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MILANIA!
Hemel toch. Wat een ontknoping. We 

begrijpen dat je er ook nog vol van 
bent. Dat je, net als wij, nog elke dag 
op de poolbodesite rondstruint om 

een béétje grip te krijgen op … nou ja. Op wat 
daar gebeurd is. Verbijsterend was het. Is het. 
Voor ons, voor jou. En stel je dán eens voor 

dat je amai Sarah heet. Drie punten los van 
de rest. Op rozen. Scoort er niemand? aimai  
Sarah wint. Scoort Italië? amai Sarah wint. Wordt 
het 2-2, 3-3? amai Sarah wint. Maar na amper 
twee minuten laat de werkelijkheid zien tot wel-
ke onwerkelijke gebeurtenissen ze in staat is. 
Amai, het nietige Engeland scoort! Aan de nog 

door geen duizend sloopkogels klein te krijgen  
Hubertushal ontsnapt een triomfantelijk ‘chi’. 
Italië gedemoraliseerd, Engeland gedragen door 
60.000 dronken supporters. Wat kan Hubertus-
hal nog gebeuren? Nou, Bonucci dus. Als die iets 
goed kan, is het heel hard tegen iets aan schop-
pen wat zich in de buurt van zijn voeten bevindt. 
Het blijkt de bal te zijn. Doelpunt. En kijk: ineens 
zit daar Melanie op de pooltroon! Tuen en amai  
Sarah bijten zich nog een krap halfuurtje de tan-
den stuk op haar onnavolgbare 1-1. En dan is het 
gedaan. De Ubu-bokaal gaat naar Heilig Land-
stichting. Eerlijk is het niet in deze wereld. Maar 
wel verdeeld.

Kijk ze daar zitten. De winnaars. Winnaars? Jazeker. Al bij het felicitatietelefoontje begon het ons te dagen en op het terras van Frowijn, bij het overhandigen van de beker werd het zonneklaar: Melanie won de pool niet alleen. Ze was nog in de race voor spek & bonen (312e na 39 wed-strijden), toen poolfluisteraar Mila zich ermee ging be-moeien. De rest is geschiedenis. En toekomst. Mila was prominent aanwezig op de prijsuitreiking. Melanie mocht ook mee. Nam de prijs in ontvangst. En Mila zag dat het goed was.

WINNAARS!



En waar het allemaal om draaide: die fel-
begeerde bokaal. Twee jaar lang staat-ie te 
pronken op een jaloersmakend nachtkastje. 
En dat al decennialang; daar lijkt geen sleet 
op te zitten. Of toch? Bij onze laatste pool-
held Theo Heldens leek de legendarische 
Ubu-bokaal dan toch zijn Waterloo te heb-
ben gevonden. Een ongecontroleerde be-
weging ontdeed het kleinood van zijn kroon. 
Paniek in Zutphen en goede lijm was duur. 
Maar het lukte Theo de beker in oude luis-
ter te herstellen en bode Teun bracht hem 
triomfantelijk terug naar het hoofdkwartier 
in Nijmegen. Een tochtje naar Frowijn, cen-
tercourt van de prijsuitreikingen, leek een 
formaliteit: beker achter op de fiets, gezwin-
de tred en eenmaal aangekomen sierlijk het 
rechterbeen naar achteren zwaaien. Geluk-
kig hadden ze in het café secondelijm. 

Daar zitten we dan. Poolbodes. We heb-
ben de eindstand er nog eens bijgepakt. 
En weet je: moedeloos worden we ervan. 

Waarom jullie wel, prijswinnaars? En wij niet! 
Zelfs als we de gekste prijzen verzinnen voor de 
meest onlogische posities op de ranglijst. Jul-
lie winnen. Allemaal. En wij? Wij grijpen overal 
naast. Daar doe je dan je best voor. 

Echt, we gunnen het jullie. Daar niet van. Maar 
toch. 

Vanavond breien we weer een bode. Eentje 
met louter winnaars. Want of je nu Melanie heet 
of Foppe & Boppe of [vul hier je eigen naam in 
Tureluur, Piet ut Lent, Marschall Vorwärts en al 
die 355 anderen], waarschijnlijk heb je gewoon 
gewonnen. Van harte! En gefeliciteerd! Hoera! 
Het was ons een genoegen. Een plezier zelfs, als 
je het Henk! zou vragen. Want we doen wel een 

beetje mismoedig en verongelijkt, maar het was 
weer echt fijn. We maakten mooie bodes, al zeg-
gen we het zelf. We hadden goede avonden sa-
men, en hele stukken van de nacht. En dat gaan 
we nog vaker doen, zeker wel! 

Wanneer is nog de vraag. Want Qatar. Kan 
dat? We keken elkaar hier even aan en toen wis-
ten we het. We slaan een keertje over. En na een 
emotionele zuivering keren we terug, gretiger 
dan ooit. 

Zien jullie het voor je: op het EK 2024 doet 
Louis in Duitsland z’n laatste kunstje, Daley ver-
stuurt z’n laatste pass en Memphis doet iets on-
navolgbaars. Of het goed afloopt zien we dan 
wel, maar we hebben er nu al zin in. Dus schrijf 
alvast in je agenda: 14 juni 2024 trappen we af. 
Da’s al over minder dan drie jaar! Wij zullen er 
zijn. En jullie vast ook. Toch?

AUF WIEDERSEHEN!

ONTKROOND

Bas R. Dank - wederom - voor 
deze mooie prijs. Ik was al ver-
guld met de dropjes, en dan nu 
deze oorkonde… het kan niet 
op! Ik was graag bij het cere-
moniële geweld geweest, maar 
ben helaas bij die Nachbarn 
im Ferien. Tijdens mijn korte 
tussenstop in Nijmegen is het 
me zowaar gelukt om een foto 
te maken van mijn trofeeën. 
Trots genoeg lijkt me ;)


