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Aleksandr Mitrovic!!! Met één rake kopbal 
gooit hij een heel klassement overhoop. 
Mike Hohleman Molenman grijnst. En niet 
alleen vanwege z’n dubbele naam. Z’n voor-
spellingen zijn manhaftig. Voorlopig dan. 
Want een lagere plek dan de 14e heeft-ie 
nog niet bemand. Minstens zo indrukwek-
kend is de opmars van Reinoud Boland. Van 
een troosteloze 228e plek na 6 wedstrijden 
tot een vaste stek in de top-5. Dat is heel 
wat anders dan de rest van de familie. Die 
zit heel diep verstopt in het klassement. 
Nietwaar Alfred, Sef, Skip en Steven? 

Wie zich na de mannelijke Argentijnse 
pot voetbal al helemaal niet meer durft 
te vertonen, is La Gauchita. Zij bivak-
keert ergens rond plek 240, nog net 
voor Jehenneke en jnnk die vriendinne-
tjes zijn geworden in de hoop dat ze sa-
men twee echte namen kunnen maken. 
Nee, dan Tisra Megens, Francis, Wendy  
Schneider en Melanie. Die laatste staat so-
wieso haar mannetje, want door de voor-
spellingen die manlief, zogenaamd expert 
en hulptrainer Herman Heuver voor haar in-
vulde, zette ze net op tijd een dikke streep. 
Wat nou de moeder de vrouw? Tijd voor 
poolemancipatie. Aan die gekte doet An-
nemarie Boumans niet mee. Gelukkig man-

keert er van alles aan haar voorspellend 
vermogen, want Facebook werd een paar 
dagen overspoeld met screenshots en ge-
lukzalige berichten. Manmanman… 
Banger zijn we ineens voor de Rus. Waar in 
de aanloop naar het toernooi al aanmeldin-
gen van deelnemers verdwenen, uitslagen 
spontaan veranderden en de site plotseling 
moest worden gefixed, begint nu ook het na-
tionale team aan de lopende band te scoren. 
Acht doelpunten in twee wedstrijden, dat is 
meer dan in de laatste 5 WK’s bij elkaar. En 
zeker van de volgende ronde. Dat gebeurde 
nooit eerder. Wat zoiets doet met de pool? 
Raерное оружие, Cyka Blyat, kaртежник, 
CTа́рший брат. Dát doet het met de pool! 
Zelfs van trouwe deelnemers als Hussemet- 
unrustusse, Yerun, RussiAad en Iwan (niet 
Tomek), Vrienden van Sandro Calabrov en 
Ivan de Verschikkelijke zijn de inschrijving 
en naam gehackt. Niet in vlekkeloos Neder-
lands, akkoord, maar ze zijn overal. 

Ура!!!

Update: De Hohleman grijnst niet meer, 
Reinoud staat zomaar ineens 4 punten los. 

DE POOLBODES

Zaterdag 23 juni 2018

            We kregen reacties op onze oproep  
        voor een nieuw Drs. Ptje! En wel van  
drie dappere dichters. Broeva! En ga door!

De Tsjechen en de Noren geven liters spelgenot
en Nederland – Slovenië, dat is een fijne pot.
Chilenen, Italianen, ach wat spelen zij toch mooi!
Het wordt een hete zomer, met een grandioos toernooi.
Dr. J (Jack vd Weide)

De doelstelling is duidelijk: een plaats bij de top twee
Na al die jaren doe ik toch voor minder niet meer mee
En om mijn grote uitslagen wordt ook niet meer gehoond
Want attractief voorspellen wordt nu eindelijk beloond!
Theo Uijlen LUISTER HIER:  

Wij mogen weer voorspellen met de poolbodes paraat
Maar waar zijn onze jongens toch als het er echt om gaat?
Dan aaien zij hun buikie, barbeknoeien op het strand
Laat Koeman lekker lullen, Rusland is niet interessant!
Faas Fust  LUISTER HIER:

 
Maak jij het volgende Dodenritcoupletje?
In de nieuwe bode kun jij je zoetgevooisde stemgeluid laten horen!  
Wil je dat? Vast wel! Maak vier regels op de wijs van de Dodenrit,  
zing ze in en mail je opname naar Hennie de Haan: sluwdummy@gmail.com. En win!

Martien doet mee
Martien van Druenen debuteerde twee jaar terug op zijn 
89ste als Poolbodedeelnemer. Ook dit kampioenschap zou 
hij als nestor van de Pool van de partij zijn. Drie dagen voor-
dat het toernooi begon, overleed Martien echter. Toch doet 
hij mee. Dochter Nanneke van Druenen – deelnemer van het 
eerste uur – vult namens haar vader de uitslagen in, omdat 
het haar troost geeft. Wij vinden dat mooi. En we hebben een 
onbetwiste favoriet. Leve Martien!

http://www.poolbode.nl
https://www.poolbode.nl/fileadmin/user_upload/geluid/2018/attractief_voorspellen_voor_de_poolbode_.mp3
https://www.poolbode.nl/fileadmin/user_upload/geluid/2018/Faas_zingt_P.mp3
https://www.poolbode.nl/fileadmin/user_upload/geluid/2018/attractief_voorspellen_voor_de_poolbode_.mp3
https://www.poolbode.nl/fileadmin/user_upload/geluid/2018/Faas_zingt_P.mp3


Kippenvanger

De wind blaast warm over de droge steppe en 
de taiga strekt zich uit zover het oog reikt. 
Heel in de verte verschijnt een klein stofwolk-

je dat puffend naderbij komt. Het is een vrachtwa-
gentje, een oude Lada met maar één koplamp. Sput-
terend komt het vrachtwagentje tot stilstand. Een 
jongeman klimt in de laadbak en het vrachtautootje 
maakt een krakende bocht om de reis naar Astrachan 
zuchtend en piepend te hervatten. Na een lange, 
hete reis van 320 werst, waarin de Lada het enkele 
keren bijna lijkt te begeven, komt het wagentje ein-
delijk aan bij het krakkemikkige stadion van Volgar 
Astrachan. Het is 3 juni 1975 en de jongeman klimt 
bezweet en bestoft uit de laadklep, wisselt enkele 
woorden met de chauffeur en stapt breed glimla-
chend en ietwat verlegen het stadion binnen. Rechts 
van hem traint het elftal van de enige club van Oblast 
Astrachan en links staat de trainer, een reus van een 
kerel. Een beetje schuchter loopt de jongeman op 

hem af. De trainer kijkt hem aan en zegt: ‘Ben jij Ri-
nat Dasajev?’ De jongen knikt en kijkt verlangend 
naar het eerste elftal dat een loom partijtje speelt 
op het zanderige veld. ‘Je mag je omkleden en mee-
doen vandaag, maar morgenochtend vroeg word je 
verwacht op dit adres. ’s Ochtends vang je kippen en 
in de middag train je mee. Daarna zien we wel weer. 
Hup wegwezen!’

Dertien jaar later, in München, staat Rinat Dasajev 
onder de lat te kijken naar de prachtigste volley die 
hij ooit heeft gezien. Marco van Basten hangt even 
stil in de lucht als hij de bal raakt, die in slow moti-
on met een boog over hem heen, in de richting van 
de verre kruising lijkt te glijden. De tijd staat stil en 
Dasajev denkt even terug aan dat stofwolkje in de 
verte dat hem naar zijn toekomst zou brengen. Dat 
eenogige Ladaatje, dat hem uiteindelijk naar Mos-
kou, München, Sevilla en korsakov bracht.

tonnis

Frans de Waard

N ederlanders houden van mythes, 
bijvoorbeeld met ‘natte haartjes 
(nooit haren zeggen, al weet ik 

niet waarom dat niet mag) op zaterdag-
avond naar Mies Bouwman kijken’. Geen 
idee wanneer wij onder de douche stonden, 
maar niet op zaterdagavond. Zo zaten 
wij zeker niet met een bord boerenkool op 
schoot naar Studio Sport te kijken op zon-
dagavond. Wij aten gewoon aan tafel en na 
het eten keken we, weet ik veel, Q & Q. Maar 
mijn vader keek, als goede vaderlander, wel 
naar het Nederlands Elftal. Waar zijn ze 
gebleven, die spannende wedstrijden die 
in de jaren 70 uitgevochten werden tussen 
Nederland en België? Omdat we jong waren 
moesten we mee naar tante Lottie en ome 
Frits, die getrouwd waren maar niemand 
wist waarom, en Lottie’s inwonende broer, 
ome Leo (zijn naam zij geprezen nadat de 
erfenis verdeeld was). Zij hadden een kleu-
rentelevisie, zodat we beter konden zien wat 

het Nederlands elftal was en wat de Belgen 
waren. Net als bij Wim Kan’s oudejaarscon-
ference was het uit den boze om te spreken 
gedurende de wedstrijd, uit angst om wat te 
missen van de heerlijke actie in kleur. Waar 
die onderliggende haat tussen deze buur-
landen vandaan kwam, is mij onbekend. Het 
leek me dat we zo ongeveer dezelfde taal 
spraken en die tiendaagse veldtocht die tien 
jaar duurde, is toch al weer enige tijd gele-
den? En waarom hoor je niemand meer over 
die strijd (wat natuurlijk wel een winst op 
zich is)? Over de vervangende haat kom ik 
nog te spreken.
Ik heb mee gejuicht, vermoed ik, en zal on-
getwijfeld boos op die ‘rot Belgen’ geweest 
zijn. Ik was een brave jongen, maar ik was 
zeker opgelucht als we de van sigarenrook 
bolstaande huiskamer van Lottie, Frits en 
Leo konden verlaten. Thuis was geen sport.

aflevering 2: 
De verdwenen derby van de lage landen
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 1. Rusland – Saoedi-Arabië 5-0
De Russen! Ze kwamen! Ach arme Saoedi-Arabieren. De kiloknal-
ler op de openingsbarbecue, dat waren ze. De keffiyehs hingen 
nog in de kleedkamer, maar wat hádden ze hun gezichten er graag 
achter verstopt!  

 2. Egypte – Uruguay 0-1
Met een ontwrichte schouder lag Salah nog in zijn bed
Suarez had zijn tandjes er maar wat graag in gezet
De wedstrijd was de moeite van ’t bekijken niet meer waard
Het bleef bij slechts één doelpunt en een suffe gele kaart

 3. Marokko – Iran 0-1
94 minuten lang waren onze Marokkaanse vrienden op jacht naar 
een doelpunt. En in de aller-allerlaatste minuut maakte Bouhad-
douz dan tóch die goal. Zie je wel! Nooit opgeven!

 4. Portugal – Spanje 3-3
Ronaldo! Diego Costa… Ronaldo! Diego Costa, Nacho… Ronaldo! 
Als er ooit een eindtoernooi komt waar Ronaldo niet aan mee-
doet, dan zetten we hem nóg op ons topscorerslijstje.  

 5. Australië – Frankrijk 1-2
Moet je Bert van Marwijk zien! Relaxed. Niet gek. Kei-opgelucht. 
Net op tijd aan de kant gezet door de Saoedi’s! Geen 0-5 voor 
hem. Een keurige 1-2. Kun je niks van zeggen.

 6. Argentinië – IJsland 1-1
Heel hard tegen benen aan schieten. Messi laat de wereld zien dat 
hij ook dát spelletje tot in de finesses beheerst. Messi: ‘Zag je die 
Birkir Bjarnason springen? Haha! En tóch wist ik hem steeds te ra-
ken!’

 7. Peru – Denemarken 0-1
De Denen wonnen met de hakken over de sloot. Hennie de Haan: 
Met de hakken over de sloot. Dat bestaat in het Deens eigenlijk 
helemaal niet! Daarom fluisterde ik Christian Eriksen – die heel 
goed Nederlands spreekt – deze uitdrukking toe. De slimme Erik-
sen riep ‘Med hæle over grøftet!’ naar zijn medespelers. Die wisten 
terstond wat te doen. Winnen. Met de hakken over de sloot! 

 8. Kroatië – Nigeria 2-0
Een eigen doelpunt en een strafschop. Dat is dan je zaterdag-
avond.

 9. Costa Rica – Servië  0-1
Twee momenten. 
1. Kolarov die de bal geweldig in de hoek schiet. 
2. Matic die aan het matten is met de complete bank van Costa Rica.
 
 10. Duitsland – Mexico 0-1
Julian Brandt, die hoogblonde, blauwogige Duitse jongen, die 
vlak voor tijd de bal bijna in de linkerbovenhoek schoot. Wat was 
dat fijn geweest voor – nee, niet alleen voor Pegida. Voor Joachim 
Löw! Dan was dat gezeur over Leroy Sané – die hij niet eens ge-
selecteerd heeft - meteen afgelopen geweest. Nu niet. Wat een 
blunder om Leroy Sané niet te selecteren. Onvergeeflijk.

 11. Brazilië – Zwitserland 1-1 
De beste manier om met die valkunstenaar om te gaan? Negeren. 
Niet op letten. Rustig over hem heen stappen als hij zich weer 
voor je voeten stort. En verder doen alsof hij niet bestaat. Alleen 
na de wedstrijd aan hem vragen: ‘Hé hoor jij ook bij Brazilië? Hoe 
heet je? Wat? Nee maar? Speelde jij ook mee? Leuk! Zeg, kun je 
even aan Coutinho vragen of ik zijn shirt mag hebben?’ 

 12. Zweden – Zuid-Korea 1-0
Hier hebben we twee landen die beginnen met een Z
Maar verder zijn het tegenpolen, zo is het maar net
Je houdt ze van een afstandje eenvoudig uit elkaar
De Zweed is doorgaans blond; de Koreaan heeft donker haar

 13. België – Panama 3-0
Best wel slecht spelende Belgen, die simpel met 3-0 winnen. Eén 
keer Drieske, twee keer Romelu. ‘Zeg Romelu, word je niet heel 
vaak uitgelachen, met zo’n naam?’ Romelu: ‘Neen.’ 

 14. Tunesië – Engeland 1-2
We hadden het zo gehoopt en zagen het gebeuren: in de eerste 
wedstrijd ging Engeland weer niet winnen. Zo hoort het ook. De 

verwachtingen hoog, de uitvoering wat minder. En dan het totale 
onbegrip thuis. De verlamming. Een Brexit heeft minder effect. 
Maar toen was daar Harry Kane. Het broertje van Thedo Boer, die 
overigens heel wat minder scoorde. Het werd 1-2, net voor tijd. 
En Gary Lineker kon stoppen met huilen over ‘the softest penalty 
ever’. Maar stiekem was Tunesië beter. Vinden wij.

 15. Colombia – Japan 1-2
Als je op de wereldbol kijkt, liggen Colombia en Japan helemaal 
niet zo ver van elkaar. Dat vergeten we weleens. Al is het afhanke-
lijk van de kant waar je op draait. Maar voetbaltechnisch en –tac-
tisch verschillen ze als dag en nacht. En sluiten ze dus eigenlijk 
naadloos op elkaar aan. Net als hun namen: ColombiJapan. Maar 
wat dat met de wedstrijd te maken heeft? Denk daar maar eens 
goed over na.

 16. Polen – Senegal 1-2
Hier weten we niks over te vertellen. Maar we zijn wel blij dat Po-
len niet heeft gewonnen. En Senegal wel. Met twee doelpunten 
tegen één. En dat die grote stoere Afrikaanse krijgers hebben die 
bleke steil-katholieke Oost-Europeanen, die eigenlijk half-Duits 
en half-Russisch zijn, een poepie hebben laten ruiken. En dat Le-
wandowski daardoor bij Bayern blijft. Want als je niet scoort, krijg 
je ook geen transfer. Volgende wedstrijd.

 17. Rusland – Egypte 3-1
Het grootste nieuws kwam niet uit het stadion. Rusland deed wat 
een organiserend land betaamt: netjes je poulewedstrijd winnen 
en de tegenstander ook wat zelfvertrouwen schenken. Alles in het 
kader van sportiviteit en verbroedering. En zeg nou zelf: wie gun-
de Salah geen doelpuntje. De Russen ook. Maar het nieuws dus: 
dat kwam uit de lucht. Poetin was onderweg naar Moskou toen 
Cheryshev en Dzyuba scoorden, maar de tv in het vliegtuig liet 
het afweten. Als dat niet de eerste signalen van een naderend ein-
de zijn.

 18. Portugal – Marokko 1-0
Heeft iemand gemerkt dat Marokko de hele wedstrijd met tien 
man speelde? Elf min Nordin Amrabat. Die deed alleen maar spel-
letjes. Hij begon met petje op petje af, speelde daarna een uur 
verstoppertje en eindigde met zakdoekje leggen. Toch werd het 
maar 1-0. Eigenlijk best goed als je met z’n tienen tegen Cristiano 
Ronaldo moet – die natuurlijk nog wel even scoorde.

 19. Uruguay – Saoedi-Arabië 1-0
Een typische 0-0-wedstrijd. De eerste dit toernooi. En de enige. 
Alleen had niemand dat aan Luis Suárez verteld. Of hij had het 
niet begrepen. Dus werd het toch 1-0. En lachte hij z’n tandjes 
bloot.

 20. Iran – Spanje 0-1
Uiteindelijk werd dit een wedstrijd om nooit te vergeten. Bere- 
saai, maar toch: Piqué leerde een vogeltje vliegen, Costa maakte 
een doelpunt met z’n standbeen en er waren die laatste tien mi-

nuten. Toen bleken die Iranezen en Iraniërs samen zomaar wél te 
kunnen voetballen. En goed ook. Technisch vaardig, razendsnel en 
goed gecoiffeerd. Spanje stond met de rug tegen het eigen doel, 
Piqué kreeg een lesje ‘beentjes bij elkaar’ en water makend liep 
de Armada de haven binnen. Over twee dagen wacht het gevecht 
om Ceuta. We houden ons hart vast.

 21. Denemarken – Australië 1-1
Het toonbeeld van voorspelbaarheid. Vraag maar aan J. Voorspel-
baar. Die wist dat het 1-1 ging worden. En dat werd het dan ook. 
Verder niks bijzonders. Eriksen scoort voor de Denen en Australië 
maakt een penalty. Want een velddoelpunt, hoe maak je dat? De 
hand van Bert van Marwijk reikt ver, maar hij kan niet alles. Dan 
was hij wel coach geweest van een land waar ze wel kunnen voet-
ballen. Niet dan?

 22. Frankrijk – Peru 1-0
Geruisloos. Levenloos. Voetballoos. En toch weer gewonnen. 
Volgens Deschamps moet je niet naar Frankrijk kijken als je vijf 
doelpunten wilt zien. Wij denken daar anders over. Het duurt mis-
schien vijf wedstrijden, dat wel. Maar dan staan ze ook in de halve 
finale. Voor de zekerheid wisselen ze Griezmann steeds een half-
uur voor tijd. Want stel je eens voor…

 23. Argentinië – Kroatië 0-3
Otamendi was niet bijzonder in z’n nopjes. Die stonden nog in 
Raketic. De Argentijnen waren trouwens wel meer kwijt. Kroaten 
vooral. En dat negentig minuten lang. En daar wisten Modric en 
kornuiten wel raad mee. Bij 0-3 was het voldoende, ze hadden hun 
punt gemaakt. Verder maken we geen flauwe grapjes over Missy.

 24. Brazilië – Costa Rica 2-0
Hij viel wat. En nog een keer. Hij zeurde en zeurde wat meer. En 
ach ja, hij scoorde een keer. Zeven minuten in blessuretijd. Wat 
hebben wij een hekel aan die tuimelaar. Laat maar!

 25. Nigeria – IJsland 2-0
Die eerste aanname en dan dat schot. Precies op de stuit. En een 
verschrikte keeper. De 2-0 was eigenlijk niet meer van belang: de 
Vikingen wisten niet meer uit welke hoek de wind woei (uit het 
diepe Zuiden dachten wij) en liepen doelloos door het stadion. 
Musa zette nog een keertje aan, liep wat –sons voorbij en scoorde. 
Dat was het wel. Maar hemel: Ahmed Musa. Uit Venlo. Prachtig.

 26. Servië – Zwitserland 1-2
Zelden is er in de poolhuiskamers zoveel gevloekt als na de goal 
van Xherdan Shaquiri. 158 deelnemers voorspelden 1-1. Gelachen 
wordt er in Eindhoven, want Reinoud Boland staat 4 punten los. En 
in Zwitserland natuurlijk. Met evenveel punten staan ze met an-
derhalf been in de tweede ronde. En dat alleen omdat Shaquiri z’n 
kontje erin draaide, het op een lopen zette en het geluk had dat 
de Servische keeper de verkeerde kant op dook. Cadeautje. Ook 
voor Beria, die als enige de Zwitsers-Albanese Robbie Williams in 
z’n topscorerslijstje heeft staan.

DE WEDSTRIJDEN



Law Adam is de bedenker van de schaarbewe-
ging. Hij werd maar 32 jaar oud.
 

Law Adam wordt beschouwd als uitvinder van 
de schaarbeweging. In het boek Als de kraaien 
overvliegen
volgende beschrijving: ‘Als ik het goed heb 
(beweegt linkerbeen in cirkelvorm tegen de 
klok in) ging het zo, dat-ie de bal opdreef en 
met zijn linkervoet rechts om die bal heenging. 
Doordat-ie dit deed van binnen naar buiten, 
ging de tegenstander daarin 
mee, en dan liep Law met de 
bal aan het rechterbeen door 
langs de tegenstander in 
kwestie. Die man was uitge-
speeld, doordat-ie niet naar 
de bal keek, maar naar het 
lichaam. Het gebeurde altijd 
aan de rechterkant van het 
veld. De tegenstander ging 
de linkerkant uit en dan ging 
hij er rechts voorbij.’

‘En toen had hij de lichten aan 
laten staan en was de accu 
leeg! Hahaha!’

Jan, Pier, Tjores, En & Corneel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis 
at 

José Antonio Camacho: keiharde verdediger van 
Real Madrid in de jaren 70 en 80. Zijn bijnaam 

GROEPSWERK
We zijn niet alleen heel erg goed in eigen kracht. Ook voor 
groepswerk draaien wij onze hand niet om. Wil je weten wat 
er te gebeuren staat in de groepen? Lees maar eens.

 Groep A
Eens even Poolbode nummer 1 erbij halen… Wat voorspelden 
we? Ah. Rusland tweede, Egypte derde en Saoedi-Arabië 
vierde. En o ja, Uruguay eerste. Dat zou zomaar uit kunnen ko-
men! Waarschijnlijker is echter dat het niet uitkomt. Wij voor-
spelden het immers. Reken dus op Rusland eerste, Uruguay 
tweede, Saoedi-Arabië derde en Egypte laatste. 

 Groep B
Portugal gaat door. We hebben daar wel even over getwijfeld, 
maar vooruit. Velen van jullie hebben Ronaldo als topscorer 
en wij zijn de beroerdste niet. Of we Spanje ook door laten 
gaan? Dat weten we nog niet. Want dat zou wel héél voorspel-
baar zijn. En daar houden we niet van. We houden wél heel 
veel van Alireza Jahanbakhsh. Verder zeggen we niks!

 Groep C
Hoe is het eigenlijk mogelijk dat er zoveel pooldeelnemers 
zó laag staan? Hoe voorspelbaar wil je het hebben? Frankrijk 
door, Denemarken door, Australië en Peru niet door. We spel-
den het al voor jullie uit in de eerste Poolbode, maar nee hoor. 
Overigens vinden we het niet alleen jammer voor jullie. We 
huilen ook een beetje mee met Peru. 

 Groep D
De groep van De Grote Verrassing! Of juist helemaal niet. 
Argentinië leek met een noodgang op weg naar de uitgang. 
Vernederd door Kroatië. Een dag later schiet Musa er twee in 
(en wat voor twee!) tegen IJsland en hebben de mannen van 
Messi het weer in eigen hand. Maar… willen ze het eigenlijk 
nog wel? Bij het volkslied kijken we straks heel goed naar het 
gezicht van Messi. Of… Of… Waar is Messi?

 Groep E
Costa Rica is in de afgelopen vier jaar alleen maar vier jaar 
ouder en vier keer langzamer geworden. Meer dan een vier-
de plek zit er niet in. Blijven er drie over. En hemel wat is het 
spannend! Bijna duikelden de Brazilianen al uit het toernooi. 
Björn Kuipers deed er alles aan, maar kon twee late doelpun-
ten niet voorkomen. Nu komt het allemaal aan op de laatste 
groepswedstrijd. Wij hebben geen idee wie woensdag boven 
komen drijven. Jullie?

 Groep F
Wat is een valse start waard? Ligt eraan. Voor Mexico was de 
valse start van Duitsland een geschenk uit de hemel. Voor 
veel pooldeelnemers niet. Voor Duitsland zelf wellicht de 
ideale wake-up call. Blijven over de Zweden en de Zuid-Ko-
reanen. Om eerlijk te zijn maakt het ons niet zoveel uit of die 
twee wel of niet doorgaan. En als we mogen gokken – en dat 
mogen we – is het straks gewoon weer Duitsland. Met Mexi-
co. Sterker nog: dat kan zomaar de finale worden straks.

 Groep G
Na één wedstrijd is het wel zeker: België speelt slecht maar 
gaat makkelijk door, Engeland kan niet beter en gaat ook 
door. Jammer voor Tunesië: mooie ploeg, fraai voetbal, maar 
de ramadan viel wat ongelukkig dit jaar. En Panama? Panama-
gertjes, nietwaar?

 Groep H
Als elk WK zo regelmatig zou verlopen als de wedstrijden in 
deze poule, zou Sep Blatter natuurlijk nooit in Rusland zijn 
verschenen. En de deelnemende landen ook niet. Dat be-
tekent uiteindelijk dat Japan en Senegal zonder al te veel 
moeite de tweede ronde bereiken – en Senegal zelfs een 
knock-outrondje overleeft –, de Colombianen zich volgende 
week loom achterover laten zakken aan het strand, lijntje en 
dame bij de hand, en de Polen op de eerste rij de mis mogen 
bijwonen, als het vliegtuig op de terugreis niet in de mist ver-
dwijnt. Maar Japan en Senegal dus. Goed voor Blatters kan-
sen op herverkiezing.
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KNIP UIT, hang voor je raam
ga er achter staan

en lever je foto in
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KNIP UIT, hang voor je raam,
ga erachter staan
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