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POOLBODE No.1
vanuit het poolcentrum van den havestraat 6a nijmegen / www.poolbode.nl

Een vogelvluchtje. Laten we beginnen in 2008, precies tien jaar geleden! Gaat-ie.
Carien Koldeweij won, Van Basten ging, Van Marwijk
kwam, Rob Fila won... We namen afscheid van poolbode Ubu... Van Marwijk bleef, we gingen niet, niemand
won, Van Marwijk ging, Van Gaal kwam, Henk! won,
Van Gaal ging, Hiddink kwam, Hiddink ging, Blind
kwam, Jacques de Groot won, Blind ging, Advocaat
kwam... En weer gaan we niet.
Tja. De vraag der vragen. Hoe interessant is een WK
waar Nederland niet aan meedoet? Nou... Het laatste
WK zonder Oranje was dat toernooi in Zuid-Korea
en Japan in 2002. Daar was niet veel aan. Wie won
het eigenlijk? Duitsland? Brazilië? Al sla je ons dood.
Zelfs Google weet het niet zeker. Maar hee! Er was
ook geen poolbode dat jaar. Geen Niels, geen Themo

Theo, Orakel Bosch of Haframikiwi, geen HezelGuts.
Geen subklassementen, geen Hennie de Haan. Niks
aan.
Njet, het zal van ons moeten komen. En van jullie
natuurlijk! Want knoop het in je oren: jij kunt dit WK
winnen! Gewoon door heel goed te voorspellen.
Door Colombia op waarde te schatten en Japan juist
niet. Of door Ronaldo juist wél als topscorer te kiezen. En als je dan straks terugkijkt naar je avonturen
in het klassement, dan zul je het zien: precies die ene
wedstrijd waar werkelijk niemand naar wilde en ging
kijken (Panama - Tunesië) gaf jou nét dat zetje dat je
nodig had. Dáár maakte je die sprong naar de top.
Dus. Winnen is niet alleen weggelegd voor Louis van
Zetten, Henk! of Rob Fila. Jij kunt het zijn, die deze
zomer de Ubu-trofee omhoog tilt voor de kampioensfoto! Of je wordt 112e. Kon slechter.
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Zit je nou nóg te lezen in Poolbode no.1 van 2018? Dan wil je misschien wel meer Poolbodes in je mailbox ontvangen. Kan hoor. En dan kun je ook nog eens een heel WK lang je uitslagen voorspellen en invullen op http://
www.poolbode.nl. Dat alles voor het luttele bedrag van €10! Meld je aan voor zondag 10 juni 23.59 uur! Wordt
het je nu allemaal even te veel? Begrijpen we best. Lees maar eens rustig het reglement, hieronder. Daar zie
je hoe je mee kunt doen.
REGELS
Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 voor volwassenen
en €5,00 voor kinderen (jonger dan 10 jaar). De inzet
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 spelersnaam.
Als je je inschrijfformulier hebt verzonden, heb je dus
al betaald. Niet? Meteen doen! Je inschrijfformulier
kun je insturen tot uiterlijk zondag 10 juni 23.59!
DE EERSTE RONDE
Tot uiterlijk één minuut voor aanvang van de eerste
wedstrijd van het WK kun je de voorspellingen en
topscorers voor de eerste ronde invullen. De voorspellingen voor de eerste ronde moeten dus uiterlijk
donderdag 14 juni om 16.59 uur ingevoerd zijn.
NA DE EERSTE RONDE
De voorspellingen voor de achtste finales moeten uiterlijk zaterdag 30 juni om 15.59 uur ingevoerd zijn.
De voorspellingen voor de kwartfinales moeten uiterlijk vrijdag 6 juli om 15.59 uur ingevoerd zijn.
De voorspellingen voor de halve finales moeten uiterlijk dinsdag 10 juli om 19.59 uur ingevoerd zijn.
De voorspellingen voor de troostfinale en de finale moeten uiterlijk zaterdag 14 juli om 15.59 uur ingevoerd zijn.

Voor alle voorspellingen geldt: het gaat om de eindstand na 90 minuten (+ blessuretijd). Dit betekent:
verlenging en strafschoppen moeten niet in de voorspellingen worden opgenomen.
Ben je te laat met invoeren? Wees dan niet al te boos
op jezelf. Kan iedereen gebeuren. Al je uitslagen worden automatisch 0-0. In de volgende ronde kun je gewoon weer invullen.
Ben je niet in de buurt van een computer, is je machine kapot of kom je er gewoon niet uit, dan kun je altijd nog mailen naar Hennie de Haan (sluwdummy@
gmail.com). Maar doe dat dan ruim op tijd!
Bij overmacht kun je een andere deelnemer vragen
uitslagen voor je door te geven. Doe dit door je inloggegevens aan hem of haar door te geven. Mocht je
tijdens het hele toernooi afwezig zijn en verder helemaal niemand kennen – en om die reden de uitslagen
van alle wedstrijden blind willen voorspellen, neem
dan even contact op met Hennie de Haan.

EN VERDER
De voorspellingen voor de WK-topscorers zijn van
groot belang: je krijgt 1 punt voor elk doelpunt dat
een van jouw topscorers maakt. Na de eerste ronde
mag je drie nieuwe topscorers kiezen. Tot en met de
halve finale mogen de topscorers aangepast worden.
Tussenstanden kun je na elke wedstrijd en vaak zelfs
direct na een doelpunt vinden onder de knop ‘klassementen’.
PUNTENTELLING
WK-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.

Ook poolbodes worden ouder en wijzer. Weet je dat we altijd van alle landen en alle wedstrijden
een voorbeschouwing maakten? Hahaha! Gekkenwerk. Dat doen we dus mooi niet meer. We
geloven ook heel erg in eigen kracht, tegenwoordig. Die van jullie dus hè. Jullie kunnen je best
eens zelf wat meer verdiepen in Senegal, Polen en Iran. In wat ze daar eten. En in de topografie.
Oké, de hoofdstad van Panama geven we nog even weg: Panamaribo. Eten: panamango’s. Dier:
Panamaraboe. Maar verder... Wordt misschien wel alles anders. Spannend!

Groep A
Hoe ze het voor elkaar krijgen weet je niet, maar
het is ze gelukt. De stimulerende middelen kunnen netjes in de luchtdichte verpakking mee naar
de volgende ronde. Want de Russen zitten in een
groep waarin ze wel tweede móeten worden.
Egypte hoeft niet eens te faken dat het slechter is;
zelfs met twee hele schouders kan die lieve Salah
het niet alleen. En wie het bij Saoedi-Arabië moet
gaan doen, weten we al helemaal niet. Bij Saoedi-Arabië zelf weten ze dat ook niet. Wij voorspellen: Rusland tweede, Egypte derde en SaoediArabië vierde. O ja, Uruguay eerste. Maar dat had
je zelf al voorspeld.

Groep C
Frankrijk door, Denemarken door, Australië en
Peru niet door. Voorspellen is zó makkelijk. En
tóch kijken we met blijde verwachting uit naar de
optredens van Peru. Want daar speelt Jefferson
Farfán. Jefferson Farfán!

Groep B

Groep D

Stel dat je niet elf, maar twee spelers mocht selecteren. En dat het dan twee tegen twee was.
Ja, dan zou Iran best hoge ogen kunnen gooien.
En Marokko misschien ook wel... Of nee, elk land
vaardigt één kampioen uit! Wauw. Ronaldo tegen
Jahanbakhsh... Vuurwerk! Ziyech tegen Iniesta...
Smullen! Maar nee. Voetbal houdt niet van veranderen. Het wordt weer heel voorspelbaar elf
tegen elf. En de rest weten we ook al: Spanje en
Portugal door. Marokko eervol derde. Iran puntloos. Scheelt wel een boel tikfouten in de rest van
het toernooi.

In deze groep draait veel om de ondergrond.
Hoezo? Nou. IJsland en Nigeria zijn op papier de
minste, maar op gras moeten we het nog zien. De
oude vertrouwde theedoeken van Kroatië zijn
dan wel een beetje vaal... Maar op gras moeten we
het nog zien. (Zeker als Modric ontdekt hoe goed
hij eigenlijk is. Kom op Luca!) En dan de mannen
van Messi. Ze zijn in deze groep de gedoodverfde favoriet, dus die krijgen het sowieso lastig. En
Argentijnen mogen dan goed zijn op de pampa’s,
maar op gras moeten we het nog zien.
John Stegeman: “Op kunstgras. Dan had ik het
nog wel eens willen zien, dit WK. Wij zijn daar als
Nederland zó veel verder in. Hebben een immense
voorsprong opgebouwd inmiddels. Ik denk dat we
op kunstgras eigenlijk het enige land zijn, dat aanspraak mag maken op de titel. Misschien Bahrein...
Die zijn ook goed op kunstgras. Maar ja, meer omdat daar bijna geen gras groeit. Niet vanuit een
goede voetbalvisie.” Hennie de Haan: “Foie gras!
In Frankrijk heb ik daar al succesvol mee geëxperimenteerd. Het is echter een arbeidsintensief en
vrij kostbaar verhaal.”

Groep E
Oei. Is dit een groep des doods? Zou kunnen hoor!
Aan de andere kant... Elke groep is een groep des
doods. Maar liefst vijftig procent van de teams
overleeft de groepsfase niet. Zeggen we dat elk
kampioenschap? Da? Dan is het een stokpaardje
en die zijn er niet voor niets. Oké. Costa Rica verbaasde vier jaar terug de wereld en stuitte uiteindelijk op Krul. Zijn ze nog net zo goed? Beter misschien? Bij Servië eindigt werkelijk elke naam op
ic. Maar laat je geen zand in de ogen strooien. Het
gaat erom wat er vóór die ic staat. Da’s schrikken:
Tad, Mad en Jov! Vormen ze weer die eendrachtige vechtmachine? En laten de Zwitsers zien dat
het geen toeval is, dat Zwitserse clubs steeds ver
komen in de Champions League? En de selectie van Brazilië... Die is griezelig goed. De beste
keeper, de beste linksback, een paar van de beste
spitsen en middenvelders. Ter wereld dan hè. Om
bang van te worden. Grote vraag is natuurlijk of
de Brazilianen hun laatste twee wedstrijden van
het vorige WK al zijn vergeten. Wij niet. Hahaha!

Groep F
Komt Kim Kardashian de kleedkamer van Zuid-Korea binnen lopen. Zegt ze: “Ik heet Kim. Hoe heten
jullie?” Kun je op wachten, dat soort grappen. De
Duitsers, de Mexicanen, de Zweden, allemaal hebben ze hun Kim-mopjes al paraat. Bijvoorbeeld
heel hard roepen “Kim, wisselen!” En dat
dan het halve veld ineens leegloopt – en de hele
Koreaanse reservebank opstaat. Lachen. Wat
moeten we verder nog over deze groep zeggen...
Vooropgesteld, we moeten niks. Wel jammer dat
Ibrahimovic niet meedoet. En dat Toivonen wel
meedoet. Benieuwd naar de Mexicanen zijn we
natuurlijk altijd. En over de Duitsers schrijven we
nog maar even niks. Dat komt wel als ze in de finale staan.

Groep G
België, Panama, Tunesië, Engeland. Wat een
pracht van een groep! Wat een contrasten ook.
De ranke Tunesiërs tegen de Britse bleekbenen.
En wat zijn we ontzettend benieuwd naar de bende van Panama! Alles wat onder de Panamese vlag
plaatsvind is illegaal, zwart, regelloos. En ze hebben het Panamakanaal! Alleen het Suezkanaal is
beroemder. Alleen het Maas-Waalkanaal is mooier. Zouden de Panamezen zich naar de achtste finales weten te smokkelen? We hopen het. Als het
maar niet ten koste gaat van onze onderburen.
Hup Kevin! Hup Eden! Hup!

Groep H
Exotische groep. Met een torenhoge favoriet. Die
favoriet heet niet Japan of Senegal. En ook niet
Polen, want Lewandowski moet toch echt van iemand een voorzet krijgen. Colombia heeft misschien wel de beste as van het toernooi. Sanchez,
James en Falcao! En een rechterkant met Arias en
Cuadrado!

De eerste winstpartij van Rusland op een wereldkampioenschap was in 1994. De leeuwen van Kameroen werden, zo zou later blijken, voorgoed getemd. Roger Milla scoorde nog wel – op 42-jarige leeftijd, een record – en deed zijn laatste dansje. Ook Oleg
Salenko leverde een unieke prestatie: hij passeerde de arme Jacques Songo’o liefst
vijfmaal en werd uiteindelijk met Hristo Stoitchkov topscorer van het toernooi. Salenko zou je met een gerust hart de Toto Schillaci van Sint-Petersburg kunnen noemen:
hij kwam niet verder dan acht interlands.

MOET IGOR HET MAAR WEZEN?
We moeten gaan voorspellen en ik heb weer geen idee
Ik twijfel dus enorm tussen nul-nul en negen-twee
Nee kijken in het koffiedik, dat is beslist geen feest
Men weet niet hoe een wedstrijd gaat die nog niet is geweest

Maak jij het volgende Dodenritcoupletje?
In de nieuwe bode kun jij je zoetgevooisde stemgeluid laten horen!
Wil je dat? Vast wel!
Maak vier regels op de wijs van de Dodenrit, zing ze in en mail je opname naar
Hennie de Haan: sluwdummy@gmail.com. En win!

