
De redactie van de Poolbode is een 
geoliede machine van schrijvers en 
vormgevers van wie er geen één mis-
baar is. En als wij een elftal zouden 

zijn, dan waren jullie, de deelnemers, de twaalf-
de speler. Zonder jullie zijn wij niets meer dan 
een clubje dat toevallig een voorliefde heeft voor 
voetbal en flauwe grappen. En daarom vinden wij 
het ook zo leuk om contact met jullie te hebben! 
Wij zijn dol op alle suggesties, reacties en vragen. 
Iets minder dol op klachten en opmerkingen zoals: 

‘Dit kind is van jou!’, maar die mogen ook gewoon. 
En speciaal voor deze interacties hebben wij een 
Facebookpagina én een Instagramaccount in ge-
bruik. Leuk hè? Kun je gewoon volgen. En reacties 
op achterlaten. Wil je reclame maken voor je nieu-
we startup? Heb je een iPhone 6 op Marktplaats 
gezet die je maar niet verkocht krijgt? Gewoon op 
onze Facebookpagina zetten. Vinden wij mooi.

Ben je nog niet op de sociale Poolbodetrein ge-
sprongen? Geen probleem. Zoek ons op ‘Poolbo-
de’ en je vindt ons daar. Facebook en Instagram.

Tot het toernooi van 2018 ging het zo: na de finale 
ging je op vakantie en daar kocht je op locatie een 
off-brand shirt van het land waar je voor was. Mis-
schien ging je geheugen nog verder terug, naar de 
Champions League, en kocht je een shirt van de 
club die het dat jaar erg goed deed. Eenmaal terug 
van vakantie deed je alle kleren vervolgens in bulk 
in de was. Want ook al heb je niet alles gedragen, 
zo’n shirt twee weken in een reistas gaat toch stin-
ken. En ja hoor, het splinternieuwe shirt was direct 
naar de gallemiezen. Vorm eruit, tekst vervaagd, 
alles. Daarom was het zo goedkoop natuurlijk! Je 
had er de hele vakantie naar uitgekeken om terug 
op je werk te komen met dat gave shirt. En dan 
complimenten incasseren. Maar dat feest gaat niet 
door, en nu twijfel je of je toch nog hetzelfde shirt 
gaat kopen, maar dan het officiële via de website 

van UEFA, en dus twee, drie keer zo duur.
Wanhoop niet! Met trots presenteren wij: het 

Poolbodeshirt! 100% zonder gedoe, meerdere 
malen herwasbaar en ontworpen door onze eigen 
vormgevers! En geproduceerd door de dochter van 
onze vormgever Alfred, maar die is al volwassen en 
kan haar eigen keuzes maken, dus daar hoef je ook 
geen schuldgevoel over te hebben. Wat heerlijk 
hè? Eigenlijk hoef je nu alleen nog maar naar onze 
bestelsite te gaan om het shirt te kopen. Kleurtje 
uitkiezen en klaar!

Bestel het hier! Klikken, kopen!!

Een paar jaar geleden, tijdens het laatste WK, kon 
je zomaar ineens een extra prijs winnen als je pre-
cies halverwege het klassement eindigde. De grij-
ze muis. Ludieke actie van de poolbodes. De prijs: 
een kratje bier. Geheel in de geest van de avon-
den waarin de meeste bodes ontstaan. Een groot 
succes ook, want we vingen er twee: Tim Heuver 
en Voetbalkampioenfila. Maar ze bleken allebei 
minderjarig! Koortsachtig overleg met de ouders 
leidde ertoe dat we die kratjes niet besloten te 
bewaren tot het bier bedorven was. Voetbalkampi-
oenfila woont sinds een jaartje ergens in het land 
van Máxima, ver weg van een koud flesje Grolsch. 
Bovendien is hij nog maar 14. Maar Tim pakt door-
deweeks inmiddels zelf heel nonchalant een bier-
tje uit de koelkast als er een Champions League-
wedstrijd wordt gespeeld. Om vervolgens plaats te 
nemen naast zijn vader die een colaatje drinkt. Dus 
Tim, dat kratje, dat komt er alsnog heel snel aan.

En Skip. Nou ja, als zoon van een opperbode kon 
hij fluiten naar de slagroomtaart die hij verdiende 
als winnaar van het topscorerklassement. Erg toch! 
Maar wanhoop niet, Skip, we staan op het punt de 
slagroom zelf te kloppen. Die taart is vrijwel onderweg.

Daar zijn we weer, de poolbodes! Hoe gaat 
het toch met ons? Goed hoor. Daarover la-
ter meer. Want kijk, daar zijn jullie weer, de 

deelnemers! Hoe gaat het met jullie? Nee, maar 
echt? O wacht. Wie we daar ook hebben: de spe-
lers! 416 spelers uit maar liefst zestien landen, die 
tegen elkaar uitkomen in maar liefst elf speelste-
den, die zich bevinden in maar liefst elf landen! We 
praten later wel bij. Want hoe word je daar wijs 
uit? Dit wordt een pool voor denkers, dat brom-
men we je. Een pool voor voorspellers met het 
hoofd op de juiste plaats. En dan moet je ook nog 
eens uitkijken voor je hart. Want … onze jongens 
doen mee en Frank de Boer ook!

We hebben het even opgezocht. Dit is het eerste 
EK waaraan Oranje meedoet sinds 2012 en de eer-
ste EK-bode van een EK waaraan Oranje meedoet 
sinds 2008! De eerst bode ooit die uitkomt in een 

oneven jaar, dat ook. Maar dat deert ons niet. We 
konden een extra jaartje uitblazen. Van de drei-
ging van MagicGnoe, Sef Boland, jeronimo, Davit-
ze Könning, Team Boxmeer, Randolph W.C. Wild, 
Stuurman Stinkie & Kpt. Onderbroekenbaard en 
Ap Reinders. Van de middelmatigheid van Themo 

Theo, Dimitri Dundee, Loes, Erik Wonderslof en 
Jacques de Groot. Van de belabberde prestaties 
van Eispaleis, Hennie de Haan (hij kondigde ove-
rigens al een zogenaamde haankondiging aan, 
waar we nog niets over mogen zeggen), Kai-Arne 
Vos, Intense Tenz, Steven Boland.

Van dat verwarrende WK in Rusland, dat veel 
weghad van een EK. Geen enkel niet-Europees 
land haalde de halve finales, weten jullie nog? Dat 
Frankrijk won en Theo Heldens triomfeerde en 
Schoap1&3 in het gras liet bijten? Nee? Maakt niet 
uit. Want jullie hoeven niets van het verleden te 
weten. Jullie terrein is de toekomst. Voorspel hem. 
En win!

  Grote groet van 
      jullie altijd wakkere  
              poolbodes
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Wie we daar hebben!
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Wil je meedoen aan de Poolbode editie 2021?  
Alle informatie op de laatste pagina van deze bode. 

LEES!

https://www.facebook.com/Poolbode2021
https://www.instagram.com/poolbode/
https://shop.bambiboland.nl/product/poolbode2021/


...had uw advertentie kunnen staan!HIER...

GROEP a

Groep A is zeker geen groep des doods maar zit juist vol leven, 
kleur, stijl, smaak, Mediterrane diëten, seafood, chocolade,  
klokken en een vervelend militair saluut.

In Turkije worden technische pingeldozen erg gewaardeerd 
en de Turkse ploeg trok hierdoor meestal aan het kortste 
eind. Maar tegenwoordig zijn ze ook messcherp in de coun-
ter, vraag maar aan Frank de Boer. Italië is een grootmacht 
in het voetbal. Zet die maar op je lijstje. Pasti, anti-pasti, 
catenaccio, stijlvol met de haren wapperen. Italië kan het 
allemaal. En ze nemen net als Turkije een oude geslepen 

vos mee: Caputo, de levensgevaarlijke spits van  Sassuolo.                                                                                                                  
In Wales ligt een plaats die Llanfairpwllgwyngyllgogerychwy-
rndrobwllllantysiliogogogoc heet, met 53 letters de langste 
plaatsnaam ter wereld. Tel ze maar na. Wales moet het verder 
doen met hardwerkende turfstekers en vissermannen en een  
enkele technicus die goed presteert in de Engelse of Spaanse 
competitie. In Zwitserland voetballen ze berg op en berg af.  
De ene helft sta je met 10-0 voor, de andere helft sta je met 10-0 
achter, wat vaak een gelijkspel oplevert. En nee, geen flauwe 
grappen meer over Shakira, Schärbewegingen of dat hun keeper 
Yvon heet. Zwitserland is gewoon best een goed elftal.

GROEP B

Denemarken
In Denemarken weten ze het zeker: die eerste ronde wordt een 
makkie. Van Finland verloren ze voor het laatst op de Olym- 

pische Spelen van 1956. En de Russen verliezen eigenlijk altijd van 
zichzelf, zo is de gedachte. Waar de Denen die wijsheid vandaan 
hebben, is ons niet duidelijk, maar ze rekenen zich alvast rijk: 6 
punten haal je vrij eenvoudig. Dat je tussendoor een potje van 
België verliest, doet er dan eigenlijk niet meer toe.  
De voordeur naar de achtste finale staat wagenwijd open. 
Denken ze.

België
De Belgen zijn de weg kwijt. What’s new? Nou, het is eind mei en 
het toernooi is nog niet begonnen, maar radeloos zijn ze. Nu al.  

De paniek is ongekend. Uit angst voor Russische spio-
nage, hebben ze afgelopen week het hotel en oe-

fenterrein van de Rode Duivels en een 
groot deel van het omliggende bos in 

het noordoosten van het land, nabij 
Maastricht, hermetisch afgeslo-

ten. Zwaarbewapende militairen en agenten patrouilleren dag en 
nacht. Het hele land is gespannen. Omdat er zich één verdachte 
in de omgeving zou bevinden. Zogenaamd. België, topfavoriet 
voor velen, staat op het punt zichzelf vroegtijdig uit te schakelen. 
Te bezwijken onder de druk.

Rusland
Russen komen nooit binnen door de voordeur. Achterom heeft 
hun voorkeur. Als een dief in de nacht. En eerlijk is eerlijk: ze zijn 
grootmeesters in het vinden van openstaande achterdeurtjes.  
Waar hun opening nogal eens te wensen overlaat en het midden-
spel weinig dynamisch is, besluipen ze hun tegenstanders over  
de vleugels om toe te slaan waar niemand ze verwacht. In een  
Belgisch bos misschien. Of in blessuretijd. De Denen zouden  
gewaarschuwd moeten zijn voor een genadeloos eindspel.

Finland
Op verzoek van onze nieuwe vormgever Henk, doen we er over 
Finland het zwijgen toe. Dan past het beter in het stramien. We 
zoeken nog een beetje naar de juiste onderlinge verhoudingen.

De groepen



GROEP c

Noord-Macedonië
Noord-Macedonië bestaat niet. Dat is tenminste de mening van 
Macedoniërs. Die wonen zelf vreemd genoeg helemaal niet in  
Macedonië, maar in Griekenland. Dus eigenlijk zijn dat Grieken. 
Gek is ook dat Noord-Macedonië een paar jaar geleden nog 
gewoon Macedonië heette. Dus zonder dat Noord eraan vast. 
Heel tegennatuurlijk allemaal. Wat is er gebeurd? Hebben ze het 
land stiekem een stukje verplaatst, zoals wel vaker gebeurt op de 
Balkan? Of heeft Griekenland het zuiden van Macedonië stille-
tjes geannexeerd – de vete met Turkije om Cyprus en de wateren 
eromheen bewijst dat zoiets zeker niet onmogelijk is.  
En wat vinden de Noord-Macedoniërs er zelf van? Die voelen zich 
nog altijd Macedoniër, en zo noemen ze zich ook.
Samenvattend: je hebt dus Macedoniërs van het Noorden en  
Macedoniërs van de Grieken (die van het Zuiden, voor het ge-
mak). Maar wie wonen er in Macedonië zelf en doet dat land 
ook mee? Oh, wacht, het bestaat niet. Tegen wie gaan we dan in 
hemelsnaam negentig minuten voetballen? Dat wist de bonds-
coach van Noord-Macedonië, Goran Pandev (geboren in Joego-
slavië, toen het leven nog eenvoudig was), een tijdje terug ook 
nog niet zo goed. Want eigenlijk zijn al die Macedoniërs één grote 
familie. Zeker nu Griekenland zich niet heeft geplaatst voor de 
EK. Tientallen Macedonische voetballers van het Zuiden zijn het 
afgelopen jaar de grens met het Noorden overgestoken in de 
hoop een plekje in de selectie te bemachtigen. En met succes! De 
Macedoniërs van het Zuiden zijn ruimschoots vertegenwoordigd in 
het elftal van het Noorden, dat zich op eigen kracht had gekwalifi-
ceerd. Is dat eerlijk? Nee! Geeft dat scheve gezichten? Zeker! Dus 
maak daar als bondscoach maar eens een team van. 
Vergeefse moeite als je het de poolbodes vraagt. Wij  
voorspellen een revolutionaire tactiek met twee 
linies, die zich al na de eerste tegengoal tegen 
elkaar zullen keren, de loopgraven betrekken en 
zich weer snel van elkaar afscheiden.

Oekraïne
Raar ploegje. Leep als de huidige bondscoach, Andrej 
Shevchenko, maar oersaai. Mondiaal al jaren 
stabiel rond de 24e plek in de ranking. Geen 

hoogvliegers dus, maar verloren nog niet in 2021. Het meest 
waarschijnlijke resultaat in alle drie de poulewedstrijden is 1-1, 
want zo eindigden al hun wedstrijden dit jaar. Dat betekent mis-
schien zomaar een tweede plek, na Oostenrijk of Nederland, met 
een achtste finale in Londen als bonus. En dan penalty’s en naar 
huis. Want penaltyseries eindigen ook in Oekraïne zelden in 1-1.

Oostenrijk
Gut, Oostenrijk! (Nee, geen Gut!, maar gut!…, in de betekenis van 
‘ach… die Oostenrijkers toch’.) Wat zullen we toch eens over ze 
zeggen? Dat ze meedoen staat vast – over buurland Zwitserland 
twijfelden de Poolbodes nog even, maar ook de Schweizer Nati 
blijkt gelukkig van de partij. Maar wat kunnen ze, die Oostenrij-
kers? Wat zijn hun specifieke kwaliteiten, naast skiën, geitenkaas 
maken en jodelen? En wie zijn hun sterspelers? 
Allemaal goeie vragen, waarop ook wij geen antwoorden hebben. 
Oostenrijk is de meest kleurloze ploeg in deze poule. En dat wil 
wat zeggen in een groep die niet voor niks meteen al de Poel des 
Doods werd genoemd.
Het enige goede aan Oostenrijk is dat het dit jaar al veel doelpun-
ten tegen kreeg. Toch staan ze nog altijd twee plaatsen hoger op 
de Fifa-ranking dan Oekraïne. Daarom zijn wij nog niet gerust op 
een Nederlandse overwinning.

Nederland
‘Nederland, O Nederland, wij zijn de kampi...’ Ho, stop, wacht! Na-
tuurlijk, we hebben de beste spelers. Verreweg. En we hebben een 
geniale bondscoach, zeg nou zelf, maar zullen we toch even eerst 
die paar potjes winnen en dan pas samen uit volle borst zingen: 
‘Nederland, O Nederland, wij zijn de kampi….’ Ho, stop, wacht! 

Wie zetten we op de plek van Virgil? De Vrij? Nou, vooruit, 
die kan wel wat en werd hij niet pas nog kampi… Ho, stop, 
wacht! Straks missen we Blind ook nog. Want die enkel 
van hem, komt dat wel op tijd goed? Wat zeg je, talent 

genoeg? Aké op linksback en Klaassen op het midden-
veld? Allebei ook van die kampi… Ho, stop, wacht! En 

dan moet Krul op doel zeker, want werd hij niet 
ook al kampi…? We hebben de beste spelers.  
Verreweg!

GROEP D

Het kwik is gestegen tot 28 graden als John van ’t Schip, bonds-
coach van Griekenland, de schaduw van zijn bungalow in een 
buitenwijk van Athene opzoekt. Daniëlle is met de buurvrouw naar 
het winkelcentrum vertrokken. Ze werd gek van haar man. John 
ijsbeert en zuigt vluchtig aan een dunne sigaar. Hij is weer begon-
nen met roken na de 2-3 thuisnederlaag tegen Armenië. Directe 
kwalificatie voor het EK ging aan zijn neus voorbij.  
Gelukkig was er een alternatief. Een goed gesprek met Willem- 
Alexander zou tot een plekje in Groep D leiden. ‘Breekt Koning 
Pils ineens zijn vakantie af,’ moppert John binnensmonds, ‘gezeur 
van onderdanen.’ Hij trekt aan de sigaar. Het alternatief werd, 
na diverse videogesprekken, een sms. ‘Stuur de code ‘10’ naar 
9090’. Kleine moeite natuurlijk, maar John keek wel vreemd 

op toen hij vervolgens ‘Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’ in 
zijn scherm las. ‘Maar goed, we zijn nog in de race,’ verzucht hij. 
Vandaag valt de brief van het ministerie op zijn mat. Dan weet 
hij of de Schotten exit zijn. Er schieten spetters op de mozaïek-
vloer als John een blikje Mythos opent. Maar wat was dat andere 
geluid? Zijn horloge licht op. ‘RING, er is beweging voor de deur.’ 
John schiet overeind, passeert een olijfboom over links en trekt 
dan naar binnen over het kiezelpad langs de rozen. De houten 
poort doemt op en John hoort nog net een brommer wegrijden. 
Hij opent de brievenbus. Daar is-ie. John herkent het logo van het 
ministerie. Hij pakt de envelop. En vloekt. 

‘In deze envelop zit de uitnodiging voor uw vaccinatie’. 



GROEP E

Spanje
Spanje behoort natuurlijk tot de Big Five van meest angst- 
aanjagende voetballanden, naast Frankrijk, Italië, Duitsland en 
Hongarije. Hongarije is het gevaarlijkst voor iedereen die een 
mening, een afwijkende kledingstijl of net iets te donkere huids-
kleur heeft. En misschien daardoor wel het Bigst in de Five. Want 
Spanje. Hoort dat land nog wel in dat rijtje? Ja, ze hebben twee 
keer het EK gewonnen. Maar de laatste keer was 2012! Wat is 
daar nog van over? Nou, de Sergio’s van weleer (Ramos, Busquets) 
zijn nog vivo y coleando, maar verder heeft het Spaanse elftal 
allemaal nieuwe spelers in de gelederen. En die zijn stuk voor stuk 
nog veel angstaanjagender!!!! Noteer even de volgende gevleu-
gelde namen: Pedro Porro, Marcos Llorente, Dani Olmo, Pedri. Of 
nee, noteer ze maar niet. Helemaal niet nodig. Want op een ge-
geven moment verschijnen ze op het toneel met een grote beker 
tussen de vingers. En voordat het zover is, kun je die namen wel 
dromen. ¡Vamos!

Zweden
Zweden is dat typische land waarvan je altijd denkt: 
Hee, dat Zweden heeft het aardig voor elkaar! 
Die zouden zomaar nog eens ver kunnen komen 
in dit toernooi! Vervolgens zie je Zweden twee 
dagen later het toernooi verlaten. ‘Nu komt 
er natuurlijk een grap over IKEA. Over dat 
het van de buitenkant heel wat lijkt etc. etc.’ 
Nee joh. Van de Poolbode hoef je zoiets niet 
te te verwachten hoor. Wij vinden het zelf 
ook gewoon heel erg jammer dat die belof-
te nooit wordt ingelost. Zelfs Zlatan gelooft 
er niet meer in en heeft zichzelf afgemeld bij 
de bondscoach vanwege geblesseerd. Sure. 
Alsof Zlatan zomaar ineens geblesseerd is 
zeker. Nee, als het Zweeds elftal eindelijk 
eens verder wil komen dan de halve finale 
zoals in 1992, dan zullen ze toch echt 
met scherp gereedschap moeten komen. 

Met innovatieve ideeën en een helder stappenplan. Want in deze 
poule, tegen een land als Spanje, red je het niet met een inbus-
sleutel en een kruiskopschroevendraOEHHHHH is daar toch nog 
die IKEA-grap. Sorry!

Polen
De Wit-Roden of, zoals wij ze in de volksmond liever noemen, de 
Bialo-Czerwoni, beleefden in de jaren 70 en 80 gouden tijden. 
Nou ja, ze wonnen geen enkel toernooi, maar het was wel erg 
mooi om naar te kijken. Zeggen ze. Poolbode bestond toen nog 
niet, en andere betrouwbare bronnen bestonden (en bestaan) 
niet. En nu, met dit elftal, heeft Polen eindelijk de kans om dit 
mooie voetbal opnieuw te laten floreren. Met spelers als Jerzy 
Brzeczek en Lewandowski zouden ze toch een heel eind moeten 
komen. En wat te denken van Milik van Napoli? Verder op het  
lijstje lezen we namen als Grzegorz Krychowiak, Sebastian  
Szymanski, Artur Jedrzejczyk, Damian Kadzior. Volgt u het nog? 
Nee hè? Wij ook niet. En dat is precies hoe ze het gaan aanpak-
ken. Verwarring zaaien... en dan toeslaan!

Slowakije
Ocherm, die Slowaken. In een poule gestopt 
met louter Angstgegners. Gedoemd om onder 

aan de lijst te eindigen. Met maar één spits in 
de gelederen; Feyenoords eigen Bozenik. Verder 
kunnen we geen spelers noemen die je zullen  

laten kwispelen. Tenzij je een enorme liefhebber 
bent van de Amerikaanse competitie, wat zo’n beet-

je het voetbalequivalent is van ananas op je pizza. 
Ach, die landen moeten er ook zijn. Van die 

landen die niks te verliezen heb-
ben. En vervolgens zo meedogen-
loos de schenen van die Spanjaar-

den slopen dat ze later in het toernooi 
geen schijn van kans hebben tegen onze eigen 

jongens. Alvast bedankt, Slowakije! Pak ze.

GROEP F

In poule F is het razend spannend. Precies zo spannend als in de 
pool! Hier kan werkelijk álles nog gebeuren. Het lijkt verdorie de 
toekomst wel. Moet je zien: 

Poule F  WG W G V DV DT  Punten

Hongarije 0 0 0 0 0 0 0

Portugal 0 0 0 0 0 0 0

Frankrijk 0 0 0 0 0 0 0

Duitsland 0 0 0 0 0 0 0

Niemand kan voorspellen wie hier als winnaar uit de bus komt. 
Wat we wel kunnen, met zijn allen, dat is hopen. Hopen met heel 

ons hart dat Portugal niet bij de eerste twee eindigt. Want dan 
lopen we de kans dat Nederland tegen ze moet spelen. En wat er 
dan gebeurt, kan iederéén voorspellen: dan gaan we naar huis. 
Oranje zal nooit winnen van Portugal. 
Goed. Frankrijk en Duitsland gaan dus door. Frankrijk, omdat het 
nu eenmaal Mbappé (17) heeft en omdat Benzema (49) terug is. 
Duitsland omdat ze Gnabry (topsnor) en Sané (topvoetballer) 
hebben. En Hongarije dan? Het zal toch niet zo zijn dat… Ach, kan 
ons het schelen. Als de Hongaren zo nodig iedereen op het ver-
keerde been willen zetten, overwinninkjes willen stelen, het toer-
nooi van zijn beste spelers willen beroven, overal die overheersen-
de kruiden in willen strooien – dan moeten ze dat vooral doen. 



SPELREGELS
DOE MEE!
Ben je ook een beetje uitgelezen in al die oude 
Poolbodes? Dan wil je vast wel weer eens nieu-
we ontvangen. En weet je, dat kan gewoon. Een 
maand lang mag je ook nog EK-uitslagen voorspel-
len en invullen op poolbode.nl. Je mag zelfs beden-
ken wie topscorer wordt en als je zin hebt, schrijf je 
lekker met ons mee. Dat alles voor maar €9,95! En 
als je 10 jaar bent of jonger, dan betalen je ouders 
niet meer dan €4,95. Daar moet je wel wat voor 
doen. Het begint met aanmelden. Dat doe je op 
poolbode.nl. Daar vind je het inschrijfformulier, dat 
je helemaal invult. Dit moet echt voor vrijdag 11 juni 
2021, 19.59 uur. Te laat? Dat is heel jammer, want 
het hele EK wordt meteen een stuk minder leuk. 
Wees dus op tijd. Er zijn een paar dingetjes die je 
moet weten en wat regeltjes die voor iedereen gel-
den. Ze staan allemaal hieronder in het reglement. 
Daar zie je hoe je mee kunt doen en wat je allemaal 
moet weten.

REGELS
Het inschrijfgeld bedraagt €9,95 voor volwasse-
nen en €4,95 voor kinderen (10 jaar of jonger). 
Dit moet tegelijk met de inschrijving overgemaakt 

worden: 
rekeningnummer

NL 59 INGB 00 05 68 28 67 
A.M.L.J. Meulendijks, Nijmegen 

Belangrijk: vermeld de naam waaronder je speelt! 
Maak je voor meer deelnemers tegelijk over, ver-
meld dan alle spelersnamen!
Als je je inschrijfformulier hebt ingevuld, heb je 
dus ook betaald. Niet? Waar wacht je nog op!  
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 11 juni 2021, 
19.59 uur!

DE EERSTE RONDE
Tot uiterlijk één minuut voor het begin van de eer-
ste wedstrijd van het EK kun je de voorspellingen 
en topscorers voor de eerste ronde invullen. De 
voorspellingen voor de eerste ronde moeten dus 
uiterlijk vrijdag 11 juni om 20.59 uur ingevoerd zijn. 
Daarna kun je ze ook niet meer aanpassen.

NA DE EERSTE RONDE
  De voorspellingen voor de achtste finales moe-
ten uiterlijk zaterdag 26 juni om 17.59 uur inge-
voerd zijn. 
  De voorspellingen voor de kwartfinales moeten 
uiterlijk vrijdag 2 juli om 17.59 uur ingevoerd zijn.
  De voorspellingen voor de halve finales moeten 
uiterlijk dinsdag 6 juli om 20.59 uur ingevoerd zijn.
  De voorspellingen voor de finale moeten uiter-
lijk zaterdag 10 juli om 19.59 uur ingevoerd zijn.

Voor alle voorspellingen geldt zoals altijd: het gaat 
om de eindstand na 90 minuten (+ blessure-tijd). 
Dit betekent: verlenging en strafschoppen moet je 
niet in de voorspellingen opnemen. Ben je te laat 
met invoeren? Jammer, maar het is niet heel erg. 
Al je uitslagen worden automatisch 0-0. Daar haal 
je alsnog best veel punten mee. En in de volgende 
ronde kun je gewoon weer zelf invullen.

Stel: je bent niet in de buurt van een computer, het 
ding is kapot of je snapt niks van dat voorspellen. 
Het is haast onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt, 
maar dan kun je altijd nog mailen naar Hennie de 
Haan (hdehaan1988@gmail.com). Doe dat dan wel 
ruim op tijd!
Bij overmacht kun je een andere deelnemer vra-
gen de voorspellingen voor je in te vullen. Geef je 
inloggegevens dan aan hem of haar. Mocht je tij-

dens het hele toernooi afwezig zijn en verder hele-
maal niemand kennen – en om die reden de uitsla-
gen van alle wedstrijden blind willen voorspellen –, 
neem dan even contact op met Hennie de Haan.

EN VERDER
De voorspellingen voor de EK-topscorers zijn be- 
langrijker dan je misschien denkt: je krijgt name-
lijk 1 punt voor elk doelpunt dat een van jouw top-
scorers maakt. En in de loop van het toernooi mis-
schien wel meer punten, maar dat weten we zelf 
ook nog niet. Wat ook leuk is: na de eerste ronde 
mag je drie nieuwe topscorers kiezen. Dat gaat 
elke ronde zo en tot vlak voor de halve finale mag 
je de topscorers elke ronde aanpassen. Tussen-
standen kun je na elke wedstrijd en vaak zelfs di-
rect na een doelpunt vinden onder de knop ‘klas-
sementen’.

PUNTENTELLING 
  EK-topscorers: 1 punt voor elk doelpunt dat een 
van jouw topscorers maakt. 
  Eerste ronde: Juist voorspelde uitslag 3 punten 
Juiste winnaar/gelijkspel 1 punt
  Achtste finales: Juist voorspelde uitslag 4 punten  
Juiste winnaar/gelijkspel 2 punten
  Kwartfinales: Juist voorspelde uitslag 6 punten  
Juiste winnaar/gelijkspel 3 punten
  Halve finales: Juist voorspelde uitslag 8 punten  
Juiste winnaar/gelijkspel 4 punten
  Finaleronde: Juist voorspelde uitslag 10 punten  
Juiste winnaar/gelijkspel 5 punten

Stuur vragen, complimenten en tips naar  
Hennie de Haan
hdehaan1988@gmail.com

Alles is anders dan anders bij het EK 2020, 
zelfs het jaar waarin het gehouden wordt. 
Weinig supporters op de tribunes, wedstrij-

den in te veel landen, misschien wel, in geval van nood 
met scheidsrechters uit de thuisspelende natie.

Wat hetzelfde is gebleven, is de oranje-geldzucht van onderne-
mers. Reclame-acties van bijvoorbeeld Lidl (‘Spaar voor een  
fluoranje EK-outfit’, ‘Waarschuwing: de fluoranje kleding is 
superfel en kan pijn doen aan uw ogen’) en Hornbach (‘Ga aan 
de slag! Bouw een oranje tribune in de achtertuin of verf het 
hek van je voortuin oranje’) werken verblindend op de ogen en 
maken weer eens duidelijk wat voor ordinaire, ballerige kleur 
oranje is. En hebben ze bij Expert niets beters kunnen verzinnen 
dan een lachende Sari van Veenendaal (‘No 1 keepster van de 
wereld!)’ die een grote tv vast heeft met de tekst ‘Hebbes!’.
Jakkes!

Elders: ‘Dat wordt lekker scoren bij Action’. Een diadeem met 
bewegende vlaggen doet 2.49 euro, een confettikanon voetbal 
0.69 euro. En wie ruimt de rommel op?

Anders is ook de aanloop van de dienstdoende bondscoach 
richting het toernooi. Geen persconferentie met een zaal vol 
reporters of één-op-één-gesprekken. Wel een video-interview 
met zo’n tien verslaggevers. Natuurlijk was daar ook een gezant 
van de Poolbode bij. Erg vrolijk werd hij niet van de virtuele 
sessie. Wat hadden met name nu.nl en de VARA Gids te zoeken 
op deze aan voetbal gerelateerde bijeenkomst? Hij keek wel op 
toen bondscoach Frank de Boer iets zei in een ongekende bui 

van openhartigheid. Normaliter blinkt De Boer uit in het bezigen 
van gemene gemeenplaatsen. En wat zei hij nu? Nederland kan 
de halve finale bereiken. Als alles meezit.

Als alles meezit.
Aan één belangrijke voorwaarde is in zijn ogen al voldaan. Ter-

wijl ons land verdeelder is dan ooit, met preciezen en rekkelijken 
op virusvlak, en egoïsme welig tiert, is het Nederlands elftal een 
echt vriendenteam. Al is het even afwachten hoe Wapneus Wout 
Weghorst en Pim Memphis Depay zich manifesteren binnen de 
selectie.

Een vriendenteam dus, met voetballers die alles voor elkaar 
over hebben en voor wie geen zee te hoog is. Nou, de Poolbo-
de-gezant kreeg tijdens de zoom-sessie niet de kans om De 
Boer erop te wijzen dat hij in Nijmegen meer dan twintig jaar 
in zo’n ploeg gespeeld heeft. De voetballers, uitkomend voor 
Kolping-Dynamo 5, 6 of 7, zagen eruit alsof ze Internationale uit 
Milaan waren. Maar de gezworen kameraden keken vaker het 
degradatiespook in de kilkoude ogen dan dat ze zich konden la-
ven aan de aanlokkelijke blik van Nike, de godin van de overwin-
ning. Eigenlijk waren alleen de derde helften van aanvaardbaar 
niveau en het fijnste was dat de Kolping-brigade in de personen 
van Alfred en Ubu twee van de oprichters van de Poolbode lever-
de en door toedoen van Marc-Alain, Marcel en Marius de bijna 
beste Nederlandse altpopband, Club Diana.

Vriendenteam Nederland, het wordt niets. Wie wel hoge ogen 
gooien, inkoppertje, zijn de voetballers van een land dat de voor-
naam van een al te optimistische bondscoach in zijn naam heeft 
staan en er qua pecunia heel warm bij zit.

DOE MEE!
Ben je ook een beetje uitgelezen in al die oude 
Poolbodes? Dan wil je vast wel weer eens nieu-
we ontvangen. En weet je, dat kan gewoon. Een 
maandlang mag je ook nog EK-uitslagen voor-
spellen en invullen op poolbode.nl. Je mag zelfs 
bedenken wie topscorer wordt en als je zin hebt, 
schrijf je lekker met ons mee. Dat alles voor maar 
€9,95! En als 10 jaar bent of jonger, dan betalen 
je ouders niet meer dan €4,95. Daar moet je wel 
wat voor doen. Het begint met aanmelden. Dat 
doe je op poolbode.nl. Daar vind je het inschrijf-
formulier, dat je helemaal invult. Dit moet echt 
voor vrijdag 11 juni 2021, 19.59 uur. Te laat? Dat is 
heel jammer, want het hele EK wordt meteen een 
stuk minder leuk. Wees dus op tijd. 
Er zijn een paar dingetjes die je moet weten en 
wat regeltjes die voor iedereen gelden. Ze staan 
allemaal hieronder in het reglement. Daar zie je 
hoe je mee kunt doen en wat je allemaal moet 
weten.

REGELS
Het inschrijfgeld bedraagt €9,95 voor volwasse-
nen en €4,95 voor kinderen (10 jaar of jonger). 
Dit moet tegelijk met de inschrijving overgemaakt 
worden: rekeningnummer NL 59 INGB 00 05 68 
28 67 t.n.v. A. Meulendijks, Nijmegen, o.v.v. je spe-
lersnaam. Maak je voor meer deelnemers tegelijk 
over, vermeld dan alle spelersnamen!
Als je je inschrijfformulier hebt ingevuld, heb je 
dus ook betaald. Niet? Waar wacht je nog op! 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 11 juni 2021, 
19.59 uur!

DE EERSTE RONDE
Tot uiterlijk één minuut voor het begin van de 

eerste wedstrijd van het EK kun je de voorspel-
lingen en topscorers voor de eerste ronde invul-
len. De voorspellingen voor de eerste ronde 
moeten dus uiterlijk vrijdag 11 juni om 20.59 uur 
ingevoerd zijn. Daarna kun je ze ook niet meer 
aanpassen.

NA DE EERSTE RONDE
De voorspellingen voor de achtste finales moeten 
uiterlijk zaterdag 26 juni om 17.59 uur ingevoerd 
zijn. 
De voorspellingen voor de kwartfinales moeten 
uiterlijk vrijdag 2 juli om 17.59 uur ingevoerd zijn.
De voorspellingen voor de halve finales moeten 
uiterlijk dinsdag 6 juli om 20.59 uur ingevoerd 
zijn.
De voorspellingen voor de finale moeten uiterlijk 
zaterdag 10 juli om 19.59 uur ingevoerd zijn.

Voor alle voorspellingen geldt zoals altijd: het 
gaat om de eindstand na 90 minuten (+ blessure-
tijd). Dit betekent: verlenging en strafschoppen 
moet je niet in de voorspellingen opnemen. Ben 
je te laat met invoeren? Jammer, maar het is 
niet heel erg. Al je uitslagen worden automatisch 
0-0. Daar haal je alsnog best veel punten mee. 
En in de volgende ronde kun je gewoon weer zelf 
invullen.

Stel: je bent niet in de buurt van een computer, 
het ding is kapot of je snapt niks van dat voor-
spellen. Het is haast onvoorstelbaar dat zoiets 
gebeurt, maar dan kun je altijd nog mailen naar 
Hennie de Haan (sluwdummy@gmail.com). Doe 
dat dan wel ruim op tijd!
Bij overmacht kun je een andere deelnemer vra-
gen de voorspellingen voor je in te vullen. Geef 

je inloggegevens dan aan hem of haar. Mocht je 
tijdens het hele toernooi afwezig zijn en verder 
helemaal niemand kennen – en om die reden de 
uitslagen van alle wedstrijden blind willen voor-
spellen –, neem dan even contact op met Hennie 
de Haan.

EN VERDER
De voorspellingen voor de EK-topscorers zijn 
belangrijker dan je misschien denkt: je krijgt na-
melijk 1 punt voor elk doelpunt dat een van jouw 
topscorers maakt. En in de loop van het toernooi 
misschien wel, maar dat weten we zelf ook nog 
niet. Wat ook leuk is: na de eerste ronde mag 
je drie nieuwe topscorers kiezen. Dat gaat elke 
ronde zo en tot vlak voor de halve finale mag je 
de topscorers elke ronde aanpassen.
Tussenstanden kun je na elke wedstrijd en vaak 
zelfs direct na een doelpunt vinden onder de 
knop ‘klassementen’.

PUNTENTELLING
  EK-topscorers: 1 punt voor elk doelpunt dat 
een van jouw topscorers maakt.
  Eerste ronde: Juist voorspelde uitslag 3 
Juiste winnaar/gelijkspel 1
   Achtste finales: Juist voorspelde uitslag 4 
Juiste winnaar/gelijkspel 2
  Kwartfinales: Juist voorspelde uitslag 6 
Juiste winnaar/gelijkspel 3
  Halve finales: Juist voorspelde uitslag 8 
Juiste winnaar/gelijkspel 4
  Finaleronde: Juist voorspelde uitslag 10 
Juiste winnaar/gelijkspel 5

Stuur vragen, complimenten en tips naar  
Hennie de Haan: sluwdummy@gmail.com.

SPELREGELs

Alles is anders dan anders bij het EK 
2020, zelfs het jaar waarin het gehou-
den wordt. Weinig supporters op de 

tribunes, wedstrijden in te veel landen, misschien 
wel, in geval van nood met scheidsrechters uit de 

thuisspelende natie.
Wat hetzelfde is gebleven, is de oranje-geldzucht van 

ondernemers. Reclame-acties van bijvoorbeeld Lidl (‘Spaar voor 
een fluoranje EK-outfit’, ‘Waarschuwing: de fluoranje kleding is 
superfel en kan pijn doen aan uw ogen’) en Hornbach (‘Ga aan 
de slag! Bouw een oranje tribune in de achtertuin of verf het 
hek van je voortuin oranje’) werken verblindend op de ogen en 
maken weer eens duidelijk wat voor ordinaire, ballerige kleur 
oranje is. En hebben ze bij Expert niets beters kunnen verzinnen 
dan een lachende Sari van Veenendaal (‘No 1 keepster van de 
wereld!)’ die een grote tv vast heeft met de tekst ‘Hebbes!’.
Jakkes!

Elders: ‘Dat wordt lekker scoren bij Action’. Een diadeem met 
bewegende vlaggen doet 2.49 euro, een confettikanon voetbal 
0.69 euro. En wie ruimt de rommel op?

Anders is ook de aanloop van de dienstdoende bondscoach 
richting het toernooi. Geen persconferentie met een zaal vol 
reporters of één-op-één-gesprekken. Wel een video-interview 
met zo’n tien verslaggevers. Natuurlijk was daar ook een gezant 
van de Poolbode bij. Erg vrolijk werd hij niet van de virtuele 
sessie. Wat hadden met name nu.nl en de VARA Gids te zoeken 
op deze aan voetbal gerelateerde bijeenkomst? Hij keek wel op 
toen bondscoach Frank de Boer iets zei in een ongekende bui 

van openhartigheid. Normaliter blinkt De Boer uit in het bezigen 
van gemene gemeenplaatsen. En wat zei hij nu? Nederland kan 
de halve finale bereiken. Als alles meezit.

Als alles meezit.
Aan één belangrijke voorwaarde is in zijn ogen al voldaan. Ter-

wijl ons land verdeelder is dan ooit, met preciezen en rekkelij-
ken op virusvlak, en egoïsme welig tiert, is het Nederlands elftal 
een echt vriendenteam. Al is het even afwachten hoe Wapneus 
Wout Weghorst en Pim Memphis Depay zich manifesteren bin-
nen de selectie.

Een vriendenteam dus, met voetballers die alles voor elkaar 
over hebben en voor wie geen zee te hoog is. Nou, de Poolbo-
de-gezant kreeg tijdens de zoom-sessie niet de kans om De 
Boer erop te wijzen dat hij in Nijmegen meer dan twintig jaar 
in zo’n ploeg gespeeld heeft. De voetballers, uitkomend voor 
Kolping-Dynamo 5, 6 of 7, zagen eruit alsof ze Internationale uit 
Milaan waren. Maar de gezworen kameraden keken vaker het 
degradatiespook in de kilkoude ogen dan dat ze zich konden la-
ven aan de aanlokkelijke blik van Nike, de godin van de overwin-
ning. Eigenlijk waren alleen de derde helften van aanvaardbaar 
niveau en het fijnste was dat de Kolping-brigade in de personen 
van Alfred en Ubu twee van de oprichters van de Poolbode 
leverde en door toedoen van Marc-Alain, Marcel en Marius de 
bijna beste Nederlandse altpopband, Club Diana.

Vriendenteam Nederland, het wordt niets. Wie wel hoge ogen 
gooien, inkoppertje, zijn de voetballers van een land dat de 
voornaam van een al te optimistische bondscoach in zijn naam 
heeft staan en er qua pecunia heel warm bij zit. 

Vriendenteam
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