
POOLBODE No.4  
gastheren   teun  alfred  MICHEL  ROY  SEBAS  &  hans  presenteren      

vanuit    het    poolcentrum  Ridderstraat  29  nijmegen  /  www.poolbode.nl

zon dag

1 9
j u n i  2 0 1 6

Jongens toch! En 
meisjes! Zo’n eer-
ste ronde zagen 
we niet eerder. En 

daarom mag ook bijna elk 
land nog een wedstrijdje. 
Daar hebben ze bij de Uefa over nagedacht: 
eerst mogen alle landen van Europa meedoen (op 
een paar na) en daarna mogen alle landen van Eu-
ropa die mee mogen doen mee blijven doen (op 
een paar na). En zo groei je heel langzaam in het 
toernooi. Zo ging het in al die wedstrijden (op een 
paar na). Meestal groeiden de teams heel lang-
zaam en gebeurde er niets tot 10 minuten voor 
tijd. En dan viel er toch nog een doelpuntje. Saai. 
Maar in de Poolbode gebeurde van alles: koplo-
pers en virtuele koplopers gingen haasje-over: 
Leien Dakje, Elsbeth Bland, Rutger Zwart, 
Wip L. en Pelle Lemereis stonden echt bovenaan,  

 

Leon Platenkamp heel even bijna. Rollebol-
lend gingen ze door het klassement. Anderen 
werden zomaar vrienden, ze gaan huppelend 
door het toernooi. Hand in hand. En kijk toch 
eens hoe gezellig M&M en Michel Wolf zitten te 
voetjevrijen. Of Henk Peters en Robert van den 
Broek. Voorlopig doen ze mee voor spek & bo-
nen, maar leuk dat ze het samen hebben… Net 
als jullie poolbodes,

Alfred, Michel, Hans, 
    Sebas, Teun  & Roy
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Frank Brink

Geworpen
 
Voetballen kan ik niet. Kwestie van motoriek. 
Al die idyllische verhalen over avondlijke zaal-
voetbalcompetities, eeuwige kameraadschap 
op afgelegen locaties, heroïsch afgescheurde 
enkelbanden – ik kan er niet over meepraten. Als een 
van de weinigen, lijkt het wel, vooral in deze tijd van 
kampioenschappen. ‘Nee, ik ga al bij Eddy kijken met 
de jongens van Trekveren 12’, krijg ik te horen als ik 
iemand pols voor het gezamenlijk volgen van een 
wedstrijd. En natuurlijk mag ik meekijken, maar dat 
sla ik vriendelijk doch resoluut af. Ik ken Eddy niet, 
noch de andere Trekveren, en heb geen zin in de rol 
van exotisch buitenbeentje. Dan toch maar liever 
thuis kijken, waar zelfs de kat in de verste verte niet 
geïnteresseerd is.

Mijn eerste en enige hoogtepunt als voetballer vond 
plaats in het begin van de jaren zeventig, toen ons 
gezin op bizarre wijze een aantal jaren in Zeeuws-
Vlaanderen was beland. De mensen daar waren vrij 
eng, vond mijn zevenjarige ik en vonden eigenlijk ook 
de andere gezinsleden. Desalniettemin achtte mijn 
vader het een goed idee dat ik ‘bij de welpen’ ging. 
Een welp werd je echter niet zomaar, daar moest je 
wel wat voor doen. Ik heb het nooit verder gebracht 
dan teerling, een soort aspirantwelp, wat als 
voordeel had dat mijn ouders ook geen uniformpje 
hoefden aan te schaffen. Kennelijk had ik mijn afkeer 
al snel voldoende duidelijk gemaakt.

Niet snel genoeg echter om te voorkomen dat ik nog 
één keer mee op kamp ben geweest. Veel wij-doen-
ons-best en dop-dop-dop-boef, en gezellige leiders 
van wie ik me niet veel meer herinner dan dat ze 
voortdurend liedjes met ons wilden zingen. Eng 
waren vooral de oudere welpen, verkenners en zelfs 
(als ik het me goed herinner) Rowans, puisterige 
jongens van misschien wel zestien of zeventien 
jaar die sigaretten rookten en niet mee hoefden te 
zingen. Voor welpen toonden zij geen belangstelling, 
laat staan voor teerlingen. Gelukkig maar. Ook 
sliepen zij in hun eigen tenten, over wat zich daar 
afspeelde wilde je niet nadenken.

De laatste dag van het kamp was er, natuurlijk, een 
voetbaltoernooi. Teerlingen, welpen, verkenners en 
Rowans werden zonder aanzien des persoons over de 
ploegen verdeeld, ik kwam terecht in een team waar 
ik werkelijk niemand kende en waarin iedereen ouder 
was. Ik bedacht een tactiek: een beetje meehollen 
in de buurt van de bal, vooral niet opvallen en me 
niet met het eigenlijke spel bemoeien. Daar kwam 
alleen maar ellende van, groepen Rowans die je na 
de wedstrijd opwachtten en zo. Reeds toen kende ik 
mijn motorische beperkingen, maar ga dat maar eens 
uitleggen aan een stelletje withete Zeeuwen. Zuinig 
met lomp geweld zouden ze wel niet zijn.

Al meteen in het begin van de wedstrijd zag ik 
mijn teamgenoten bezig voor de goal van de 
tegenstander. Ik holde braaf mee en was van plan 
op relatief veilige afstand van het rumoer te blijven, 
toen ineens de bal vanuit een soort scrimmage voor 
mijn voeten rolde. Ik schrok, gaf het ding een zetje 
met mijn voet en rende snel weg. Te laat, daar kwam 
al een stel opgeschoten ploeggenoten mijn kant 
op. ‘Was jij dat?’ Ik knikte schuldbewust. Nou zou je 
het krijgen, ik was al bezig met het formuleren van 
een excuus voor mijn ouders omdat mijn bril weer 
eens kapot was. Men feliciteerde mij. Ik had de 1-0 
gescoord.

Jack van der Weide
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Leien Dakje Skip BolandWip L.

Ook in deze editie van de Poolbode 
varen wij volledig op ons onnavolgbare 

orakel Hennie de Haan. Vriend, adviseur en 
uitvinder. Voor de nieuwe deelnemers: EK na 

WK na EK na WK spant Hennie zich in voor ons, voor 
jullie, voor het voetbal. Met slimme trucjes en innovatieve tips. 
Of het nu gaat om elektronica in de vlag van de grensrechter, 
een achteloze opmerking tegen de spits van de tegenstander 
(‘Goh, ik ben eigenlijk nog helemaal niet moe, terwijl we 
al in de tweede helft van de verlenging zitten. Jij?’), een 
gangenstelsel onder het veld, Zuidpolen en Noordpolen of 
echt gras in plaats van kunstgras: Hennie is iedereen lichtjaren 

vooruit. Altijd. Over de voetbalvideo’s van Wiel Coerver: 
‘Wiel? Een uitvinding van mij, natuurlijk.’
Momenteel werkt Hennie undercover aan een zeer geheim 
project: teamfixing.  

Publicaties van Hennie:
Dingen heel goed nadoen (1995)
Dingen heel goed nadoen (2001)
Woordgrappen in de praktijk: Als winnaar uit  
de bus komen (2009)
Piepelmanagement: professioneel piepelen (2014)

Hennie fixt het weer

Skip, Willem en



ZONDAG 19 JUNI 21.00, LYON
ROEMENIË – ALBANIË

Leuk hoor, deze Balkan Battle, maar 
voor de Roemenen had het niet ge-
hoeven. Als ze ruim winnen, kunnen 
ze zomaar als tweede eindigen in de poule. 
Maar verder valt hier weinig plezier aan te be-
leven. Kijk, Roemenen zijn gedreven en trotse 
mensen. Hebben een uitdaging nodig. Leggen 
de lat graag hoog. Willen op 10 juli gewoon die 
finale spelen tegen Spanje. Iedereen laten zien 
hóe goed ze zijn. Die eerste twee wedstrijden 
waren eigenlijk al fantastisch: flink wat meters 
in de benen en voor een jaar of drie aan kerst-
cadeautjes voor de familie (bidons, shirtjes, 
paspoorten). Roemenië is helemaal klaar voor 
de volgende ronde. Maar dan moeten ze voet-
ballend eerst nog langs Albanië. En voetballen, 
dat is nou precies waar ze in Albanië niet goed 
in zijn. Elf man die in blinde paniek over het veld 
rennen, bang om de bal te krijgen. Hopend dat 
ze de spelregels en de instructies goed hebben 
onthouden. Ze lopen alleen maar in de weg. En 
als je niet oppast, raak je tegen zulke gasten 
nog geblesseerd ook. Of krijg je een gele kaart. 
Nee, hier valt niets te halen. De Roemenen voe-
len zich een beetje bestolen. En hier en daar 
is er ineens het besef: dus zo voelt 
dat…

ZONDAG 19 JUNI 21.00, LILLE
ZWITSERLAND – FRANKRIJK

Het lijkt een succesvolle tactiek. Een 
beetje over en weer spelen, af en toe 
een mooie sliding maken of heel ver 
gooien met de bal en ondertussen wat Franse 
vriendelijkheden uitwisselen. Langzaam sluiten 
je ogen en je waant je op een bankje in het park. 
Verderop wordt een kleed geklopt, twee vogels 
vliegen verschrikt weg. Keukengeluiden, afwas 
en avondborrel. Oude mannen gooien met me-
talen ballen. Tik, tik. Tik. TIK! Je kijkt op en ziet 
Payet met zijn handen in de lucht naar de hoek-
vlag rennen. Zijn we er toch ... Ja, mooi, maar dat 
hoveniersverhaal gaat tegen de Zwitser natuur-
lijk niet werken. Hij is deels Duits, ook nog een 
stukje Frans en bovendien een man van de klok. 
De Roemenen balen, want voor de wedstrijd 
worden kaasjes en chocolaatjes uitgewisseld 
en, conflictvermijdend als de Zwitser is, 
geproost op een remise. De Albanezen 
juichen: zíj mogen naar huis!

MAANDAG 20 JUNI, 21:00, SAINT-ÉTIENNE
SLOWAKIJE – ENGELAND

De Slowaken kammen hun hanenkam-
men en slijpen de ellebogen. Ze hebben er zin 
in. Vrij gemakkelijk gewonnen van de Russen en 
nu tegen een team dat grauw ziet van de stress. 
Dat wordt leuk. Beetje intimideren, beetje pla-
gen. Hamsik: ‘Hé, Vardy, wat een fan-tas-tisch 
doelpunt maakte jij tegen Wales zeg. Met je 
scheenbeen! Van wel twee meter afstand! Kun 
je dat ons ook leren?’ Wat? O, je zit weer op de 
bank! Zonde.’ Beetje uitlokken. En anders Martin 
Škrtel flink met zijn ellebogen laten wapperen. 
Beetje uitdelen. Komt wel goed. 

Of het komt helemaal niet goed, natuurlijk. 
Want de Engelsen zijn het zat om voor het suf-
ferdje van het EK te worden uitgemaakt. Spelen 
zij niet in verreweg de duurste en meest pres-
tigieuze league ter wereld? Verdienen zij niet 
verreweg het meeste geld? Hebben zij niet ver-
reweg de oudste koningin? Nou dan! 
Vanavond gebeurt het. Come on!

MAANDAG 20 JUNI, 21:00, TOULOUSE
RUSLAND – WALES

Ook zo benieuwd welke spelers Vla-
dimir Sloetski vandaag zal opstel-
len? Podolski, Neustaedter, Krejci, Yarmolenko, 
Nemec? Gareth Bale ligt er in elk geval niet 
wakker van. Die Oost-Europese namen lijken 
voor hem allemaal op elkaar. En die koppen… 
heel af en toe komt hij ze ook in Spanje tegen, 
soms op het veld, soms in een te dure auto. Uit-
drukkingsloos, gevoelloos haast. Maar waar ze 
vandaan komen? Roemenië, Slowakije, Mace-
donië, Transmigratië? Het zal ’m een zorg zijn. 
Een punt is een punt. Meer hebben ze niet no-

dig. En die Rus, met z’n uitgestreken 
tronie? Die gaat gewoon naar huis. 

DINSDAG 21 JUNI, 18:00, MARSEILLE
 OEKRAÏNE – POLEN
Je hebt landen die groeien in de 
competitie. Spelers die de eerste 

wedstrijd over het veld lopen als een stelletje 
bejaarde oud-internationals van pakweg 36. 
Maar die vanaf wedstrijd twee steeds meer la-
ten zien wat ze in huis hebben. Op het nippertje 
de poulefase overleven, maar uiteindelijk bij de 
laatste vier horen. Dat werk. Je hebt ook landen 
die sterk beginnen, maar per wedstrijd steeds 
meer laten zien wat ze eigenlijk in huis hebben: 
niks. We hebben het natuurlijk over Oekraïne. 
Bij aanvang maakten wij nog grapjes over dat 
team. Die tenues! ‘Als de grootste club uit je land 

Dynamo heet, moet je er dan meteen als een 
levensgrote reflector bij lopen?’ Lachen. Maar 
toen ze het Duitsland ineens moeilijk maakten, 
waren we verrast. Dit kon weleens iets worden. 
Na de wedstrijd tegen Noord-Ierland was alles 
weer bij het oude. 
Van Polen verwachten we ook niet veel. Natuur-
lijk, we zijn fan van Lewandowski en Blaszczy-
kowski, maar de andere negen Polen zijn toch 
meer gevalletje ‘don’t quit your dayjob’. En die 
dayjobs van de Polen, daar raken we maar niet 
over uitgegrapt. ‘Wat is het verschil tussen een 
steiger en een batterij? Op een batterij zitten 
maar twee polen.’ En zo maar door. Intussen ho-
pen we dat de Polen zó ver komen dat de grap-
pen opraken. Zou dat mogelijk zijn?

DINSDAG 21 JUNI,  18:00 PARIJS
NOORD-IERLAND – DUITSLAND

De Noord-Ieren lachen zich rot om hun 
zuiderburen: twee wedstrijden, één 
punt. Zelf staan ze er riant voor: een ge-
lijkspel tegen Duitsland en de volgende ronde is 

bereikt. Want met vier punten ga je niet naar 
huis. Maar je kunt er best mee thuiskomen als 
je Noord-Ierland heet. En dan wordt het plots 
spannend: want stel je voor, de tweede ronde. 
Misschien tref je daar IJsland of Oostenrijk. 
Tsjechië kan ook. En zomaar lonkt een plek bij 
de laatste acht – ineens zijn de Noord-Ieren 
bloednerveus. Want stel je voor…
De Duitsers bereiden zich ontspannen voor op 
weer een oefenpotje. ‘Tegen wie spelen we van-
daag?’, vraagt Özil aan z’n trainer. Die kijkt ver-
schrikt op. ‘Ierland, geloof ik. Of Noord-Ierland? 
Vraag het aan Bierhoff.’ Yogi Löw probeert zich 
voor te bereiden op de eerste wedstrijd van het 
EK, dat ergens volgend weekeinde begint. Gek 
dat de Uefa het wedstrijdschema nog niet be-
kend heeft gemaakt, denkt hij bij zichzelf. Zo kun 
je eigenlijk toch niet werken...
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De Lukaku’s 
Vader Roger werd geboren in 
Zaïre. Hij begon zijn professionele 
voetbalcarrière in België -  nadat hij 
lang voor Kinshasa speelde - bij Boom 
FC, een Antwerpse club die toen in 
de tweede divisie uitkwam. Zijn zoons 
Romelu en Jordan werden allebei 
geboren in Antwerpen. Belgische broers 
zijn het. Roger voorspelt dat Romelu, 
de beste voetballer van de twee, zijn 
club Everton deze zomer zal verlaten. 
‘Het is een kwestie van tijd voor Romelu 
de beste spits ter wereld is’, zegt vader 
Roger in HUMO net voor het EK.
Wat een vergissing met je kan doen. Ik 
dacht: als ik voor België ben, dan vul 
ik ook een Belgische voetballer in als 
topscorer. Bij de Poolbode. (Verder hoef 
ik namelijk nooit ergens een topscorer 
in te vullen.) Zojuist won België met 
3-0 van Ierland. Ik vulde de verkeerde 
topscorer in. Ik leerde pas net – 
doelpuntenmaker Romelu omhelsde 
zijn broer op de bank Jordan innig na 
de wedstrijd – dat er twee Lukaku’s zijn. 
Ik voorspelde 3-0; het werd mijn eerste 
driepunter. Het hadden er vijf moeten 
zijn. Zou vader Roger op de tribune 
hebben gezeten?
Net na de wedstrijd klapte ik uit 
frustratie mijn laptop open. Hoezo 
zijn er twee Lukaku’s? Ben ik nou zo 
dom of zijn die Lukaku’s zo slim? Voor 
ik het weet, zit ik in de wereld van de 
familie Lukaku. Deze fascineert me 
onmiddellijk.
Van Wikipedia leer ik over de bijnamen 
van Romelu: Big Rom, The Kraken, 
The Tank, Bueno. Rojoluk. De broers 
probeerden in Luxemburg belasting 
te ontwijken. Hun vennootschap heet 
Rojoluk. Romelu, Jordan, Lukaku. Snapt 
u? Weet je waarom Romelu Romelu 
heet? Zijn vader heet Roger Menama 
Lukaku. Snapt u?
Roger, pas eind veertig, maar heel erg 
ziek geweest, had kunnen sterven toen 
hij zijn Jordan in een oefenwedstrijd 
zijn Romelu zag aanspelen, die de 
bal behendig in het net tikte tegen 
Portugal. Hij zegt het. Hij heeft zijn 
zoons op een profcarrière voorbereid. 
En ze koppen de bal in. Allebei.
En toch, wat lijkt het me dan mooi als 
Jordan Lukaku, mijn topscorer, er een 
balletje intikt. Als invaller. Niet alleen 
omdat ik dan mijn topscorerpunten 
haal – ik heb er twee jaar geleden door 
goed voorspellen immers ook €50 mee 
gewonnen –, maar omdat ik nu weet dat 
vader Roger in huilen zal uitbarsten.
 
Hup België.
 
JNNK

Ps. Poolbode Roy, met wie ik toevallig 
in een huis woon, heeft per ongeluk de 
Engelse keeper als topscorer ingevuld.

HET MEISJE EN HET EKRien ne va plus!
En daar is alweer het laatste rondje van de poolfase. 

Langzaamaan wordt het duidelijk welke landen we na de 

poolfase terug gaan zien en welke landen alvast haast 

maken met de ansichkaarten. Een hoop landen maken nu 

al geen schijn van kans meer. Tenzij Albanië zestien keert 

scoort tegen Roemenië, zoiets geks. Maar tot nu toe is 

dit niet het EK van de gekke dingen. Echt verschrikke-

lijk spannend was het ook nog niet vaak. Maakt niet uit. 

Wij hebben er weer zin in. Lekker de hele dag de TV aan. 

Strijken tijdens Rusland - Wales. Gauw in de rust tijdens 

Oekraïne - Polen de hond uitlaten. En als groep F alle 

wedstrijden heeft gespeeld, dan mogen we weer voor-

spellen! En dan wordt het pas echt spannend!



DINSDAG 21 JUNI, 21:00, LENS
TSJECHIË – TURKIJE

Stelletje losers.

DINSDAG 21 JUNI, 21:00 BORDEAUX
KROATIË – SPANJE

Ach! De trotse theedoeken hadden 
zich eigenlijk al geplaatst voor de 
achtste finales. En een supporter 
vierde dat met een stukje vuurwerk. Blies me-
teen twee suppoosten en drie Kroatische mid-
denvelders op. Gat in het gras en een nog gro-
tere krater in de concentratie van de Kroaten. 
Een minuut later was het bam, 2-2. En wee! Van-
avond kan er nog van alles. Want de Turken zijn 
er allang bij gaan liggen, dus de Tsjechen pakken 
punten. Nu moet Kroatië toch aan de bak tegen 
Spanje. Hennie: ‘Sjoelbakken! Een regel die ik al 
tijdens het WK in Spanje bedacht. Om een salon-
remise te voorkomen, moeten beide teams hun 
sjoelbakkampioen afvaardigen. Beide kampioe-
nen moeten aan de bak en de beste wint.’  
De Spanjaarden hebben zichzelf intussen weer 
boordevol zelfvertrouwen getikitakaat. Na de 
afgang van twee jaar terug in Brazilië kregen ze 
een briljant idee: niks veranderen. Zelfde coach, 
zelfde spelers. Zelfde tactiek. En gewoon win-
nen. Worden ze ook weer Europees kampioen? 
Dikke kans.

WOENSDAG 22 JUNI, 18:00, LYON
HONGARIJE – PORTUGAL

Weten jullie nog, die keer dat Portugal 
met 2-0 van Oostenrijk won? Nou, wij 
ook niet. Het hád gekund, ware het 
niet dat Cristiano Ronaldo een enórme pechdag 
had. Echt alles ging mis. Het begon al vroeg in de 
ochtend, toen in het toilet van de spelersbus het 
wc-papier op was. Tijdens de training had Pepe 
iets lelijks gezegd over zijn nieuwe schoenen en 
toen begon het ook nog te regenen. Cristiano 
wenste dat deze dag snel voorbij zou zijn. Even 
nog Oostenrijk van het veld spelen en daarna 
vroeg onder de wol. Maar wat denk je? Tijdens 
de wedstrijd miste Cristiano een penalty én 
werd zijn doelpunt afgekeurd. 
De Hongaren wrijven zich in de handen. En in de 
ogen: ze staan bovenaan in hun groep. Hadden 
ze zelf ook niet verwacht. Gaaf toch? Maar pas 
op! Cristiano heeft ook van die dagen waarop 
alles meezit. Dat ze in de clubkantine zijn lieve-
lingstoetje op het menu hebben. Dat die ene 
leuke jongen van de Zara weer achter de kassa 
werkt én naar hem lacht. En dat alles wat hij op 
zijn schoen krijgt in goud verandert. Nou ja, ook 
dan is Hongarije door naar de volgende ronde. 
Daar is geen geluk voor nodig. Dat is ge-
woon een kwestie van goed voetballen.

WOENSDAG 22 JUNI, 18:00, SAINT-DENIS
IJSLAND – OOSTENRIJK

Werd het toch nog spannend. Dankzij 
die arme Ronaldo. Eén balletje tussen 
de palen, niet zo moeilijk denk je dan, 
en de Oostenrijkers hadden al lang en breed in 
een hutje op de Alpenwei gezeten. Milka-koetje 
en een paar frisse Dirndl erbij. Wunderschön. 
Maar het kan nog mooier. Want Oostenrijk is 
niks slechter dan IJsland. Allebei speelden ze 
bijvoorbeeld gelijk tegen Portugal. En stel je 

eens voor: beetje achterover hangen, af en toe 
wat counteren en gebruikmaken van de snelheid 
van Alaba, die een linke 0-1 in de korte hoek 
schiet. 80e minuut. Jodelahiti. Maakt niet uit 
wat Dzudszak en Ronaldo doen, tweede in de 
poule zijn ze sowieso.
En dan IJsland: nooit eerder op een EK en 
nog steeds niet verloren. Dat geeft vertrou-
wen. Zeker als je tegen Oostenrijk moet.  
Beetje achterover hangen, af en toe wat 
counteren en gebruikmaken van de snelheid 
van Jon Dadi Bödvarsson, die een linke 1-0 in 
de korte hoek schiet. 80e minuut. Alle gei-
sers en vulkanen op IJsland komen spontaan 
tot uitbarsting. Tegelijk. En met een beetje 
mazzel zijn ze ook nog eerste in de poule, 
hangt er een beetje vanaf wat Dzsud-
zsak en Ronaldo doen.

WOENSDAG 22 JUNI, 21:00, LILLE
ITALIË – IERLAND

Daar staan ze dan: elf Italianen met 
hun gedachten al in de volgende ronde 
en elf Ieren met een been in het eerstvol-
gende vliegtuig naar Dublin. Van die Italia-
nen kun je je trouwens afvragen hoeveel er 
dit toernooi al speelminuten hebben gemaakt. 
Het gaat nergens meer om, dus iedereen die er 
echt toe doet krijgt rust en hangt aan het zwem-
bad (alleen de beentjes erin), keuvelend met een 
welgevormde, zongebruinde mademoiselle. De 
wedstrijd? Ach, een gelijkspelletje en je wint 
de poule, dat moet toch niet al te ingewikkeld 
zijn tegen die armoedige Ieren – die sowieso al 
hun reserves opstellen. Want het is toch prach-
tig als iedereen even heeft gespeeld, nietwaar? 
Je staat als Ier immers niet elke vier jaar op zo’n 
toernooi. De supporters heffen daarom The Wild 
Rover nog maar eens aan. Lollig. Zelfs de Italia-
nen herkennen het. Verder gebeurt er niets. En 
als er wel wat gebeurt, doet het er echt niet toe. 
Dus of wij gaan kijken? Ja natuurlijk!

WOENSDAG 22 JUNI, 21:00, NICE
ZWEDEN - BELGIË

Ze moeten er een beetje om lachen, 
de Belgen. Om Ibrahimovic, die zich 
omhooggeknokt zou hebben vanuit 
de sloppenwijken van Malmö. Haha! Malmö! 
Daar heeft elke flat een sauna. Heeft zeker 
nooit van Molenbeek gehoord, die Zlatan. Of 
van Charleroi. Of Luik. Of Liège! De Belgen 
hebben het sowieso niet zo op blaaskaken. Op 
diknekken. Die gaan ze graag eens op de tenen 
staan. Dus slijpt Toby Alderweireld zijn noppen 
nog maar eens. ‘Dat wordt zweten, Zweden’, 

grinnikt hij in zichzelf. Heeft-ie nog uit zijn 
Ajaxtijd, daar was het woordgrapje voor en 
woordgrapje na. Dat zie je ook bij Jan Ver-
tonghen en Thomas Vermaelen. Die lopen 
ook nog altijd over van de Amsterdamse hu-
mor. Wat zei Thomas laatst ook al weer over 
Lukaku? Nou ja, iets heel grappigs. Haha! Ja, 
het zit wel snor met het plezier in de Belgi-

sche kleedkamer. Heeft natuurlijk veel te ma-
ken met de laatste wedstrijd, tegen de Ieren. 
3-0! En wat nou zo mooi was: de beste spelers 
speelden op hun eigen positie! Dat was weer 
goed gezien van de coach. Als ze zo doorgaan 
moet het lukken. Toby kijkt nog even op zijn ta-

blet. Pelle Lemereis, Petur Pax Petursson, Rut-
ger Zwart; ze voorspellen een overwinning van 
de Belgen. Ja, dan ga je er toch echt in geloven!

POOL
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Hond
Intens waren, bij het afspelen van het volkslied, 
de tranen van de Kroatische aanvoerder Darijo 
Srna die deze week naar huis moest om zijn 
vader te begraven. Zo’n twee uur later draaide 
die pa zich voor het eerst om in zijn graf toen 
Kroatische breindode pseudosupporters, bij 
een 2-1 voorsprong tegen Tsjechië, vuurwerk op 
het veld gooiden. Zinderende zelfdestructie. 

Onhandige handhandelingen? Soms zijn ze op 
een andere manier gevaarlijk. Bundestrainer 
Löw weet er alles van. Sniff & The Tears klinkt 
op de achtergrond. Zijn Hosengriff werd door 
speler Thomas Podolski van commentaar voor-
zien op een persconferentie: ‘Viervijfde van de 
mannen hier krabt weleens aan zijn eieren. Niets 
aan de hand dus. ’Niets aan de hand! Podolski 
had ook kunnen zeggen: ‘De trainer is een  
reclame-uithangbord van Nivea en wilde vast-
stellen of er nog zalf op zijn zaakje zat.’

Beste voetbal: eerste helft Duitsland-Oekraïne. 
Hector!!! Sweet Dreams Are Made Of This. Het 
meest ontluisterend vieren van een doelpunt: 
Bastian Schweinsteiger, die vanwege zijn corpu-
lentie en hijgerig geren nog een gek figuur had 
geslagen in het zaterdagveteranenelftal van 
Kolping-Dynamo in 1996. 

In dat jaar sprak een van de slechtst presteren-
de Poolbode-deelnemers in Amsterdam met 
Nicky Wire, bassist van de Manic Street Prea-
chers uit Wales. Aanleiding was de release van 
Everything Must Go. Na het interview begon 
voetbaladept Wire over het Nederlands elftal, 
dat op het EK van 1996 was ingedeeld in de 
poule met Engeland. Het kon hem niets schelen 
wat Nederland presteerde op het toernooi, als 
wij maar wonnen van de door Wales zo gehate 
Engelsen. Twintig jaar later kon Wales zelf zijn 
verfoeide buurland een fikse loer draaien. 
Manic Street Preachers supporterden hun 
nationale helden met het nummer Together 
Stronger (C’mon Wales). Het zag er donderdag 
lang goed uit voor Wire. Maar wat zal hij bitter 
gebaald hebben toen Sturridge in blessuretijd 
die oerlelijke winnende Engelse goal scoorde. 

Een in het blauw gestoken veteranenteam, het 
oudste ooit actief op een Europees eindtoer-
nooi klopte een van de landen die als favoriet 
aan het EK XL begon. Een zege die werd 
bekrachtigd met de mooiste goal tot nu toe. 
Antonio Candreva zette, op zijn Pirloos, subtiel 
voor en Pellè vuurde een torpedo af. Euforie 
bij het ‘slechte Italiaanse elftal ooit’. En een 
lawine van neerslachtige analyses en geklaag in 
België. Voor de Belgische voetbalpraatjes op tv 
worden overigens vrouwen uitgenodigd. Niet 
zoals in Italië vanwege hun voorkomen (Diletta 
Leotta – ‘la nuova sexy star di Sky’), maar omdat 
ze verstand van voetbal hebben. De beste is 
Imke Courtois, die haar voetbalcarrière begon 
bij DVC Eva’s Tienen. 

Aan dat uitnodigingsbeleid kan de NPO een 
voorbeeld nemen. De staatsomroep heeft het 
onzalige idee opgevat om Rafael van der Vaart in 
te zetten als analist. Volbloed voetbalfluisteraar. 
Wie wordt zijn opvolger bij het WK in Rusland? 
Vast een doofstomme analist die middels geba-
ren zijn visie op de wedstrijd geeft.

Nee, dan Antwerpenaar Eddy Vanhoenacker, 
die in café Den Engel met een verslaggever van 
de Volkskrant terugblikt op het duel van zijn 
land tegen Italië: ‘Ik heb mijne hond opgegeten, 
zo erg vond ik het.’

#2

BERTIE B.

Nieuwe ronde, 
nieuwe kansen
Hoorden we daar het laatste fluitsignaal? Ren nou niet gelijk met z’n allen naar dat invulformulier! Geef ons een paar minuten om de juiste wedstrijden onder elkaar te zetten. Maar dan: vul in! Het zijn misschien maar acht wedstrijden, maar wel 24 punten als je al-

les goed hebt. Minimaal. Want vergeet niet ook je 
top-drie van topscorers aan te passen (als je dat 
wilt natuurlijk). Het is je eerste en enige kans. Dus 
denk goed na: wie scoren er voor jou op los in de 
rest van het toernooi? We geven maar één goe-
de tip: druk even op ‘bevestig’ na het invullen, 

want anders scoor jij nooit. Veel succes!

POOLPOLL: 
hoe lees jij 
de bode?
Er zijn veel manieren om de Poolbode te 
lezen. Op de computer, op de iPad, op je 
smartphone of ouderwets uitgeprint  
(op A3!). Hoe doen jullie dat eigenlijk? 
Bode in bed? Een kwartier langer op de wc? 
Of lekker met een geprinte bode en een 
biertje in het café? Stuur ons een foto van 
jouw favoriete leesplek of van jezelf met een 
Poolbode in de hand. Dat kan gewoon lekker 
digitaal naar hennieogalo@outlook.com. 
Dan maken wij daar een mooi rubriekje van. 
Staafdiagrammetje erbij voor de liefhebbers. 
Doen hè!
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Kick Wilstra (Oostenrijk) Birkir Már Sævarsson (IJsland)
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