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Niet gevreesd, lieve deelnemer. Wij weten 
heus wel waarom jij deze Poolbode hebt 
opengeslagen. Natuurlijk om antwoord 

te krijgen op die ene vraag: moeten we bang zijn 
voor de Tsjech? En wij weten ook heus wel dat jij 

niet ontvankelijk bent voor een simpel: ‘Maak je 
maar geen zorgen.’ Dus laten we in de feiten dui-
ken en zien hoe ver we komen. Laten we beginnen 
met het goede nieuws. Kijkend naar de resultaten 
in de poulefase is Tsjechië op weg naar de kleed-
kamer. De eerste wedstrijd werd gewonnen, de 
tweede gelijkgespeeld en de derde verloren. Dan 
zou je zeggen dat de volgende stap een afslach-
ting van jewelste gaat worden.En wie komen ze 
tegen: Oranje. Wout Weghorst, gebarend als een 
babytijgertje in de 16, de Vier D’s (Donyell, Depay 
en Denzel Dumfries) die elkaar om beurten het vol-
gende doelpunt gunnen. Mooie beelden en geen 
ondenkbaar scenario bovendien. Tot zover het 
goede nieuws. Is er dan ook slecht nieuws? Nou ja. 
Ja. Patrik Schick bijvoorbeeld. Hartstikke gevaar-
lijke jongen. De schrik van het toernooi, tot dusver. 
Scoorde net zo vaak als Wijnaldum. En weet je nog 
in 2004? Toen Dick Advocaat die rare wissel van 
Robben uithaalde? En dat we toen verloren? Juist: 
van Tsjechië. Het is dus gewoon oppassen gebla-
zen. Als we net doen alsof het Portugal is, dan zou-
den we ons eigenlijk eh, geen zorgen hoeven ma-
ken. Zolang je maar geen penalty’s tegen krijgt.

Het wordt Tsjechië!

Nee, we klagen niet. Daar 
houden we niet van en 
eigenlijk kunnen we het ook 
niet zo goed. Als we het goed 

konden, zouden we het wellicht vaker doen. 
Zelfs met negen man sterk weten we als pool-
bodes de subtop nog niet te bereiken. Zelfs de 
meest reële, doorwrochte en doordachte voor-
spellingen worden gelogenstraft door de botte 
en vaak onwaarschijnlijke realiteit. Goed, Alfred  
Boland doet het aardig, zul je zeggen. Da’s toch 
iets? Maar dan ken je zijn gezicht niet als-ie een 
driepunter scoort. Niet te doen. Daarover ge-
sproken. Stel je de gelaatstrekken van de stabiele 
hoogvliegers als Koelie, FabFrank en daslogisch-
dus eens voor. Die kunnen zo in de Staatsloterijre-
clame, vrezen we. Wat een spektakel, lieve deel-
nemers, daar hoog in het klassement. Waar in het 
begin oude rotten als Enghuis, Jos Bergman en 
Ooijboy Iwan van Duren eigenwijs demarreerden, 
werden ze op de kant gezet door rijzende sterren 
als Rising Rose, De Braziliaan en Hubertushal (wie 
krijgt hem tegen de vlakte?). En daarna voorbijge-
zeild door Wreckless Eric. En wat te denken van zo’n 
Kikkererwtje en siemioniepony … ze ogen wel lief, 

TUSSEN HEMEL EN AARDE

maar ondertussen. Koeltjes zijn ze. Berekenend. 
We klagen niet hoor. Het hoort bij het spel. Je bent 
voor poolsucces in de wieg gelegd, of je heet Wil-
lem Pauli. Of KaNiBalen, De Buurman of Liam Bra-
dy. Dan behoor je tot de kanslozen en moet je je nu 
al instellen op de strijd om de laatste plaats. En dan 
moet je nog je best doen, want Cocky Anderson en 
Joost Jeliaskov kunnen het spek en de bonen al rui-
ken! Is er dan alleen een kop en een staart? Kennen 
we alleen winnaars en verliezers? Nee joh. Want jij 
doet ook mee. Ergens daar tussen hemel en aarde, 
tussen champagne en spoelwater. Zonder jou geen 
stralende toppers, zonder jou geen balende sjok-
kers. Zonder jouw inschrijfgeld geen prijs. Je lijkt 
anoniem deel te nemen en denkt dat er niemand 

naar je omkijkt… Wij zien je, Arnoud! En jullie ook  
Helga, amai Sarah, Jeroen Roording, Theo Verhoe-
ven, Janton Anssen, Simon Wiechert en Thedo. Wij 
horen je, Fred Frituurvet. Hoe je zucht en steunt, 
omdat je langzaam maar zeker wegzakt in die grij-
ze middenmoot. We begrijpen je dorst, Faas Fust. 
Je drang om dan maar rare voorspellingen in te 
vullen, Gambleman. Wat, ben je niet genoemd, 
Irmgard Poelmans? Wel! En ScoreScally, Danos, 
Remgoal en Bart Roelofs, jullie ook! Print uit, hang 
op. Want meer roem zit er waarschijnlijk niet in. 
Of… laat je niets wijsmaken door

En toen werd het spannend. Ja, op het 
veld, maar ook zeker in het klassement! 
Want we mogen weer voorspellingen invul-
len. Een beetje minder dan vorige keer. Iets 
overzichtelijker ook. Wel zo fijn, niet min-
der spannend. Dus haast je naar de websi-
te en voorspel jouw achtste finale voor het 
te laat is! Wat te laat is ? Heel makkelijk: 
tot 1 minuut voor het begin van de eerste 
wedstrijd kun je invullen, veranderen en 
onzeker zijn of je het wel goed hebt ge-
daan. Dat is, om precies te zijn, zaterdag 
26 juni, 17.59 uur. Alles daarna is te laat.
En denk eraan: je mag ook nieuwe topsco-
rers kiezen. Hop, aan de slag!

De lijnen zijn 
geopend!

26/06/17.59
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Arme Van der Vaart. 
Eerst maakt hij zich 
belachelijk in sneue re-

clames. Daarna counterde Gert 
van ’t Hof hem na Finland-Rus-

land weg nadat Van der Vaart de 
NOS-presentator had gevraagd of hij de 
naam van Russische doelpuntenmaker had 
opgezocht. ‘Nee, hoor, dat weet ik door me 
erin te verdiepen. Moet jij misschien ook 
eens doen.’ Later kreeg Van der Vaart de 
volle laag van Zuid-Europese voetballers 
toen hij stelde dat Spanje er niet veel van 
bakte. Een van hen hoonde: in het Zeist 
van Spanje hangt een foto van de WK-fina-
le van 2010. Iniesta staat op het punt de 
enige goal te scoren. Bij hem in de buurt 
een machteloze Van der Vaart.

Anno nu zagen ook veel EK-spelers er 
niet goed uit. Onbegrijpelijk bijvoorbeeld 
dat een clown als de volleybalkeeper van 
Slowakije op een EK uitkomt. Dat geldt 
ook voor Rüdiger. De Duitse verdediger, 

waarvoor het vroegere Kolping-Dynamo 5 
zijn neus zou hebben opgehaald, is zeker 
en vast geen vegetariër, want hij begon 
doodleuk aan Pogba te knabbelen. Ook 
was er een actievoerende, uit koers ge-
raakte parachutist die voor zijn landing in 
het stadion zomaar uit de lucht geschoten 
had kunnen worden door sluipschutters. 
Nee, dan liep de piloot van een Hollands 
reclamevliegtuig minder gevaar. Af en 
toe dook er bij het Nederlandse elftal een 
vliegtuigje op dat aan bondscoach Frans 
de Broer gerichte teksten achter zich aan 
sleepte. O ironie, een van de initiatiefne-
mers van deze actie heet Erik de Vlieger.

Hopelijk laten de luchtpiraten zondag 
drie vliegtuigjes boven Budapest cirkelen. 
Eentje met de tekst: ‘F**k meleggyulöloő 
Orbán’. Een tweede met: ‘Frans, denk aan 
de Robben-wissel in 2004’. Een derde 
met de woordenserie: ‘Frans & Jaroslav, 
don’t look so hard’. De Broer is de vlees-
geworden norsheid. Evenveel medelijden 

roept zijn Tsjechische collega Šilhavý op. 
Zelden een coach gezien die zo hulpeloos 
melancholiek kijkt. Boheemse weemoed 
zit vol blues.

De meeste narigheid kende natuurlijk 
Denemarken-Finland. Jaap Lampe uit 
Haarlem scoorde met een ingezonden 
brief in de Volkskrant, al had hij duizenden 
in plaats van honderden moeten schrij-
ven: ‘Tijdens Denemarken-België kwamen 
beide teams met een steunbetuiging aan 
Christian Eriksen door in de 10e minuut 
de bal uit te schieten en gezamenlijk te 
applaudisseren. Een mooi gebaar, maar 
wat gaat dat betekenen voor het WK 
in Qatar? Komt men daar nog wel aan 
voetballen toe? Of gaat men daar iedere 
minuut een bal uitschieten en applau-
disseren als eerbetoon aan een van de 
honderden slachtoffers die gevallen zijn 
bij het bouwen van de stadions?’

    BERTIE

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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De reis gaat via Düsseldorf, Nürnberg en 
Wenen. Een trip van zeker vijftien uur. In de 
luxe stoelen hangen de meeste spelers dan 

ook achterover. Ogen gesloten, oortjes in. In een 
van de vierzits is nog beweging. Teun Koopmeiners 
fluistert, Marco Bizot luistert. ‘Die podcast móet je 
horen. De Bekokstoofschotel. Hi-la-risch!‘ De mid-
denvelder van AZ giechelt en prikt plagend in de 
zij van zijn buurman. Quincy Promes kijkt woest 
op van zijn Nintendo. ‘Okay, okay, Touchy Promes, 
gniffelt Koopmeiners en ook Bizot lacht hoofd-
schuddend. Promes legt zijn voeten op de lege 
zitplaats van Luuk de Jong en tuurt weer op zijn 
spelcomputer.

‘Hè verdikke, Promesss!’ sist assistent-bondscoach 
Dwight Lodeweges. Hij beent door het gangpad 
en tikt met een opgerolde NRC op de benen van 
de linksbuiten. ‘Je weet hoe streng ze hier zijn. En 
met een beetje pech checken ze ook nog je koffer!’ 
Schoorvoetend zet Promes beide benen weer op 
de grond. 

Niet veel later piept een deur. Het gezicht van de 
hoofdconducteur verschijnt om de hoek. ‘Verdo-
rie, daar zal je ’m hebben,’ murmelt Lodeweges. 
Hij vermant zich en knikt naar Frank de Boer. 
‘Laat mij maar, komt goed’, drukt de oud-voor-
stopper van Edmonton Drillers de bondscoach 
op het hart. Hij pakt de map met de kaartjes en 
loopt op de Duitser af. ‘Onze tickets. Kan zijn dat 
er een enkele niet klopt, we hadden wat moeite 
met inchecken.’

De hoofdconducteur lacht vriendelijk en kijkt 
langs Lodeweges de coupé in om een blik van de 
Oranje-spelers op te vangen. Hij treft de gelaats-

uitdrukking van de nog altijd geïrriteerde Promes 
en vestigt gauw zijn aandacht weer op de assis-
tent van Frank de Boer. ‘Nee, niet nodig. De ma-
chinist vraagt of iemand van de staf bij hem wil 

plaatsnemen in de cabine. Dat is echt een unieke 
ervaring, en hij zou zich zeer vereerd voelen.’ De 
ogen van Dwight Lodeweges beginnen te schitte-
ren en hij tovert een brede lach op zijn doorgaans 
zo serieuze gezicht. Hij heeft thuis in Voorthuizen 
op zijn werkkamer twee tafels met Fleischmann en 
Märklin. Hij kijkt op zijn horloge. Het is 12 voor 11. 
En dus is er tijd genoeg.

Enthousiast volgt hij de hoofdconducteur door 
een aantal coupés. De machinist-in-opleiding, een 
schuchtere jongeman, opent de deur van de cabi-
ne. ‘Ah, welkom!’ roept de machinist. Een vrolijke, 
kalende Duitser heeft zijn stoel in de richting van 
Lodeweges gedraaid en wijst op de plek naast 
hem. ‘Ik was Matthias net aan het vertellen over 
de laatste innovatie van de Duitse spoorwegen: 
slimme wissels. En dat wij tijdens de reis bijna 
nooit meer in de problemen komen door een sys-
teem dat aangesloten is op een diagnose- en ana-
lyseplatform,’ doceert de machinist, terwijl hij af 
en toe op wat knoppen drukt en op zijn dashboard 
kijkt, ‘en dat zal ik je even uitleggen, want dat is 
bijzonder ingewikkeld. Let goed op!’

Met het zweet op zijn voorhoofd keert Lodeweges 
terug in de Oranje-coupé. Frank de Boer kijkt op. 
‘En?’ De blik van zijn assistent schiet weer even 
het gangpad in. Promes slaapt. Het scherm van de 
Nintendo op zijn schoot weerspiegelt op het pla-
fond. Buiten schiet een Duits stationnetje voorbij. 
Lodeweges haalt diep adem, vouwt een aan twee 
zijden volgeschreven, verfomfaaid briefje open. 
Hij leest alles nog een keer door en schuift het dan 
in de prullenbak naast de linkerknie van de sla-
pende Patrick Lodewijks. Hij richt zich weer tot de 
bondscoach: ‘Frank! Géén wissels!’

De intercom kraakt. ‘Wij verwelkomen 
het Nederlands voetbalelftal in deze 
trein,’ vertelt een opgelaten hoofdcon-
ducteur van Deutsche Bahn, ‘en wij wen-
sen dit team een prettige reis en veel 
succes in Boedapest!’ Het is nog vroeg, 
maar de eerste nieuwsgierigen verdrin-
gen zich al op het balkon voor het raam-
pje van de coupé. Patrick Lodewijks 
staat op, zwaait vriendelijk met zijn gro-
te rechterhand en schuift met de linker 
het gordijntje dicht.

12 voor 11



VERRAAD!
 
Tsja die Poolbode, ik ben nog van de oude stempel. Hoewel ik nooit een offi-
ciële poolbode was, heb ik ooit geholpen en in de jaren 90 gewoon een echte 
papieren Poolbode in de brievenbus van de familie Mier gedouwd. Onder an-
dere. Met het fietsje door het Waterkwartier. Teun Alfred en Ubu, zij waren 
de POOLBODES. Dat kon je alleen maar respecteren. Maar na jaren pleegde ik 
verraad. Ik was het niet eens met een aantal Pool-regels. Ten eerste: waar-
om worden verrassende voorspellingen niet beter beloond dan die laffe 1-0’s 
voor de favoriet? Dat is op te lossen door bij de juiste voorspelling het 
aantal deelnemers te laten delen door het aantal mensen die het ook goed 
hebben. Hetzelfde geldt voor de toto. Ten tweede: bij de knock-outs moet je 
een voorspelling geven voor 90 minuten. Waarom? Dat is dan zoiets als de 
ruststand. Waarom geen verlengingen voorspellen? Waarom niet de strafschop-
pen? Dat is heel simpel te doen. Maar het Politbureau van de Poolbode wei-
gerde. Dus werd ik dissident. Samen met mijn broer Lars Eric Ketzer richtte 
ik Foppe en Boppe’s Verrassingspool op. We hebben Friese roots en dat zijn 
onze bijnamen. Met de regels zoals wij die wensten, verrassende uitslagen 
worden extra beloond en vanaf de achtste finales moet je ook de verlengin-
gen of de penalty’s voorspellen. Zoals het hoort. Wel een beperking: nooit 
mocht er iemand meedoen die ik of mijn broer niet kende. Zodat we nooit 
het handjevol geld en de beker weg hoefden te brengen naar een of andere 
voor ons onbekende professionele casinospeler. Weinig deelnemers, dus grote 
winstkansen! Wij hebben dit jaar 46 deelnemers, jullie 364. Prima hoor. Met 
gesloten portemonnee hebben wij jarenlang bij elkaar in de Pool gespeeld. 
Dat was erg leuk, in goede harmonie. Helaas is daar dit jaar een einde aan 
gekomen. Blijkbaar vinden jullie onze Pool dit jaar niet de moeite waard, 
jammer maar geen doodzonde verder.
Wij vinden het geen probleem dat onze geliefde familienaam voor de rubriek 
Stoppers & Ketzers wordt gebruikt, we zijn zelfs geëerd… Maar jullie moeten 
die Poolbode-stagiaire beter instrueren, want in het begin stond er gewoon 
Stoppers & Ketsers… Opgepend door een jong iemand zonder gevoel voor Pool-
historie? We zullen het nooit weten.
Maar dan dit: de naam Foppe & Boppe (de naam waaronder Lars en ik meespe-
len in jullie Pool) werd in het stukje over Stoppers & Ketzers in Poolbode 
2 zomaar ontmaskerd. Dat hebben jullie bij mijn weten nooit gedaan. Ik weet 
dat Hennie de Haan de oude fotograaf van Club Diana is. Ik weet dat Bertie 
B. de huppelende linkshalf van Kolping-Dynamo zaterdag 5 is.  
Ik weet zelfs wie Paradiddle is, maar dat schreeuw ik toch ook niet van de 
daken? Dat doe je niet. Dat is niet kies. Dat is niet in de geest van de 
Poolbode. In Poolbode 2 zit de volgende zinsnede: ‘De rubriek is vernoemd 
naar Marc Alain Ketzer, zonder geldige reden (blijkbaar wel reden genoeg 
om tegenwoordig onder een andere naam, Foppe & Boppe, te opereren).’ Dit 
vind ik verraad. Heel veel deelnemers spelen onder een bijnaam, zodat hun 
verschrikkelijk slechte voorspellingen niet op henzelf betrokken kunnen 
worden. Zo worden ze beschermd. Prima, dat is de traditie van de Poolbode. 
Maar dan ga je die bescherming toch niet ontnemen en een deelnemer zonder 
reden ontmaskeren? Dat hebben jullie nog nooit gedaan… En nu wel? Dat is 
hoogverraad! TeunAlfredMichelHansSebasRoyHenk!JosJan. Mijn broer en ik 
willen genoegdoening. Maar op gepaste wijze. We snappen dat er geen lijst 
hoeft te komen met alle namen die bij de bijnamen horen. Dat is te wreed. 
De medesukkelaars onder in de stand, die naast Foppe & Boppe staan, moeten 
er echter wel aan geloven. En geen excuses, want penningmeester Meulendijks 
weet van iedereen de echte naam want iedereen heeft betaald! Ontmaskering 
dus in Poolbode nr. 3., zodat ook ergens anders wordt gehuiverd en gebib-
berd door deze keiharde reality check! Dat is het minste, maar dat is ge-
noeg! Doening! Kom maar door met de publicatie met echte namen van de vol-
gende (sukkelende) deelnemers:

Wim van der Horst = ???
Wip L. = ???
Yerun = ???
Irmgard Poelmas = ???
8eraanholler = ???
Ap Reinders =???
D’n D = ???
JopiVB14= ???

Robiño Igossson = ??
Tatjana = ???
Tineke en Piet= ???
Erich Jan Wiechert = ???
Ernie Berenbroek = ???
Junne Brassen = ???
Locokickkie = ???

What’s in 
a name?

Penningmeester Meulendijks! Onder zo’n naam 
zou iedereen wel mee willen doen aan de 
Poolbode. Of je nu echt zo heet of niet. Zelfs 

Foppe & Boppe zouden er hun lang gekoesterde 
maar inmiddels te grabbel gegooide nom de plu-
me met graagte voor opgeven. Een naam die ze 
jarenlang met Friese trots en intens gecultiveerde 
zelfverkozen anonimiteit droegen. Tot de vorige 
Poolbode. Toen waren wij zo stom… en daar past 
ons slechts een welgemeend mea culpa, ook al zijn 
we met negen – en dat is meervoud maar ons La-
tijn is wat roestig. Het was een beetje onnaden-
kend, onachtzaam, zelfs een beetje… nou ja, jul-
lie kennen die uitdrukking inmiddels wel. Dus dat 
gaan we niet meer doen. Beloofd.

Toch raakte Foppe (of Boppe, wie zal het zeg-
gen), wel een gevoelige snaar. Want wat vinden 
we eigenlijk van al die pseudoniemen? Lollig of 
niet, mysterieus of anderszins. Het lijkt wel een 
virus. En wat vinden jullie ervan? Niet dat je alle 
360 deelnemers ooit zult kennen, maar als 250 
van hen (of misschien wel meer, wie zal ze tellen), 
verstopt gaan achter namen als Koelie, Wollie, 
Mary (oh nee, die nie) of Rinus Jobbedonk van Za-
delen, is het dan nog leuk om allerlei eigen klasse-
mentjes te maken en herken je je eigen vrienden 
of vijanden nog wel? Waarom noemt iemand zich 
Judith Bosque? Is ze een fan van de oude Spaanse 
trainer? Laat ze een snor staan? Of probeert ze 
ons met een kluitje in het riet te sturen? 

Natuurlijk, Judith (als dat haar echte naam is) 
doet ergens anoniem mee in het klassement, ver-
stopt tussen BaukdeBal en Oppie, maar Rising 
Rose is niet weg te slaan uit de top-5. Wie is ze, 
wat doet ze en wie kent haar? Wat zouden we het 
graag weten. Heel misschien, als ze na de finale 
nog zo hoog staat en in de prijzen valt, mogen we 
met haar op de foto. En misschien krijgt een van 
ons een A.H.erlebnis. Negen poolbodes verheu-
gen zich erop.

Wij vragen ons dus af of die pseudoniemenziekte 
niet uit de hand loopt. Want hoe groot is de kans 
dat je, geheel toevallig in de rij bij de AH, iemand 
hoort zeggen: ‘Ik ben Stomme Kees.’ Dat je je dan 
omdraait en denkt: die stond vorige week nog bo-
ven me. Hij ziet er eigenlijk best leuk uit. En dat 
van het één heel wat anders komt. 

Dan hebben wij, Poolbodes, meer geluk, want 
jullie namen zitten in onze database en als we het 
echt zouden willen, dan zoeken we gewoon op of 
AntonLiu wel echt een Chinees is, of Marschall 
Vörwarts toen hij jong was niet stiekem dienst 
heeft geweigerd en of ABE probeerde het alfabet 
op te zeggen toen hij zich inschreef. Maar jullie, 
lieve deelnemers, staan op achterstand (‘Eindelijk’ 
horen we hier een paar Poolbodes verzuchten).
 
Dus wat willen jullie? Een beetje rondspartelen in 
de anonimiteit of straks met de borst vooruit en 
de haren gekamd die prijs in ontvangst nemen? En 
met naam en toenaam (vooruit, als je erop staat) 
en een stralende lach pontificaal in de triomfbo-
de worden afgebeeld. Als échte winnaar! Laat het 
ons weten. We zijn benieuwd.

PAS JE PROFIEL AAN!
En nu snel!

lees erover op de volgende pagina



Hé, hoe gaat het met je? Lukt het allemaal? Ben 
je een beetje tevreden met je voorspellingen? En 
ook: wie ben jij eigenlijk? We besloten een klein 
rondje door het klassement te lopen. Gewoon om 
even de sfeer te proeven. Kijken of we al voor-
zichtig een winnaar kunnen ontdekken. Meteen 
ook even achterhalen waar die maffe pseudo’s 
vandaan komen. Een greep uit de reacties:

FC Hetheman United: ‘Het ging best lekker, zelfs 
even bovenaan gestaan. Inmiddels sta ik echter 
zelfs onder Dustin Hartman!! Ik heb mijn ach-
ternaam Heideman een beetje verbasterd naar 
Hetheman.’

D’n D: ‘Kan beter. Ik vind het poo-
len wel extra leuk. Geeft extra 
laagje spanning als je met 
je voorspelling aardig in de 
buurt zit. En die naam? D’n D, 

zo noemt m’n vrouw me vaak.’

S. de B. te L.: ‘Ik ga volslagen 
kut, en de “wijzig” knop is 
weg!! Groeten van Sjon de 
Blonde, te Lent....’

Bartholomeus: ‘Ik ga ontzettend 
lekker! Poolen gaat ook goed, alleen houden de 
teams zich niet aan mijn voorspellingen! Mijn 
pseudoniem komt van mijn naam, uiteraard. Maar 
Bart is zo kort, dus word ik ook vaak bartholomeus 
genoemd. Dat bekt zo lekker!’

Spitzbube: ‘Mijn naam komt 
uit het Duitse uitgaansleven. 
Spitzbube is een knaapje, 
een boefje in de Duitse volks-
mond. Een deugnietje.’

Rising Rose: ‘Het gaat boven verwachting, maar ik 
prijs de dag niet voordat het avond is en de regen-
boogvlag uit kan. Van een lekkere alliteratie is 
niemand vies en ik was niet van plan mij door pla-
fonds tegen te laten houden! Daarnaast hoopte ik 
helemaal op te bloeien door een verborgen talent 
bij mezelf te vinden.’

Danos: ‘Ik ben niet tevreden. Ik heb n fout ge-
maakt door Cristiano te onderschatten als top-
scorer. Te oud en te gladde beentjes was mijn 
oordeel. En toch ga k ‘m weer negeren voor de 8e 
finale. Want het beest Lukaku gaat ‘t weer doen.  
Danos is bedacht door ‘n vriend in de brugklas. 
Dat was in de tijd dat Griekenland Europees kam-
pioen werd.’

The Kettlebell Club: Haha nee, 
gaat voor geen anderhalve 
meter de laatste wedstrij-
den!  Mijn bijnaam is eigenlijk 
Lucky Lars... omdat ik vaak 

voorspellingen goed heb. 😂

Vox 
Poolpuli 

Facts &
FIGURES

Deelnemers in ‘jouw’ klassement
Dit ben je zelf

Alle rijen zijn te sorteren, haal zo een oude tussenstand terug of kijk wie de meeste topscorerpunten heeft

Klik op een voorspelling om te zien wie er in hetzelfde schuitje zitten

Een tweede klik draait de volgorde om!

Klik op een spelersnaam voor meer info en zie iemands gang door het klassement!

Al die wedstrijden en die doelpunten en 
die topscorers, hou je dat nog een beetje 
bij? Wij wel, hoor. Terwijl jij al op je kus-

sentje ligt te dromen van een stevige plek in een 
subklassement, is het in de machinekamer van 
de Poolbodes nog een en al bedrijvigheid. Kijk 
nou eens hoe stille kracht Jan Boeijink de tabel-
len en grafieken steeds van nieuwe mooiigheid-

jes en slimmigheidjes voorziet. Het wordt met 
de dag fraaier en overzichtelijker. Er kan je niets 
meer ontgaan. Net zolang klikken en sorteren 
tot je boven die hautaine buurvrouw staat. Oké, 
zij had 2-2 geraden. Maar jij had lekker Ronal-
do. Harteklop en cadans, alles houden we voor 
je bij. Je hoeft alleen maar wat uitslagen in te 
vullen. Wel van tevoren. De rest gaat vanzelf!



Pas je profiel aan!
Vinden jullie ze net zo leuk als wij, die sub-

klassementen? Een beetje rondstruinen 
door lijstjes met onverwachte namen die 

je in het algemeen klassement misschien de hele 
tijd over het hoofd hebt gezien. En je zelf plotse-
ling best hoog terugvinden in het Kleurenklasse-
ment. Of in Tristan. Nou ja, dat laatste is misschien 
een slecht voorbeeld. Want daar staan maar vijf 
mensen in – en wie weet nou dat Tristan eind vo-
rige eeuw een obscuur tijdschriftje was van in het 
zwart geklede jongens met eyeliner? Sommigen 
van jullie zeker. Maar 350 anderen niet. 

We zouden ook wat graag meer van die subklas-
sementen maken. Zorg & Welzijn bijvoorbeeld. 
Daar zetten we Cos en Wendy dan in, en ook Don 
Mendo, die als geen ander weet wat het is om te  
jeremiëren – of hoe heet het wat een mediator 
doet. Maar jullie zijn vast met veel meer en we 
zetten je graag in het zonnetje. Dat hebben jullie 
verdiend. Maar daar spelen die pseudoniemen ons 
parten. We herkennen jullie niet zomaar. 

Gelukkig kun je daar zelf iets aan doen. Hoe? 

Het is heel makkelijk om je profiel aan te passen. 
Klik op de site bovenin op ‘Ik’ en klik daarna in de 
linkerkolom op ‘Wijzig je profiel’. Daarna kun je 
van alles aanpassen. Niet alleen je e-mailadres, 
leeftijd of telefoonnummer. Je kunt er alles kwijt 
wat je met ons wilt delen. Heb je geschiedenis 
gestudeerd (die mensen bestaan), ben je accoun-
tant, gelukkig getrouwd of drie keer gescheiden? 
Of zoek je misschien een taalmaatje? We zijn zo 
nieuwsgierig… Help ons de Poolbode nog mooier 
te maken. Je hebt er straks zelf plezier van! En 
denk eraan: een fotootje uploaden van je favorie-
te huisdier, gerecht of vakantiebestemming maakt 
het allemaal nog mooier.
 
En sta je per ongeluk niet in een bestaand subklas-
sement, laat het ook weten. Arjen Daverveld deed 
bijvoorbeeld al een geslaagde poging. Oké, hij 
mopperde wat verongelijkt dat hij ook in het Dorp, 
stad & land-klassement thuishoort, en dat is ook 
zo. Passen we alsnog heel graag aan, wat denk je, 
Arjen!

Voorspel 
& Win
Zaterdag 26 juni 18:00 

Wales – Denemarken 
Alles heeft een ritme. Maar Denen niet. Weleens 
een Deen op de dansvloer gezien? Geen ritme. En 
als je geen ritme hebt, kun je er ook niet uit raken. 
Dus als Denen iets raars meemaken, wat eigen-
lijk niks met voetbal te maken heeft, dan berg je 

maar. Hebben ze eerder laten zien. 
  

Zaterdag 26 juni 21:00
Italië – Oostenrijk

Het zijn buurlanden, zegt men. Maar is dat wel 
waar? Zo is er bijvoorbeeld een Italiaans dorpje 
dat Wolkenstein heet, maar tegelijkertijd Selva di 
Gardena. En het ligt in Zuid-Tirol! Grenzeloze toe-
standen. Hoe ga je daar op het veld mee om? Dat 
wordt voetballen tegen jezelf. Degene die dát het 

beste kan, is de winnaar.  

Zondag 27 juni 18:00
Nederland – Tsjechië

Oranje haalt opgelucht adem. Geen Portugal, 
Duitsland of Frankrijk! De kwartfinale gloort!
Tsjechië haalt opgelucht adem. Geen Portugal, 

Duitsland of Frankrijk! De kwartfinale gloort!

Zondag 27 juni 21:00
België – Portugal

Als je vooraf voorspeld had dat dit de finale werd, 
hadden we je best geloofd. Sterker nog, we had-
den er wel geld op willen zetten. Maar ja, daarom 
staan we ook waar we staan in het klassement. 
We gaan er wél lekker voor zitten. Want ook al 
hebben we geen idee wat de uitslag wordt, het 

wordt een kraker!

Maandag 28 juni 18:00
Kroatië – Spanje

Slecht beginnen. En dan in het toernooi groeien, 
vertrouwen winnen, een echt team worden, bla-
blabla. In Spanje en Kroatië heeft iedereen er de 
mond van vol. Maar ergens weten we het alle-
maal wel: ze gaan geen potten meer breken. Ook 

het team dat doorgaat niet. 

Maandag 28 juni 21:00
Frankrijk - Zwitserland

Deelnemers uit de kelder van het klassement 
voorspellen nu een overwinning van de Zwitsers, 
‘want iedereen voorspelt dat de Fransen winnen 
en dan maak ik een kans om het gat te dichten’. 
Hoe begrijpelijk ook, het blijft het meest treurige 
verschijnsel van de pool. Want het gebeurt niet. 

Het gat wordt groter. 

Dinsdag 29 juni 18:00
Engeland – Duitsland

De moeder aller voetbalwedstrijden. The clash. 
Das Spiel. Onderkant latje schieten. Oude sen-
timenten. Nieuwe sterren. Zou zomaar een heel 
mooie wedstrijd kunnen worden. Of een enorme 

tegenvaller. And in the end the Germans win.

Dinsdag 29 juni 21:00
Zweden – Oekraïne

Twee teams in het geel. Geen gezicht. En ook: 
geen idee. Twee elftallen die stomverbaasd hun 
vakantie hebben moeten annuleren. Ach toch. Als 

ze winnen, moeten ze nóg een keer!

Frenkie
Wanneer ‘s middags om vier uur
Onze schoolbel was gegaan
En we gingen voetbal spelen
Dan kwam Frenkie er steeds aan

Frenkie woonde in de buurt
Maar zat niet op onze school
Hij was een aparte jongen
Een idool
Frenkie-Frenkie
He jongens daar is Frenkie

Meestal riep er iemand wel:
“Kom maar, Frenkie, doe maar mee”
Welke kant je uit moest schoppen
hij had altijd het idee

Frenkie legde dan de bal
Op twee meter van ‘t doel

En als wij m toch niet maakten
Hield hij toch een vrolijk smoel

Frenkie-Frenkie
He jongens daar is Frenkie

Frenkie stuurde elke aanval
Altijd naar de goede kant
En ‘t was goal, en dan was Frenkie
Kampioen van Nederland

Misschien vind je Frenkie zielig 
(omdat Barcelona het zwaar had dit jaar)
Maar dat is ‘ie niet voor mij
Want ik zag nog nooit een jongen
Die zo lekker speelt als hij

Frenkie-Frenkie
He jongens daar is Frenkie
 Bas Könning
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 Leukstezus

D
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e ene keer geet 
‘t gladjes, de ander keer geet ‘t stroef.
 Reinoud van U
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Frank, als ik moet rennen
Dan ren ik voor jou
Frank als ik moet sliden
Dan slide ik voor jou

Let’s Denzel! Bij de amateurs was ik 
niet goed genoeg. 
Let’s Denzel! Nu ga ik op m’n roze 
schoentjes naar Wembley toe.

Let’s Denzel! Ik ga weer naar voren, 
want ik ben nog niet moe.
Let’s Denzel! Geef maar voor, ik leg 
‘m in de verre hoek.

De Boerend Hard
Ze zeggen Boe!
Ze zeggen Bah!

Boeboe De Boerend hard
Scheurden zie na de poule naar huus
Boeboe De Boerend hard
Frank en Frenkie met hun oranje tenues

Zie wilden nooit, nee nee nooit
Nooit meer zo’n beroerde start
Zie sloten nooit, nee nee nooit
Nooit meer de Boer in ‘t hart
 Tom Leistra

Weet je nog? Ons gedroomde EK-hitje Like 
a Virgil werd helaas geen EK-hitje. Want 
Virgil haalde het EK niet. We vroegen jul-
lie om vervangende liedjes. Sterker nog, we 
schreven een challenge uit. Hieronder de 
resultaten. Twee hele coupletten van Tom 
Leistra, een refrein van Reinoud van Uffelen, 

refrein deeltjes van Leukstezus en een volle-
dige ballade van Bas Könning. Helaas ont-
vingen we geen geluidsfragmenten. Maar 
laat je daardoor niet weerhouden. Print 
deze bode uit, zet de karaoke-versie van 
het origineel op en zing! Zing! Zing!



Al twee bodes is het stil rond Hennie. 
Hennie wie? Hennie de Haan. 

Even voor de nieuwkomers, slechte le-
zers of mensen met een beperkt ge-
heugen: Hennie is onze man achter 
de linies. In verre landen, of juist heel 

dichtbij, denkt hij wondere plannetjes uit. Kijk in 
je boekenkast. Je hebt boeken van hem in huis. 
Hennie is de man achter de standaardwerken 
Spreekwoordelijk maar dan juist letterlijk (1996), 
Dingen heel goed nadoen (2002), Dingen heel 
goed nadoen (2004) en Piepelmanagement 
(2014). Binnenkort verschijnt zijn nieuwste werk 
Helemaal geen linies! (Hennie: ‘Ik laat dat pre-
cies tussen twee eindrondes in verschijnen.’)  

Zijn macht is groot, zijn denkraam immens. En 
ook al zie of hoor je hem niet: reken er maar op 
dat hij zijn invloed laat gelden. Ook tijdens dit 
EK? Juist tijdens dit EK. Elf speelsteden? De 
hand van Hennie. Een halfleeg stadion in Boe-
karest en een bomvol stadion in Boedapest? 
Hennie ten voeten uit. Daslogischdus aan de 
kop van het klassement – of juist een heel ande-
re deelnemer? Hennie heeft het bekokstoofd. 
Hennie: ‘In huize De Haan kreeg ik het bekok-
stoven met de paplepel ingegeven. Die paple-

pel was groot en van hout. Moeilijk schoon te 
krijgen. Vooral de randen van de lepel. Ik was er 
echter vrij handig in. Met een klein staalsponsje 
kreeg ik het altijd weer voor elkaar. Maar dit ter-
zijde. De laatste drie jaar werkte ik 
in het diepste geheim aan mijn 
nieuwe fluisterpodcast: De 
Bekokstoofschotel!’

Niemand kan zo fijn-
zinnig fluisteren als 
Hennie. Dan gaat 
het niet over zacht-
jes praten of onver-
staanbaar mompelen. 
Hijgend spreken? Nee. 
Bij een eenvoudig ge-
lispel schudt Hennie het 
hoofd. Fazelen moet het zijn. 
Femelen. Feziken zelfs. De fluis-
terstemmen van Hennie strelen je oorschelp. 
Soms kriebelen ze, als een school kleine vissen 
die zich zachtjes door de gehoorgang wurmt. 
‘Een aflevering van De Bekokstoofschotel duurt 
acht uur. En echt goed bekokstoven kun je niet 
alleen. Wat dat betreft is het net als met be-
konkelen: je hebt een partner in crime nodig,’ 
laat Hennie weten. Hij wijst naar de persoon 

aan de andere kant van de tafel. ‘Dat is Pukki 
geworden, een fluisterFin die ik een jaar of tien 
geleden in Duitsland verzonnen heb. Eigenlijk 
meer als prototype. In de Premiership heb ik er 

een baardje aan laten groeien. Daar kan 
Pukki fijn door femelen.’

Soms behandelen ze een Ket-
zer. Of blikken terug op een 

Stopper. ‘Dat ze je verkeerd 
verstaan. Een Löw op je rug 
tatoeëren’, bijvoorbeeld. 
Dat is spelen met woor-
den. Plaatjes kijken. Knip-
pen en plakken. Husselen. 

Schuiven. Doorstrepen. Na 
een uur heb je een mood-

board. Een voorzichtige basis. 
Die moet je zeker twee uur laten 

staan. Pruttelen boven het vuur. En 
dan zachtjes overleggen. Wordt het een 

Stopper of een Ketzer? ‘Heeft de Nederlandse 
speler Memphis Depay ook niet een tattoo?’ fe-
melt Pukki. ‘Scherp!’ fezikt Hennie en steekt on-
zichtbaar voor de luisteraar zijn duim omhoog.

Luister hier naar de Bekokstoofschotel van Hen-
nie en Pukki! Hoor je niets? Zet je geluid dan nét 
wat zachter!

Hennie de Haan voetbalfluisteraar 
uit Bathmen

Op leeftijd ben ik en dat leidt tot over-
peinzingen. Over vroeger. Zoals nu aan 
de thee, in mijn lommerrijke tuin in een 
Home Countie. Waar dat is, schrijf ik niet. 

Als Engelsman en mens ben ik gesteld op mijn pri-
vacy. Mijmeringen zijn niet altijd scherp of duidelijk. 
Herinneringen kunnen bedrieglijk zijn. Dat behoeft 
geen betoog, maar ik praat en schrijf graag.

Brononderzoek kan helpen, maar ik vind internet 
niet heel friendly. Het net is me vaak te snel af. Word 
ik sikkeneurg van. Dan nog deep fake. Al zo oud als de 
weg van Londen naar Glasgow, Land’s End, Bombay, 
Christchurch of een andere uithoek op de globe. Des-
informatie noem(d)en we dat. Ik dwaal af.

Dat mag, vind ik. Eerbied voor mijn grijze haren. In-
deed. Ja. Iedereen heeft de mond vol over respect. 
Dus, mijn grijze haren mogen er zijn. Ik herinner me 
een wedstrijd in Londen, voor mij overigens niet cen-
tre of the universe, tegen een Nederlands clubje. Dat 
ik niet weet welk. Iets met een stad aan de rivier. Ik 
denk even na… Zoveel rivieren in dat lage land. Dat 
ik niet meer weet hoe het heet, als het nog bestaat. 
Aparte kleurcombinatie dat wel. Rood-groen-zwart. 
Mooi, vind ik. Ik kende maar 1 club die dat had: Glen-
toran.

Mmm, volgens mij hadden we het best moeilijk in 
die friendly game. Zo’n kleine gifkikker op hun mid-

Rare lui, 
die Nederlanders

denveld maakte het me lastig. Kappen en draaien 
dat-ie kon. Dat kende ik wel van Frans Thijssen bij 
Ipswich Town; altijd zwaar voor ons ‘Hammers’. 

Het EK is begonnen. Mijn vrienden gokken graag, 
op alles wat los en vast zit, dus ook op voetbal. Ik 
niet. Allemaal maffiose geuren rondom gambling. Of 
ik weer aan West Ham Gazette wilde meedoen. Dat 
vind ik wel leuk. Gaat nergens over, de eer en de lol: 
dus gaat het overal over. Nou, ik heb geprobeerd me 
aan te melden. Dat viel niet mee. Mijn vaste zitplaat-
sen voor komend seizoen bij West Ham leverden ook 
al gedoe op. Wembley, England @ home, daar reken 
ik niet op. Ik dwaal af. Dat komt met de leeftijd. Te 
veel meegemaakt, mooie en minder mooie dingen. 
Die Gazette via fe.k.ng internet, pardon my English; 
het theeservies vloog nog net niet tegen de muur! Ik 
zat niet in de tuin, op dat moment.

Anyway, England is goed gestart. Jammer dat de 
(Noord-)Ieren niet meedoen. Dat mag ik zeggen. Als 
ik het maar niet over politiek, religie of Brexit heb. 
Nederland heb ik gezien, veelbelovend. Mooie wed-
strijden waren dat, al verloren we een keer thuis: 
ene Jan Peters scoorde tweemaal tegen ons. Was 
ik daarbij? I am not sure. Van Johan Neeskens was 
ik eerlijk gezegd altijd een beetje bang. Dat weet ik 
zeker.

Nog een kopje thee dan maar. England vs the 
Netherlands, als ze zo ver komen. Zou de FA aan me 
denken? Anders de KNVB wel.

Yours truly,
Trevor Brooking (dat sir vind ik een overbodige eer)

i n g e z o n d e n

https://www.poolbode.nl/fileadmin/user_upload/geluid/2021/Hennie.mp3
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POLARGORPUA

2018ko txapelketara arte honela joan zen: fi-nalaren ondoren oporretara joan zinen eta han marka zenuen kamiseta erosi zenuen zinen herri-aldetik. Agian zure oroitzapena are gehiago itzuli zen, Txapeldunen Ligara, eta urte hartan oso ondo egin zuen kamiseta erosi zenion klubari. Oporreta-tik bueltan, arropa guztia ontziratzen duzu. Dena jantzi ez baduzu ere, bi astez horrelako alkandora batek bidaia poltsan kiratsa besterik ez du egin-go. Ziur aski, kamiseta berria gallemiesera joan zen zuzenean. Forma eman, testua lausotu, dena. 

Duela urte batzuk, azken Mun-duko Kopa garaian, bat-batean sari gehigarri bat irabaz zezake-ten sailkapenaren erdia zehazki lortuz gero. Sagu grisa. Mezulari polarren ekintza ludikoa. Pre-zioa: garagardo kasu bat. Ushers gehien sortzen diren arratsal-deen izpirituan. Arrakasta han-dia ere bai, bi harrapatu genitu-elako: Tim Heuver eta Voetbal Kampioenfila. Baina biak adin-

gabe bihurtu ziren! Gurasoekin izandako eztabaida sukarrek garagardoa hondatu arte kaxa horiek ez gordetzea erabaki ge-nuen. Fila futbol txapeldunak urtebete darama Máxima herri-aldeko nonbait bizitzen, Grolsch botila hotzetik urrun. Gainera, 14 urte besterik ez ditu. Baina Timek oso gustura hartzen du hozkailutik garagardo bat Txa-peldunen Ligako partida jokat-

zen den astean. Eta gero eserle-kua kokea edaten duen aitaren ondoan. Beraz, Tim, kaxa hori, oso laster etorriko da.
Eta Saltatu. Beno, buruzagi ba-ten semea izanik, golegile onen-aren irabazle gisa merezi zuen krema pastela txistu egin zezak-een. Lastima! Baina ez etsi, Skip, esnegaina geure buruari harrot-zera gatoz. Tarta hori ia bidean da.

Hemen gaude berriro, mezulari polarrak! Zer moduz gabiltza? Ona. Geroago gehiago. Begira, hor zaudete berriro, parte hartzaileak! Zelan zau-de? Ez, baina benetan? Itxaron. Han daukaguna: jokalariak! Hamasei herrialde baino gutxiagoko 416 jokalari, elkarren aurka jokatzen duten 11 herrialde hartzailetan gutxienez 11 herrialdetan! Geroago harrapatuko dugu. Zeren zentzua ema-ten diozu horri? Hau pentsalarientzako igerilekua izango da, marmarka diogu. Burua leku egokian duten iragarleentzako igerilekua. Eta orduan ere zaindu behar duzu zure bihotza. Zeren ... gure mu-tilek parte hartzen dute eta Frank de Boerrek ere bai!
Begiratu besterik ez dugu egin. 2012tik Oran-ge-k parte hartu duen lehen Europako Txapelke-ta da eta Orange-k 2008az geroztik parte hartu duen Europako Txapelketa bateko Europako Txa-pelketako lehen mezularia da! Urte bitxi batean atera den lehen mezularia, hori ere bai. Baina horrek ez gaitu kezkatzen. Urte bat gehiago le-hertu ahal izan genuen. MagicGnoe-ren mehatxu-tik, Sef Boland, jeronimo, Davitze Könning, Team Boxmeer, Randolph W.C. Basatia, lemazaina Stin-kie eta Kpt. Galtzontziloak bizar eta Ap Reinders. Themo Theo, Dimitri Dundee, Loes, Erik Wonder-slof eta Jacques de Grooten erdipurdikotasune-

tik. Eispaleisen emanal-di kaskarren artean, Hennie de Haan-ek 
(dagoeneko iragar-ri zuen iragarki bat, eta horri buruz oraindik ez dugu ezer esateko baimenik), Kai-Arne Vos, Intense Tenz, Steven Boland.Errusiako Munduko Kopa nahasi hartaz, Eu-ropako Txapelketa baten antza handia zuena. eta finalerdietara iritsi zen, gogoratzen zara? Frant-ziak irabazi zuela eta Theo Heldensek garaipena lortu zuela eta Schoap1 & 3 belarrari kosk egiten utzi ziola? Ez? Berdin dio. Ez duzu iraganari buruz ezer jakin beharrik. Zure lurra etorkizuna da. Au-rreikus ezazu.
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Buitenlandse bodes
Hoe zit dat eigenlijk in andere landen? Maken Noord-Macedoniërs 
en Finnen ook poolbodes? We vroegen het ons rondreizend voet-
balorakel Hennie de Haan. Niet lang daarna kwam het antwoord. 
Uit Baskenland. Uit Turkije. En uit Hongarije: Biztosan!


