
POOLBODE No.8  
gastheren teun alfred MICHEL hans SEBAS en jos presenteren      

vanuit het poolcentrum van den havestraat 6a nijmegen  /  www.poolbode.nl
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Zondag 15 juli 2018

1-0
1 Theo Heldens  98 GR
2 Henning Orthofer 97 GR
3 Sef Boland 92 GR
4 Schoap1&3 92 GR MB
5 Magic Gnoe 87 GI PE

2-0
1 Schoap1&3 97 GR MB
2 Theo Heldens 93 GR
3 Henning Orthofer 92 GR
4 Davidze Könning 88 MB
5 Melanie 88 GR

2-1
1  Theo Heldens 93 GR
2 MagicGnoe 92 GI PE
3 Schoap1&3 92 GR MB
4 Henning Orthofer 92 GR
5 Simon Wiechert 90 MB

ALLE ANDERE 
OVERWINNINGEN FRANKRIJK

1 Theo Heldens 93 GR
2 Schoap1&3 92 GR MB
3 Henning Orthofer 92 GR
4 MagicGnoe 87 GI PE
 Sef Boland 87 GR

0-0
1 Jeronimo 90 
2 Reinoud Boland 89 GR
3 Theo Heldens 88 GR
4 Schoap1&3 87 GR MB
 Ap Reinders 87 

1-1
1 Jeronimo 95
2 Reinoud Boland 94 GR
3 Ap Reinders 92
4 Peer 88 GR
5 Theo Heldens 88 GR

ALLE ANDERE GELIJKSPELEN
1 Jeronimo 90 
2 Reinoud Boland 89 GR
3 Theo Heldens 88 GR
4 Schoap1&3 87 GR MB
 Ap Reinders 87

0-1
1 Theo Heldens 88 GR
2 Yeren 87 MA
3 Schoap1&3 87 GR MB
4 Henning Orthofer 87 GR
5 Jeronimo 85

1-3
1 Theo Heldens 88 GR
2 Schoap1&3 87 GR MB
3 Judith 87 GR
4 Henning Orthofer 87 GR
5 Jeronimo 85

ALLE ANDERE 
OVERWINNINGEN KROATIË

1 Theo Heldens 88 GR
2 Schoap1&3 87 GR MB
3 Henning Orthofer 87 GR
4 Jeronimo 85
5 Reinoud Boland 84 GR

GR = Griezmann          
MB = Mbappé

 GI = Giroud
 PE = Perišić

MA = Mandžukić

Zo hee! Je bent in het bezit van het ultie
me document van Poolbode 2018. Het 
Spoorboekje! Want nu het er écht op 

aankomt, nu de prijzen verdeeld worden, de 
meisjes van de vrouwen en de jongens van de 
mannen gescheiden worden, nu wil je het we
ten ook: maak je nog kans? En waarop dan wel? 
De eerste plaats? We moeten je teleur stellen, 
vrezen we. Voor 257 deelnemers zal het een 
utopie blijven de pool te winnen. En zeg nou 
zelf. Het is in feite ook onmogelijk. Onmo
gelijk. Poolen doet iets heel verkeerds met je 
 brein.
Want ook al voelt iedereen wel aan dat de Fran
sen straks met die beker staan te zwaaien… Na 
90 minuten kan het makkelijk 00 zijn. Sterker 
nog: het wórdt 00. Kijk maar naar de laatste 
kampioenschappen. Maar nee hoor. De over
grote meerderheid voorspelt heel andere uit
slagen. De meesten mikken daarbij op een ge
lijkmatige Franse zege. 10, 0f 20, of 21… Wat 
zegt dat over die deelnemers die de Kroaten 
laten winnen? Naïef? Sympathiek? Wanhopig? 
Verliefd op Vida? Of superslim? 
Hoe dan ook, het is weer ontzettend span

nend. Zoals we elk toernooi even aanstippen: 
veel spannender dan het WK zelf. Op het gras 
in Moskou hebben alleen Frankrijk en Kroatië 
kans om te winnen. Maar kijk nu eens naar het 
spoorboekje. In ons klassement kunnen er niet 
minder dan drie mensen winnen! Drie! 
Of toch meer dan drie? Want pas op! Die top
scorers kunnen ons ook nog een mooie streek 
leveren. Schiet Mandzukic zichzelf, zijn land én 
deelnemer Yerun naar eeuwige roem? Het zou 
zomaar kunnen. Ook andere topscorers kun
nen het scenario danig in de war schoppen. 
Conclusie: vertrouw op dit spoorboekje. Het 
is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid sa
mengesteld door een paar poolbodes vol pok
ken en mazelen. Maar vertrouw nog meer op 
jezelf en nóg meer op de stand die poolbode.nl 
aangeeft. Want die klopt altijd!

JULLIE GROEIEN IN HET TOERNOOI!
Maar liefst 33 pooldeelnemers hadden het bij 
het rechte eind: België wint eenvoudig met 20 
van Engeland. Ineens zie je hoe makkelijk voor
spellen eigen lijk is. Meer dan honderdtwintig 
anderen sleepten bovendien een vijfpunter in 

de wacht. Alleen, voor al die mensen die nu op
eens groeien in het toernooi: het is (A) te laat 
en (B) te massaal. Jullie groeien met veel te 
veel. En dan krijg je dat die mensen boven jou 
nog steeds boven jou staan. En jij staat dus nog 
steeds op die onbeduidende 88e, 145e of 233e 
plek. Maar wacht! Die 129e plek is er ook nog. 
Een kratje bier voor de middelmatigste voor
speller van het hele veld! Nu zijn dat nog Han
naH en Kasper B. Houden zij stand, daar in het 
grijze der grijzen? Dat zou een prestatie zijn 
die de middelmaat ver overstijgt. Verder staat 
er al een heerlijke pan spek met bonen te prut
telen voor de allerslechtste voorspel ler én is 
er natuurlijk de topscorer trofee: de taart voor 
de deelnemer die zijn topscorers het slimst 
heeft gekozen. Maar ho eens… Die beide laat
ste prijzen lijken naar Boland & Boland te gaan! 
Familiefixing? We hebben Alfred inmiddels op 
nonactief gesteld en beloven jullie dat we het 
tot de bodem uitzoeken. 
Veel plezier allemaal, met stijgen, dalen en con
solideren!

Teun, Jos, Michel, (Alfred), Hans en Sebas

HET SPOORBIJSTERBOEKJE
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DE drie mogelijke  

winnaars van  

Poolbode 2018

Theo Heldens

Schoap 1&3

Jeronimo

Ik heb me, bij wijze van voorbereiding, 
goed laten informeren over voetbal en 
het schijnt dat Nederland afwezig is op 

het WK van dit jaar. Of is het EK? Nou ja, er 
zijn mensen die daarom treuren en voor hen 
heb ik dan ook goed nieuws. Ik ben voorne-
mens een politieke partij te starten die wil 
dat Gelderland bundesland van Duitsland 
wordt. De voordelen lijken me evident. Ik 
noem bijvoorbeeld het hebben van een 
vrouwelijke premier, lekker hard rijden op 

de snelweg, lage post tarieven, goedkope 
drank in de supermarkt, afscheid nemen 
van Amsterdam en Geert Wilders, 1000 jaar 
cultuur, de mooiste taal ter wereld (waar we 
dan een fraai Nederlandstalig dialect van 
gaan spreken) en niet onbelangrijk, deelna-
me aan alle EK’s en WK’s die er maar zijn en 
zo af en toe die ook nog eens echt winnen. 
Everybody wins! Sorry, ein jeder gewinnt.

aflevering 8: 
Duitsland wint

Frans de Waard

Vijfhonderd hele euro’s. Vijfhonderd! 
Wie heeft er nooit gedroomd van zo’n 
prijs? Je kunt er 165 pizza’s van Dr. Oet-

ker voor kopen. Een half jaar te eten! Je kunt 
er 60 luchtbedpompen voor kopen en die op 
allerlei kampeerplekken in Europa verstop-
pen. Wat een rust geeft dat! Je kunt er 50 
deelnames aan de Poolbode mee bekostigen, 
waar je dan weer prijzen mee kunt winnen, 
waarmee je… Geld maakt geld, dat weten we 
allemaal. En rijkdom zal dus je deel zijn, pool-
winnaar! Plus nog wat eeuwige roem. Mooi 
meegenomen.
De finale. Drie kanshebbers nemen met klop-
pend hart plaats voor de televisie. Maar wie 
wordt het?
Theo Heldens – de man die het al eerder flik-
te? Schoap1&3 – het bangige beest dat ons 
vanuit de Achterhoek jarenlang de wollige 
kont toekeerde, en waarin nu ineens een geld-
wolf verstopt blijkt? Of Jeronimo – de naarstig 
naar de buit speurende snorremans? Straks 
rolt de bal bij Frankrijk – Kroatië en negentig 
minuten later weten we het. Dié van de drie!

het verdriet van 
Zuid-amerika


