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Zo hee. Je bent tien jaar en je 
zet 359 deelnemers op 
hun plek. Onder wie 
gepokte spelers 

als Ouder & Wijzer, Lukkie 
Loek en Hoens. Maar ook 
gemazelde spelers als Piet 
ut Lent, Marleen en F Jon-
ker! Sterk staaltje, The Hart-
man Joris! Indrukwekkend 
waren al die driepunters die 
je in ronde 1 scoorde. Goed, 
die achtste finales leverden 
bar weinig op. Gold voor 
iedereen. Hier en daar 
blonken wat Benzemaatjes. 
Maar verder haalden alleen de 
erkend slechte voorspellers daar 
punten. Joost Jeliaskov scoorde. 
En Michel Melenhorst… Was er nou maar 
een prijs voor de beste rondemiss of 
-mister! (Daarover gespro-
ken: de prijzen! Hieronder 

JORIS DRIEPUNTER!
Zeven wedstrijden res-
teren er nog. De bles-
suretijd nadert. Frank 
Snoeks is allang aan 
zijn epiloog begonnen. 
Wat kan er dan nog? 
Dat zullen we je eens 
heel precies vertellen. Je kunt nog vijftig wed-
strijdpunten halen. Zoveel punten hebben die zo-
genaamde cracks zoals Sef Boland en Irun S zelfs 
in 44 wedstrijden nog niet gehaald. Haha! En dan 
mag je ook nog eens drie topschutters voor je aan 
het werk zetten. Om het af te maken. Wat? Hoe-
zo De Boer? O, je zei Der Bomber. Ja, die doet ook 
mee. Hij nog wel. Net als jij Deruks. En jullie, Mighty 
J, 8erop en Anniedevoorspeller. Het is niet verhef-
fend wat jullie laten zien. Maar het is tenminste 
iets. Je zit nog in de race. Echt, alles is nog te halen. 
Pak je kans en scoor! Scoor! En reken op de toewij-
ding en steun van

  

 
      

lees je er alles over!) Wat? Zei ie-
mand daar Oranje? O, helemaal nie-
mand? We dachten toch echt… O, 
je zei Anja! Ja, Anja. Samen met een 
groepje mededuikelaars – Marcel Ro-
beerst, Jack – gaf zij nieuwe inhoud 

aan het begrip ‘vrije val’. Daar sta je dan, 
tussen kansloze types als De Rooie  

Romario, Roy en Milko Djurov-
ski. Is er een weg terug omhoog? 

Nu Oranje niet in de prijzen valt, de leukste 
wedstrijden van het toernooi al geweest 
zijn en we de klok erop gelijk kunnen 
zetten dat Tsjechië Europees kampioen 

wordt, moeten we toch íets bedenken om iedereen 
bij de les te houden. Natuurlijk, alle deelnemers 
zijn bij voorbaat winnaars – print al die pracht-Bo-
des maar eens uit, als je dat niet al hebt gedaan, en 
hang ze naast elkaar boven je bed –, maar jullie wil-
len vast meer. De hoofdprijs bijvoorbeeld. En dat is 
nog mogelijk voor heel veel deelnemers. De span-
ning bovenin is te snijden, en de punten die je kunt 
halen blijven stijgen. Dus sta je honderdste, Ture-
luur, Errieknerrie en Freek Morel, je hebt nog alle 
kans. Zeker als je weet dat de hele top-tien straks 
een doldwaas dansje doet. Van geluk. En is dat al-
les? Welnee! 

Zonder dat ze het wisten, hebben Koelie en The 
Hartman Joris al gewonnen. Als fiere leiders na de 
eerste en de tweede ronde lopen ze deze zomer in 
een Poolbode-T-shirt op maat. Dat kan jou ook ge-
beuren! Dus vergeet vooral niet je voorspellingen 
op tijd te blijven invullen.

En we geven meer T-shirts weg. De winnaar van 
het Topscorerklassement krijgt er zeker eentje. 

Net als de nummers 50, 100, 150, 201, 250 en 
300 in het eindklassement – ook zij mogen zo’n 
prachtshirt uitkiezen. Dus verdiep je vast in de be-
schikbare kleuren en maten, want voor je het weet 
zit-ie straks in je reiskoffer, Such a Karen, Multatuli, 
Jeroen van Haeren, Michiel van der Zee, Tis raar 
maar waar, Hak en Shuggie. Want jullie staan ge-
vaarlijk dicht in de buurt.

De grijze muis van het toernooi heeft nog meer ge-
luk, dat spreekt voor zich: eindig je als nummer 180 
of 181? Geluksvogel. Je krijgt een kratje bier en een 
reuzenzak chips. 

Was dat het dan? Nee joh, het kan niet op! We heb-
ben nog wat geldprijsjes ook. Hiernaast een rijtje.

Nu niet fanatiek worden Croontjes, Spitzbube, 
Gozza, Theo Verhoeven, Junne Brassen en Maart-
je. Blijf ontspannen, anders gaat het sowieso mis. 
Lekker poolen en het resultaat komt vanzelf. In 
welke vorm dan ook.

Maar we zijn nog niet klaar. Met een beetje geluk 
krijg je zomaar je inschrijfgeld terug: nummer 17, 
89, 173, 222 en 303 – als je betaald hebt tenminste. 
Anders krijg je natuurlijk helemaal niks (ook niets 
van wat hiervoor staat). Maar dat geldt gelukkig 
voor bijna niemand. Voor jou wel? Schiet dan eens 
een beetje op. Want straks zetten we je in het Wan-
betalersklassement…
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Enkele dagen later, na alle berich-
ten die memoreerden dat Hennie 
de Haan alle taken en functies per 
direct zou hebben neergelegd. In 

landelijke en regionale media. Met kop-
pen als ‘Ik heb nooit echt van voetbal ge-
houden’... Wij weten wel beter. Want vanuit 
Bathmen – een dorp dat aanschurkt tegen 
de A1 en wereldwijd bekend werd door de 
uitvinding van het ABS-systeem – bereikten 
ons heel andere geluiden. ‘Het is toch tra-
gisch hoe slecht mensen lezen’, aldus Hen-
nie vanuit de laatste telefooncel die het 
dorp rijk is; strategisch geplaatst tegen-
over Boode, waar de plaatselijke kastelein 

aan het eind van elke dag de verfrommel-
de aantekeningen van het lokale voetbal-
genie gladstrijkt en vervolgens zorgvuldig 
in een multomap opbergt. ‘Zoals ik zo vaak 
heb uitgelegd, valt of staat een muurtje 
met de positie van de neergevlijde spe-
ler. Ik kan het niet genoeg benadrukken… 
Maar m’n kwartjes zijn bijna op, dus ik moet 
snel zijn… Die bevallig liggende speler dus, 
die raakt nu op de achtergrond. En daar 
hoort hij niet. Luister goed...

In de 92ste minuut krijgt het nationale elf-
tal van Engeland een free-kick op de rand 
van het zestienmetergebied. Bondscoach 

Gareth Southgate knikt bijna onmerk-
baar naar zijn topspits Harry Kane. Dit is 
een kolfje naar diens hand, Kane zal zeker  
scoren! Op datzelfde moment knikt Andrij 
Sjevtsjenko, bondscoach van Oekraïne, bij-
na onmerkbaar naar zijn topspits Andriy 
Yarmolenko. Die dient namelijk de liggende 
positie in te nemen, voor het geval de lepe 
Kane kiest voor een bekeken schuiver! En 
dan komt het. De welgebouwde Yarmolen-
ko vlijt zich niet achter, doch voor het muur-
tje neer! Zijn bevallige houding en schalkse 
glimlach hebben ongetwijfeld het gewenste 
effect op de topspits van de Engelsen. Kane 
zal missen.

liggende spelerDe

Zelden twee volwassen 
sporters zo hartver-
scheurend zien huilen. 

Eerst liep wielrenner Mathieu 
van der Poel leeg, nadat hij afge-

lopen zondag een tricot had veroverd 
dat zijn befaamde Franse opa Raymond 
Poulidor in diens lange loopbaan nooit 
heeft kunnen bemachtigen. Twee dagen 
later was de Brit Mark Cavendish een 
vleesgeworden tranendal nadat hij na vijf 
jaar en mentale malheur weer een etappe 
in de Tour de France won.

Ook ontroerend om te zien, een suppor-
ter van Wales die tijdens het afspelen van 
het volkslied van zijn land verandert in 
een zee van tranen.

Bij de voetballers en staf van het Neder-
lands elftal was evenwel geen huilvocht 
te zien na de debacle-uitschakeling tegen 
Tsjechië. Alsof de spelers zich tijdens de 
wedstrijd al verzoend hadden met een tota-
le mislukking. De positie van Frans de Broer 

stond na het steriele potje voetbal natuurlijk 
meteen onder grote druk. De roep om hem 
te ontslaan nam oorverdovende Motör-
head-vormen aan. En toen diende De Broer 
dinsdag zelf zijn ontslag in.

Dat had de KNVB niet moeten accepte-
ren. De Broer is namelijk met zijn onthut-
send zwakke aanpak de ideale coach om 
ons van een immens moreel probleem te 
verlossen. Ook al heeft Nederland spelers 
van internationale klasse, hij weet ze zo 
te benaderen dat ze tegen een modale 
tegenstander geen enkele intensiteit en 
klasse tonen. Zijn verkeerde keuzes zou-
den er toe geleid hebben dat Nederland 
zich niet kwalificeert voor het komende 
WK. En dat is in dit verband een groot 
goed, want dan hoeven we ons volgend 
jaar niet druk te maken om nationaal 
voetbal in een verwerpelijke entourage 
waarvan de broer van De Broer zo graag 
deel uit maakt.

Ook om te huilen. Terwijl hij er alle reden 

voor had na zijn gestopte strafschop: geen 
traan liet Kylian Mbappé maandag toen 
hij van het veld liep, in zinderende een-
zaamheid, met slechts een ijverige camera-
man aan zijn zijde.

Topsport is wreed.
Maar niet voor een peuter. Een IKJE, 

het lezersrubriekje van NRC Handelsblad, 
schreef Adri Leijdekkers onlangs: ‘Geld 
of eeuwige roem stond mijn kleinzoon van 
drie niet voor ogen, toen hij na de wed-
strijd van het Nederlands elftal in de Are-
na verheerlijkt tegen zijn moeder zei dat 
hij later voetballer wilde worden: ‘Lekker 
knuffelen na een doelpunt.’’

En gelukkig krijgen voetballers niet alles 
mee. In de wedstrijd tegen Oostenrijk 
werd aanvaller Lorenzo Insigne hartstoch-
telijk toegeschreeuwd door een Italië-fan 
die overigens in het Poolbode-klassement 
slechts een Polen-rol speelt: ‘Kom op, ka-
boutertje, rennen langs die lijn.’
    BERTIE

Om te huilen
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Jij viel de organisatie op, vanwege jouw onna-
volgbare weg door het klassement. En je bijzon-
dere naam, natuurlijk. Hoe gaat het nu met je? 
Zie je het nog zitten? Laat het even weten via de 
app. Een plekje in de nieuwe bode is je deel! Een 
greep uit de reacties:

De Dikke Prins: Hi, het gaat 
vooral goed nu ik redelijk in een 
tourpool sta, maar ik was de 
eerste weken wel van slag. Het 

was een ware rollercoaster, maar 
eentje die wel iets te vaak naar be-

neden gaat. Ik zie een succesvol einde vrij somber 
in, vergelijkbaar met het beeld dat ik van Oranje 
in mei had. Maar we houden stug vol, als waren we 
Zwitserland.

Rinus Jobbedonk Van Zadelen: 
Ik zit nu al op het puntje van de 
stoel! Popelend en vol verwach-
ting naar de kwartfinales. Ik ben 
net als de Engelsen ‘on point’.  
Op naar een topklassering.

Toch net geen laatste geworden: Eerlijk gezegd 
weet ik niet meer waar ik het zoeken moet van 
de zenuwen. Ik kan niet meer helder nadenken, ik 
slaap slecht, zie alles in groen met witte lijnen. In 
mijn spaarzame dromen zie ik mijn  topscorers de 
ene na de andere goal scoren. In mijn nachtmer-
ries blijkt dat ik dan juist die topscorers ingewis-
seld had voor bankzitters. Het is me ook wel even 
wat; ik was gewend om in eender welke pool dan 
ook heel gemoedelijk ergens onderaan de midden-
moot mee te deinen. Verder zakken was mogelijk, 
maar uiterst lastig en elk gesprokkeld punt was 
meer dan welkom, want je schoof zomaar naar het 
midden van de middenmoot!
En nu blijk ik dankzij mijn voorspellingen, alles bij 
elkaar heeft het me tot nu toe nog geen vijf minu-
ten gekost, opeens bovenaan mee te draaien. En 
dat terwijl ik het internationale voetbal al jaren 
niet meer volg. Het kan verkeren! 
Maar ter zake: ja, ik denk dat ik nog wel kansen 
zie wat punten te vergaren, maar veel hangt af 
van de voetballers. Dat die Kane dus niet opnieuw 
in de laatste minuut er nog eentje in kopt. Maar 
de screenshot van mijn kortstondige eerste plaats 
neemt niemand mij meer af. Hij staat te pronken 
op mijn geactualiseerde CV.

Vox Tristan 
en de Poolbode

‘Wie weet nou dat Tristan eind vori-
ge eeuw een obscuur tijdschriftje 
was van in het zwart geklede 

jongens met eyeliner’, lazen we in de vorige 
Poolbode. Nou nou, tut tut, beetje kort door de 
bocht. Daarbij getuigt het niet van veel res-
pect voor een oerbode, die na lange tijd weer 
eens van zich laat horen. Zijn moeder ook, 
trouwens, maar da’s weer een ander verhaal.

Tegenwoordig zijn er negen bodes om de 
poolklus te klaren, maar ooit waren er dat 
maar twee. Wie op de website rondkijkt, ziet 
al snel in de linkerbovenhoek een lijstje met 
winnaars, dat begint in 1988 (Onno K.). Even 
verder struinen en klikken op ARCHIEF. Daar 
is het oudste jaartal 1990 – hoe kan dat? In 
het twee jaar geleden bij uitgeverij Vantilt 
verschenen prachtboek Inktvingers wordt dat 
uitgelegd. 

In 1988 begonnen Alfred Boland en Rob 
van Erkelens een kleine voetbalpool voor een 
twintigtal vrienden en bekenden, met af en toe 
wat gefotokopieerde tussenstanden. Rob ging 
andere dingen doen, Alfred ging in 1990 door 
met Ubu Lemereis and the rest is history, zoals 
de Engelsen zeggen (de Amerikanen ook, trou-

wens): de eerste echte Poolbode verscheen 
vlak na afloop van het toernooi in 1990. En die 
vind je dus in het archief.

Maar wat heeft dat nou met Tristan te ma-
ken? Welnu, diezelfde Rob van Erkelens was in 
1987 samen met Chrétien Breukers en onder-
getekende een literair tijdsschrift (geen tik-
fout) begonnen, genaamd… precies. Uiteraard 
ontstond er al na een paar nummers onenig-
heid en ging elk van de redacteuren z’n eigen 
weg, maar dit jaar zijn ze alle drie deelnemer 
aan de Poolbode. Een heuglijk feit, dat gevierd 
wordt met een subklassementje.

Daarin tevens Irun S., ooit sterauteur van 
Tristan, en Kees Kist, die de laatste pagina 
van het laatste nummer vulde. Ook niet niks. 
En voor wie meer wil weten: rond 1 september 
verschijnt er opnieuw een prachtboek, over 
Tristan en alles waarvan je niet wist dat je het 
altijd al had willen weten. Met oude teksten, 
nieuwe teksten, interviews, melancholieke 
mijmeringen, memorabele tijdsbeelden, afre-
keningen in het circuit, you name it. Zoals etc.

                                      Jack van der Weide

Hennie: Een elftal in zijn geheel toevoegen aan 
een WhatsApp-groep! Bijvoorbeeld België! Voor 
de wedstrijd verstopt de (door de Italianen met 
honderden lires omgekochte) verzorger van de 
Belgen de smartphones van de spelers kunstig in 
hun scheenbeschermers. Tijdens een vloeiende en 
soepele aanval van de Belgen haalt de Italiaan-

se teammanager Gianluca Vialli ongemerkt zijn 
smartphone tevoorschijn en tikt op het telefoon-
tje in de groeps-WhatsApp van de Belgen. Onze 
zuiderburen onderbreken terstond hun aanval en 
grijpen naar hun telefoon. De Italianen maken 
van de verwarring gebruik, nemen de bal over en 
stomen op naar de knielende Courtois. 0-1!

HELEMAAL GEEN LINIES
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Wat een E.K. voetbal! Spanning, sen-
satie, drama, wat een wil om te 
spelen! Ik heb niet veel wedstrijden 
gezien, wat samenvattingen, flitsen, 

herhalingen, halve en hele commentaren. Mij viel 
op de drive, soms op het scherpst van de snede, in 
het algemeen niet met de intentie de Gegner te 
beschadigen. Dat woordje leerde ik van een Duit-
se voetbalvriend van ‘Curly’ Keegan. Kev had ons 
zijn stulpje bij Scunthorpe aangeboden ter verpo-
zing tijdens ‘The Battle of Britain’. De DfB had niet 
aan de verdiensten van de Duitser gedacht, de F.A. 
was mij vergeten. Anyhow, de KNVB hoefde niet 
aan mij te denken. Ik wil wel delen dat de S.F.A. me 
terloops al had laten weten dat te zullen doen. Bij 
een goede afloop voor the Scotts. Eerlijk gezegd 
vond ik dat de Schotten het verdiend hadden door 
te gaan en ben ik de naam van de Duitser (decent 
chap by the way) kwijt: hij had een krat Jever en 
Astra over van zijn zeiltocht.

U begrijpt ongetwijfeld dat mijn Lionheart nu wel 
sneller klopt. Ik ben niet gerust op de wedstrijd te-
gen Oekraïne. Dat speelt niet aantrekkelijk, wel 
zeer gefocust en effectief. Tussen de bedrijven 
door nog wat getuinierd. De IJslandse klaprozen 
en Iron Cross klavers (4) komen op. Het heeft nog 

flink gehoost, maar de bloemen bloeien en het 
groen heeft diepere kleuren dan ooit. Per post 
kwam nog een uitnodiging van Roy Keane. Hij runt 
een air b&b in Dublin en wil daar mee kappen: ik 
kon als 1ste gast gratis verblijven. Het wordt een 
migrantenverblijf voor mensen en dieren. Nice ge-
sture van Roy.

Covid-perikelen maken reizen nu moeilijk voor ons 
aan tradities verknochte Engelsen. Law-abiding 
citizen die ik ben, wil ik me niet laten fêteren op 
een reisje naar Rome, ook niet door UEFA. Foot-
ball may come home. I am in ‘My little town’ or one of 
England’s fine counties.

Arnold Mühren, Frans Thijssen, Jan Lohman en 
Elton John hadden behoefte aan een paar dagen 
onder heren. Dus sinds midweek zitten we op het 
platteland ten noorden van London, tiddle-lee-de-
li. Er wordt beweerd dat Van Morrison zin heeft Up 
County te gaan. En dat een Nederlandse voetbal- 
en maatschappij analyticus zijn knorrige vriend 
Van wil treffen en Cats op sleeptouw neemt. Rod 
heeft toegezegd, Maggie McNeal en Britt Ekland 
idem dito. So, whatever England’s result will be, 
some of these gentlemen will go well into ‘Saturday 
night and Sunday Morning’. Ik ken mijn klassieken. 

Als er eentje zondag 4 juli rond 11.00 roept ‘Oh, 
captain, my captain’ zit ik aan de tea, toast, eggs on 
curried beans met de zondagskranten. Ik ben met 
pensioen. Tegen die tijd staat er geen een van de 
party people meer, zelfs niet voor 70+ voetbal met 
rollator.

Yours truly, 
Trevor Brooking

Lachende gezichten bij Oranje. Een vrolij-
ke Steven Berghuis sloft op zijn sokken in 
badslippers voor Wout Weghorst uit, die 
met twee kratjes Paulaner sjouwt. Maarten 

Stekelenburg tikt nog gauw zijn filtersigaret door 
de openstaande deuren naar buiten. De verwach-
tingen zijn waargemaakt. Het is tijd voor de terug-
reis.

Frank de Boer heeft al een trein eerder genomen. 
En dus hangt Dwight Lodeweges onderuit in zijn 
stoel en beent Patrick Lodewijks met de namenlijst 
door het gangpad. ‘Wat een gepuzzel elke keer. 
Waarom zitten die jongens niet op linie, of alfa-
betisch?’ vraagt de oud-doelman van FC Gronin-
gen zich af. ‘Wout, lege flesjes graag terug in het 
krat. Denk aan het statiegeld,’ wijst hij Weghorst 
terecht. Hij loopt weer verder.

Denzel Dumfries vouwt het Eindhovens Dagblad 
open. Cody Gakpo kijkt over zijn schouder mee. 
‘Die krant was je tijdens de heenreis ook al aan 
het lezen,’ lacht hij, ‘heb je hem nóg niet uit?’ De-
pay gniffelt mee. ‘Denzel is wel snel, maar niet met 

lezen,’ plaagt hij, en hij slaat Dumfries op de knie 
van het lachen. De rechtervleugelverdediger van 
PSV masseert zijn bovenbeen en kijkt geïrriteerd 
langs de krant naar zijn oud-ploeggenoot. ‘Ik doe 
de crypto, dat snappen jullie toch niet,’ zegt hij en 
vouwt de krant zo dat deze met de puzzel zichtbaar 
op het tafeltje ligt.

‘Sáái,’ gaapt Gakpo. Hij leunt achterover en sluit 
zijn ogen. Depay gaat ervoor zitten. ‘Nou, roep 
maar eens wat dan!’ Dumfries gaat met zijn wijsvin-
ger langs een aantal omschrijvingen. ‘10 horizon-
taal heb ik nog niet. Voetballer die afdingt,’ leest 
hij voor en kijkt vragend omhoog. Depay wrijft met 
zijn hand over de kin. ‘Ik ken eigenlijk geen voetbal-
ler die afdingt. We drijven meestal de prijs juist op.’ 
Patrick Lodewijks verschijnt in het gangpad. Hij zet 
vier vinkjes op zijn lijst en kijkt Depay aan. ‘Pinge-
laar!’ Depay kijkt de oud-doelman met open mond 
na als deze naar de volgende vierzits loopt. ‘Wat 
heeft die gast?’ fluistert hij. Malen haalt zijn schou-
ders op. ‘Het past wel. Ik vul het gewoon in,’ zegt 
Dumfries en hij pakt zijn pen.

‘Heb je ook een voor mij?’ vraagt Malen. ‘De laat-
ste, Donny. Als je deze fixt, is de puzzel klaar,’ re-
ageert Dumfries. ‘18 verticaal. Voetballer die 
er een eind aan maakt.’ Malen wordt wit om de 
neus en kijkt wat nerveus om zich heen. ‘Nou, dat 
klinkt meteen wel weer érg heftig, zeg. Ik heb geen 
flauw idee,’ mompelt hij. ‘Dat dacht ik al, dat jij die 
niet zou weten,‘ antwoordt Dumfries. Hij kijkt zijn 
ploeggenoot betekenisvol aan en vult vervolgens 
de zeven vakjes onder 18 verticaal. De trein neemt 
net een bocht en de coupé schudt. Een flesje Pau-
laner rolt het gangpad door. Cody Gakpo schrikt 
wakker. Donyell Malen buigt zich naar de krant, 
legt zijn vinger op 18 en volgt de vakjes naar bene-
den. En knikt.
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Days like these 
party people, Maggie, Rod and Britt
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daslogischdus
A.H.erlebnis

Stevie Wonder
Vera

Benny Blind
Tim (ik ga Sws winnen)

Toch net geen laatste geworden
Tis raar maar waar

MagicGnoe
Tita tovenaar

J. Voorspelbaar
Bartholomeus
Hennie de Haan

DE ZIENERS

Voorspel 
& Win

  
Vrijdag 2 juli 18:00 

Zwitserland – Spanje
Na afgelopen maandag verdienen beide teams 
een vrije doorgang naar de halve finale. Zonder 
ervoor te hoeven voetballen. Daar was elk ander 
team ook zonder morren mee akkoord gegaan. 
Maar ja, nou moeten ze verdorie tegen elkaar! 
Kunnen ze het weer? Vast niet. We hopen heel erg 

van wel. Kom maar door met die 3-3!

Vrijdag 2 juli 21:00
België – Italië

Wat zijn ze oud, de Belgen! De hele verdediging 
al grijs aan de slapen. Wat zijn ze geblesseerd, 
de Belgen! Een trekkebenende De Bruyne, een 
al maanden strompelende Hazard. Alhoewel… 
zagen we tegen Portugal niet een paar keer een 
glimp van de oude Eden? (Waarmee we natuurlijk 
de jonge Eden bedoelen, maar op dat stokpaard-
je gaan we nu maar even niet zitten. Later een 
keer). De Italianen zijn fantastisch. En Mancini 
weet sinds zaterdag dat hij Chiesa vanaf het be-
gin laat spelen. Toch is daar die angst. Wordt dat 
prachtige veld in de Allianz Arena dan toch de 

tuin van Eden?

Zaterdag 3 juli 18:00
Tsjechië – Denemarken

En wij nog denken: dat stadion in Baku zal wel vol 
met Tsjechen zitten. Die hoeven lang niet zo ver 
te rijden als de Denen. Blijkt Baku 3600 kilome-
ter van Praag te liggen! Huh? Is Europa zó groot? 
Nou ja. Dan zit het stadion dus vol met mensen 
die een vliegticket kunnen betalen. Denen. Nie-
mand die erom maalt. Denemarken heeft vanaf 
zaterdag 12 juni de Totale Gunfactor, of ze hem 
nou willen of niet. Een poll onder de Tsjechische 
bevolking wees uit dat 74% van de Tsjechen voor 
de Denen is. Echt waar! Nou ja, het zou echt waar 

kunnen zijn. 

Zaterdag 3 juli 21:00
Oekraïne – Engeland

Nee. Natuurlijk gaat het niet nóg een keer gebeu-
ren, beste Sjevtsjenko. Het is mooi geweest en 
je weet het. Straks is het afgelopen. En dan heb 
je het goed gedaan. Kwartfinales! Topprestatie! 
Je kijkt eens om je heen. Ah, Rome! Plak er nog 
lekker een paar dagen aan vast. Laat vrouw en 
kinderen overkomen. Over een paar dagen lig jij 
lekker in een luie stoel naar de televisie te kijken. 
Prosecco in de hand. Zie je de Engelsen ploeteren 

en het wéér niet redden. Proost!8
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