
WE GAAN BEGINNEN 
 
De nationale voetbalcompetities zijn allemaal ten einde, de kampioenen per land zijn bekend en de 
finales van de Europa League en Champions League zijn inmiddels ook al gespeeld. Voor de meeste 
profvoetballers zit het voetbalseizoen 2015 - 2016 er dus op. 
Voor de internationals van 24 landen rest echter nog een voor de voetballer niet onbelangrijk 
evenement, namelijk het Europese kampioenschap voetbal, welk vanaf 10 juni 2016 tot en met  
10 juli 2016 wordt gehouden in Frankrijk.  
 
Dit Europese kampioenschap zal het helaas moeten doen zonder de deelname van het Nederlands 
team, aangezien zij zich niet konden plaatsen bij de beste drie landen in de kwalificatiepoule. 
Gedurende deze kwalificatie brulde en gromde de oranje Nederlandse leeuw wel, maar helaas beet 
hij niet. Om de kwalificatie voor het in 2018 te houden wereldkampioenschap in Rusland tot een 
goed einde te brengen, zal de oranje leeuw een volledige gebitsprothese moeten ondergaan, zodat 
hij kan weer toehappen als het moet. Misschien is het daarnaast ook verstandig om eens een clinic 
van Luis Suarez bij te wonen, die ervaring heeft met hap- en bijtincidenten. Tijdens het WK voetbal 
2014 in Brazilië heb ik hier reeds een artikel over geschreven met als titel ’De bijter’*.  
 
De deelnemende landen aan het Europese kampioenschap hebben allen nog enkele 
oefenwedstrijden gespeeld, waarna zij zullen afreizen naar hun domicilie in Frankrijk. De 
horecagelegenheden maken hun etablissementen gereed voor het voetbalvertier en mensen 
versieren huizen en auto’s in kleuren en met artikelen van hun favorieten. 
 
Vanaf 10 juni kunnen wij genieten van de voetbalwedstrijden die uiteindelijk op 10 juli zullen leiden 
tot de finale en de kroning van de Europese kampioen voetbal. Zullen de Fransen hun thuisvoordeel 
kunnen uitbuiten en kraaien de haantjes op 10 juli victorie, of worden ze onder de voet gelopen 
door, om maar iets te noemen, de Zweden die met hun ster Zlatan Ibracadabra Ibrahimovic een 
verrassing uit de hoge hoed toveren, de IJslanders die Europa in hun greep houden net zoals de 
Eyjafjallajökull vulkaan dit enkele jaren geleden met het luchtvaartverkeer deed, de Belgen die 
waarschijnlijk een duivels plannetje hebben, de Engelsen die weer eens smachten naar een triomf 
van hun nationale ploeg, de Oostenrijkers die trachten hoger te reiken dan hun Alpentoppen, de 
Zwitsers die pogen net zo precies te opereren als een uurwerk van eigen makelij of de Mannschaft 
die na de wereldtitel in 2014 ook de Europese titel voor zich gaat opeisen. Gedurende het toernooi 
zullen we zien welke landen aan de soms hoge verwachtingen voldoen en welke er helaas vroegtijdig 
huiswaarts zullen moeten.  
 
De NIBA EK 2016 voetbalpool 
Evenals voorgaande toernooien, zoals het Europese kampioenschap voetbal 2012, het 
wereldkampioenschap voetbal 2014 en het vrouwen wereldkampioenschap voetbal 2015, 
organiseren wij ook deze keer weer een voetbalpool. De pool is deze keer in 4 talen beschikbaar, in 
het Nederlands, het Duits, het Engels en het Frans. Dit alles is mogelijk gemaakt door de beheerder 
Jacko Teunissen en met medewerking van de vertalers die op de poolwebsite zijn vermeld. 
Bovendien is deelname aan de pool gratis, hetgeen mogelijk is gemaakt door donaties van 
sponsoren, waarvoor wij onze welgemeende dank uitspreken. De namen en logo’s van deze 
sponsoren vindt U ook terug op de poolwebsite. 
 
Aangezien deelname aan de NIBA EK 2016 voetbalpool zeer laagdrempelig is en er, gezien ervaringen 
met eerdere winnaressen van onze voetbalpool, weinig tot geen kennis van het voetbalspelletje 
vereist is, hopen wij op een groot aantal deelnemers. Indien U echter toch beter beslagen ten ijs wilt 
komen, is raad van deskundigen misschien vereist, al is dan de vraag wie als deskundig wordt 
beschouwd en wie niet. Over deze kwestie heb ik ook tijdens het WK 2014 reeds een artikel 
geschreven met als titel ’De deskundigen/analisten’ *. 



 
Ikzelf echter blijf evenals voorgaande jaren lekker eigenwijs en probeer mijn gezond verstand te 
gebruiken. Met meer dan veertig jaren als actief voetballer in mijn bagage, vertrouw ik op mijn eigen 
kennis van het voetbalspelletje bij het voorspellen van de uitslagen, al ben ik mij er wel van bewust 
dat dit zeker geen garantie is voor een hoge klassering in de NIBA EK 2016 voetbalpool. 
 
Ik wens alle deelnemers aan de NIBA EK 2016 voetbalpool veel wijsheid toe bij het invullen van de 
uitslagen en het beantwoorden van de extra vragen en wens allen veel plezier toe met het kijken 
naar en genieten van het ongetwijfeld mooie voetbal dat dit kampioenschap ons zal brengen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Ton Meuwissen 
 
* genoemde artikelen zijn terug te vinden op website https://jaantje.eu/, waarna U de link naar  
SDH WK2014 voetbalpool opent en dan via de button downloads terecht komt op de pagina waar U 
alle tijdens dit WK gemaakte artikelen kunt inzien 
 


