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Huh? Een poolbode? Maar het is al bijna 
september! Ja. Fijn hè? De poolbodes 
hebben de afgelopen zes weken kei-

hard gewerkt aan deze slotbode. Dat zie je er 
misschien niet aan af, dus leggen we het even 
uit. Het begint met analyseren. En daarvoor 
zoeken we altijd eerst de ondergrens: waar 
ging het mis? We vermoeien jullie niet met de 
precieze berekeningen, maar het is iets met 
het aantal deelnemers, het totale aantal voor-
spellingen en alle doelpunten. En het moet 
vaak opnieuw. De ondergrens is uiteindelijk 
vastgesteld op 29 punten en daarmee gaat 
Joost Jeliaskov met een geurend pannetje 
spek & bonen aan de haal. Eindelijk dan een 
prijs voor onze onsympathieke Rotterdam-
mer! Cos van de Weijer – toch een erkend fa-
voriet voor de onderste plaats – vergooide zijn 
kansen door te vergeten zijn voorspellingen 
in te vullen. Tonnie (31 punten) was juist weer 
twee punten te goed. Volgende keer slechter! 
En de bovengrens… Moeten we het daar nog 
over hebben? Natuurlijk. Henk! walste niet al-
leen het hele deelnemersveld plat; hij verplet-
terde ook alle poolspanning tijdens de finale. 
Alleen bij een stand van 1-1 had Paula Silvey-
ra de Ubu-trofee in de hoogte kunnen tillen. 
Nu niet. Maar wás het wel zo goed allemaal? 
85 punten, hoger reikte het deelnemersveld 
niet. Rob Fila deed het vier jaar geleden een 
stuk beter, met 96 punten. En misschien blij-
ven we wel eeuwig met grote bewondering 
terugdenken aan de 105 punten van Louis 
van Zetten in 2006. Geeft niks, Louis, dat je 
er niks meer van bakt! Goed, analyseren dus. 

Dat duurt ongeveer twee weken. Daarna komt 
natuurlijk kanaliseren en constateren. Dat 
laatste gebeurt op exotische vakantiebestem-
mingen. Maar hard werken blijft het. Want 
ook in je hangmat is het zuur om te consta-
teren dat je weer geen potten hebt kunnen 
breken. Troost: dat geldt voor de meesten. 
Of niet dan, Annemiek Elsing, Bibzie, Erich 
Jan Wiechert en Bram Esselink? Of niet dan, 
Otto de Nobel, Supermike, Score Scally en Ap 
Reinders? Of niet dan, Marcel Spiegelenberg, 
Hansman, Christian vd Wulp, Robin Geers en 
John Lucas? Jullie zullen vast ergens goed in 
zijn. Maar Nostradamus zijn jullie niet. Mis-
schien volgende keer toch maar een andere 
tactiek? Systeempooler Bureau Intersoc (al-
leen maar 1-0 en 0-1) poolde zich griezelig ver 

omhoog en rook aan het zilver. Of je zorgt er-
voor dat niemand ziet hoe slecht je bent. Zoals 
John Koekoek, die zich na de eerste ronde of-
ficieel afmeldde als deelnemer. Hè, nou weet 
iedereen het toch! Sorry John! Maar waar 
waren we? O ja, kanaliseren en constateren. 
Allemaal nodig, allemaal nuttig. Want daarna 
kunnen wij de slotbode schrijven, die jij nu aan 
het lezen bent. En terwijl je leest nog even dit: 
wij danken je weer voor je dappere deelname. 
Zo weinig kans hebben en het toch proberen. 
Weet je, over twee jaar probeer je het gewoon 
weer eens. Met een klein toernooitje. Een EK 
ofzo. Wie weet doen wij ook mee!

bokaalbode

de Poolbodes

15745 Uren, 39 Minuten, 2 Seconden   ... tot het EK 2016 in Frankrijk

 1 Henk! 75 10 85  (+5)
 2 JesseVS 73 10 83  (+5)
 3 Loes Uijlen 73 9 82  (+6)
 4 PAULA SiLVEYRA 72 10 82  (+5)
  ESTHER HERMANS 72 10 82  (+5)
 6 BUREAU intersoc 70 10 80  (+5)
 7 MINKe orthofer 74 5 79  (+5)
 8 Davidze Könning 69 9 78  (+5)
  Rianne Savenije 69 9 78  (+5)
 10 Femke & Simon W. 68 10 78  (+5)
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top-10 na 64 wedstrijden 

Hoog bezoek op de poolburelen



1. Henk!
‘Wat is die beker zwaar! Mag ik daarmee 
op de foto? En hij is bijna net zo groot 
als ik. Mooi zeg, dat ik er twee jaar van 
mag genieten. Poolwinnaar! Twee jaar 
lang! Dat kan eigenlijk helemaal niet. De 
afgelopen weken heb ik het daarom elke 
dag wel een keer of twee tegen mezelf 
gezegd. Poolwinnaar! Ik ben er best trots 
op.’

2. Jesse VS
‘Over de Poolbode niets dan goeds. Dat 
vooraf. Maar die bodes zijn wat wereld-
vreemd. Die begrijpen niet dat je geld 
ook gewoon nodig kan hebben. Na de 
finale en die vette plek in het eindklasse-
ment ben ik meteen de Vierdaagsefees-
ten ingedoken. Om pas zes dagen later te 
gaan slapen, met een vette plek op mijn 
nette shirt. En als je dan, weer wakker, 
nuchter en fris gedoucht, heel vriendelijk 
vraagt of ze rekening willen houden met 
de financiële positie van een student... en 
misschien het geld willen overmaken, al 
was het maar voor een deel, dan hoor je 
dus gewoon weken niks. Jammer. En ook 
niet zo nodig.’

3. Loes Uijlen
‘Ik droom al jaren van Poolwinst. Toen ik vier was 
deed ik al mee. Daar heb ik nog een tekening 
van. De beker in m’n hand. Juichend. M’n naam 
staat ook op die tekening. Zelf geschreven. 
Voor het eerst. Die gooi ik dus nooit weg. En 
nu was ik er dan eindelijk zó dicht bij. Zelfs m’n 
oom stuurde al een appje met een felicitatie. 
Tot dat doelpunt van Georginio Wijnaldum, die 
3-0. Traumatisch. Anders had ik voor de finale 
bovenaan gestaan. Maar ineens was ik kansloos. 
Je snapt dus wel wie Hiddink van mij niet hoeft 
te selecteren (Georginio Wijnaldum).’

Die Henk! hè, die is in het echt eigenlijk veel 
kleiner.  Is het al 2016?  Ook al heeft Hiddink 
al jaren geen snor meer, wij vinden het nog 
steeds raar staan.  Over twee jaar gaat Louis 
van Zetten keihard terugkomen.  En na de 
poulefase gaat hij keihard op vakantie.  Mooi 
was het, hè jongens?

4. Esther Hermans
‘Van wie ik heb leren poolen? Ja zeg. Dat vergeet ik 
echt nooit meer. Dat was tijdens m’n studie, tijdens 
een werkcollege van Wim Bronzwaer. Daar kwam ik 
eigenlijk niet graag, maar zoals hij wekenlang sprak 
over Die Angst des Tormanns beim Elfmeter... Van-
af dat moment kijk ik alleen nog naar keepers. Hoe 
ze staan, en vooral wie er staat. Dus was het voor 
mij geen verrassing dat Nederland zó ver kwam.  
Jasper Cillessen! En ook niet dat Brazilië een paar 
keer een flinke oorwassing kreeg. Dat had ik je kun-
nen voorspellen. Nee wacht, dat heb ik natuurlijk 
voorspeld. En dan word je vierde...’
 

4. Paula Silveyra
‘Gedeeld vierde. Dat valt me wat tegen, als ik eer-
lijk ben. Dat bedoel ik niet zoals het klinkt. Van te-
voren had ik er natuurlijk nooit op gerekend. Maar 
zeg nou zelf: naast Henk! was ik de enige die voor 
de finale de pool nog kon winnen. Bovendien stond 
Argentinië in die finale, werd Nederland derde en 
ben ik al jaren Argentijns-Nederlandse. Dan droom 
je toch een beetje van meer. Lástima!’

Groente en fruit
Witlox won deze bittere strijd. En nee, het 
werd niet het WK van de morellen. Zie dat 
sneue trosje toch bungelen, daar beneden.

1 Frank Witlox 60 11 71
2 Peer Baudoin 64 5 69
3 Henk Kerssies 62 7 69
4 Stefan Morel 56 10 66
5 Luuk Morel 46 13 59
6 Wil Kersemakers 48 8 56
7 Kikkererwtje 47 9 56
8 Vruchtje 45 9 54
9 Adriaan Morel 41 10 51
10 Pepijn Morel 45 1 46
11 Hanneke Morel 41 5 46

Waterklassement
De zee die geeft en de zee die neemt.

1 Michiel van der Zee 56 8 64
2 Hezelguts 22 55 9 64
3 Irmgard Poelmans 55 6 61
4 John van Amstel 52 9 61
5 Team Boxmeer 51 9 60
6 Marianne vd Wiel 44 10 54
7 Reinoud Boland 47 5 52
8 Roger vd Gracht 37 10 47
9 Vincent vd Zee 24 8 32

Ambachten
Dat je dan als huisman toch een beetje het la-
chertje bent… Er is nog veel werk te verzetten. 
Aan de andere kant zien we een trotse vrouwe-

lijke straatman. Die ook nog eens wint met een 
straatlengte.
1 Nicole Straatman 52 12 64
2 Oranje B.V. 53 7 60
3 Marleen Boumans 53 6 59
4 De Ballejongens 49 9 58
5 Alexander Smit 45 13 58
6 Wendy Schneider 50 6 56
7 Wil Kersemakers 48 8 56
8 Sam Huismans 45 11 56
9 Juul Kersemakers 49 6 55
10 John Arts 44 11 55
11 Paul Huismans 45 8 53
12 Mike Molenman 44 7 51
13 Der Bomber 41 5 46
14 Theo Tegelaers 36 9 45
15 Wies Huismans 35 6 41

stoppers  &  ketzers!



Tot 2016!
Aan het begin van dit jaar wist niemand dat er 
ooit nog een Poolbode zou komen. De twee 
oorspronkelijke Poolbodes, Teun en Alfred, 
polsten weleens een enthousiasteling van wie 
ze dachten dat hij wel leuk zou kunnen schrij-
ven. Voor het geval dat het toch nog eens zou 
gaan kriebelen. Voor als het tijd werd het oude 
sentiment te vervangen door nieuw sentiment. 
Zoiets. En toen was daar ineens een nieuw club-
je. Ubu is vervangen door 3 mensen. Dan ben 
je een grote hoor! De nieuwelingen wisten zo’n 
beetje wat er in het takenpakket zat. Maar wa-
ren ze wel goed genoeg? Konden ze het waar-
maken om die twee oerbodes gerust te stellen 
met hun verzinsels? Dat gevoel duurde een 
misschien een halve Poolbode. Daarna was het 
vooral hard werken, laat naar huis gaan en voor-
al ook: veelvuldig ginnegappen. Lachen om en 
tegen elkaar opbieden met onmogelijke vonds-
ten. Urenlange Facebooksessies om ideeën uit 
te wisselen. De traditie om samen de wedstrij-
den van het Nederlands elftal te kijken. Voordat 
we er erg in hadden, zetten we bodes in elkaar 
alsof we nooit anders hadden gedaan. En we 
vonden het (weer) fantastisch om te doen. Ge-
lukkig kregen we ook al snel fijne reacties op 
onze bodes. En hulp van inzenders van mooie 
stukjes en tekeningen en foto’s. Dat maakte het 
nóg gaver! Dus wees niet bang; over twee jaar 
vind je ons ineens weer in je mailbox. Daar heb-
ben we nu al zin in!

In de afgelopen vakantieperiode bereikte fan-
tastisch nieuws het Poolbode-hoofdkwartier. 
Onze Cor, de allerjongste deelnemer ooit, is 
geboren! Het hele WK moest hij in de buik 
van zijn moeder meemaken. Luisterend naar 
het doffe geluid van mensen die tegen een 
tv-scherm staan te brullen. Overmatig oranje 
M&M’s herkauwend. Nu, een paar weken la-
ter, ligt Onze Cor tevreden om zich heen te 
kijken in zijn ledikantje en heet hij Ties den 
Brok. Mooi hè? Langs deze weg willen wij 
zijn ouders Niels en Mariska, al jaren trouwe 
deelnemers, van harte feliciteren. Wij zien 
het aanmeldformulier van Onze Ties over 
twee jaar wel verschijnen.

Weet u nog? Rianne Savenije? Tijdens de pou-
lefase stond ze wekenlang bovenaan. Bijna niet 
in te halen. Het was nog wel de eerste keer dat 
ze meedeed . Dat vonden we wel wat hoor. We 
belden haar voor een interview. We probeerden 
erachter te komen wat haar drijfveer was. Hoe 
ze te werk ging. En toen liet ze het zich ontval-
len. ‘Die kwartfinale wordt nog een probleem. 
Dan ben ik namelijk op vakantie in Italië.’ Ai! Bin-
nen de kortste keren gingen de prestaties écht 
achteruit als de reputatie van een weerman in 
augustus 2014. En eenmaal terug uit het land 
van grappa, balsamico en teleurstellend voetbal 
viel er weinig meer te winnen. Wij hopen maar 
dat het toch de moeite waard was. En gelukkig 
hebben we de foto’s nog. 

onze cor ties

Ciao Rianne!

Hoera!
We hebben een zoon

is geboren op 
maandag 11 augustus 2014

mariska braakhekke & niels den brok

Oonze corP

Rianne kijkt voetbal in een Italiaanse kroeg  
terwijl ze op de derde plaats staat. 

Rianne kijkt voetbal in een andere Italiaanse 
kroeg terwijl ze op de zevende plaats staat.

Henk, Henk, Henk, Henk, Henk! 
Dan heet je Henk Peters en dan denk je dat je 
het aardig doet.

1 Henk! 75 10 85
2 Henk Kerssies 62 7 69
3 Henk Spenkelink 58 8 66
4 Henk Peters 59 6 65
5 Henk van Herpen 55 8 63

Kinderklassementje
(maximumleeftijd: 14)
Die kinderen! Wat zijn ze goed. Wat staan ze 
hoog! Wat zijn ze klein! Wat hebben we geno-
ten van de Orthofertjes, die een heel peloton 
van oude, bange voorspellers lieten sidderen. 
En van Femke en Simon Wiechert, die zomaar 
de top tien in huppelden… Wat moet dat laten 
worden als ze groot zijn? Ssssst! Dat vertellen 
we ze niet. We laten ze nog even kind zijn.

1 Minke Orthofer 74 5 79
2 Femke en Simon W. 68 10 78
3 Joost de Kinder 66 10 76
4 Willem 66 7 73
5 Joep Orthofer 63 9 72
6 Skip Boland 64 5 69
7 Lucas Fila 54 10 64
8 Joost Peters 53 10 63
9 Supermike 56 5 61
10 Team Boxmeer 51 9 60
11 Kikkererwtje 47 9 56
12 Sam Huismans 45 11 56
13 Juliana Könning 45 9 54
 Vruchtje 45 9 54
15 Gielianovtsj 43 8 51
16 Ties van Haren 39 8 47
17 Sef Boland 43 1 44
18 Onze Cor 42 2 44
19 Wies Huismans 35 6 41
20 Jip + Suus 28 5 33
21 Sep van Haren 24 0 24

Poolbodes
Met hoeveel zijn die poolbodes eigenlijk? Staat 
die lijst niet op zijn kop? Carien Koldeweij, won 
die niet ooit de pool? Wat doet Alfred zo hoog? 
En Milko Djurovski was toch heel goed?

1 Alfred Boland 63 10 73
2 Frenz 63 8 71
3 Roy 55 11 66
4 Jnnk 52 13 65
5 Teun 52 10 62
6 Annemai 55 2 57
7 Jan Boeijink 53 4 57
8 Wendy Schneider 50 6 56
9 Hansman 44 10 54
10 Michel Melenhorst 43 8 51
11 Michel Scholten 43 3 46
12 Milko Djurovski 41 3 44
13 Carien Koldeweij 38 5 43



Tot EURO 2016!


