brak. Kunnen die onderzoekers ook nog 
even kijken naar wat ander wangedrag. Zoals daar was de horror- 
actie van de vreselijke Fransman Blaise Matuidi waardoor de Nigeri- 
aan Ogenryi Onazi een dubbele beenbreuk opliep. Verbazingwek-
kend: de straf die Rodrigo Paiva de perschef van Brazilië heeft 
gekregen nadat hij de Chileen Pinilla in de rust van de wedstrijd 
Brazilië-Chili op zijn gezicht had getimmerd. 
Echte voetbalverslaggevers laten zich niet meeslepen door spor-
tieve kinnesinne als blijkt dat hun omhooggeschreven, maar zwak 

presterende land niet in de halve finale komt en hun veel kansen 
missende noorderburen wel.
Echte keepers dragen tegenwoordig heftige handschoenen die van 
hun handen kolenschoppen maken en het is niet te geloven hoe Jan 
Jongbloed op 7 juli 1974 in München tegenover Paul Breitner stond: 
met blote handen. Met lege handen: de Belgen, die tussen 21 mei en 
3 juni bij Media Markt België een televisie of tablet kochten, krijgen 
het aankoopbedrag niet terug, want onze zuiderburen worden geen 
wereldkampioen.
Echte mannen verzetten zich tegen de inflatie van het woord ‘held’. 
Invallen aan het eind van een verlenging en dan doen waarvoor je 
bent aangesteld, het stoppen van strafschoppen, het is een dood-
normale zaak. Maar tegenwoordig kun je met al die mediagekte in 
een kleine zes minuten veranderen van een anoniem figurerende 
reservekeeper van Oranje tot de ‘held’ van een natie. Dat was in de 
tijd van Willem van Oranje wel anders.          
                                                                                                         Bertie B.

Echte mannen 5 HELD?

Rob Fila (NL) en Paula Silveyra (ARG) kunnen niet wachten tot woensdagavond. De winnaar krijgt een maandlang ontbijt op bed.


