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“De voetbalpool”
“Zeg heb je ‘t al gehoord van Ome Thijs? 
Ome Thijs heeft de prijs in de voetbalpool!” 
Het aanstekelijke liedje van Wim Sonneveld 
spookt de laatste weken voortdurend door 
mijn hoofd wanneer ik de door mij inge-
vulde voetbalpools leg naast de uitslagen van 
de gespeelde wedstrijden. Het lukte Ome 
Thijs de volledige voetbalpool correct in te 
vullen, maar hij komt er na een groot feest 
te hebben gevierd  ’s ochtends met een kater 
achter dat zijn vrouw, “Tante Mietje”, is 
vergeten het poolformuliertje in te leveren… 

Of  Ome Thijs ook de monsterzege van ons 
Nederlands elftal op Spanje goed zou heb-
ben voorspeld, ik heb er mijn twijfels over. 
Op het moment dat ik deze column schrijf  
kunnen we er in ieder geval zeker van zijn 
dat ‘onze jongens’ sowieso in de achtste 
fi nale van het wereldkampioenschap staan. 
Om daarna vanzelfsprekend door te stoten 
naar de fi nale. Hoewel  de verwachtingen op 
voorhand  niet erg hooggespannen waren,  
hebben  de ‘verwende voetbalmiljonairs;  
en de chagrijnige bondscoach ineens een 
heldenstatus. Zo gaat dat in het voetbal en 
zo zijn wij Nederlanders nu eenmaal.

Nu het WK 2014 in volle gang is, is de kans 
groot dat ook u ook één of  meerdere voet-
balpools heeft ingevuld en met familieleden 
en/of  collega’s  strijdt om de pot met goud. 
Misschien hoopt u wel, net zoals Ome Thijs, 
een grote som geld te kunnen verdienen. 
Dat extra zakcentje met een lokale voetbal-

pool zal niet snel leiden tot problemen 
met de fi scus, maar het is wel goed om 
in uw achterhoofd te houden dat de 
“Wet op de Kansspelbelasting” een rol 
kan spelen. Op grond van artikel 4 van 
die wet dient u, indien uw prijs meer 
dan € 454,00 bedraagt, daarover maar 
liefst 29% kansspelbelasting belasting te 
betalen! 

Het spannende WK werkt ook op de 
zenuwen van sommige Nederlandse ‘sup-
porters’. Zo werd mijn aandacht de vori-
ge week getrokken door de reclamecam-
pagne: “Zet huiselijk geweld buiten spel”. 
Want wat blijkt; tijdens een WK stijgt 
het huiselijk geweld tegen de partner in 
Nederland – maar ook in andere landen 
– met 10%. Ook kinderen, huisdieren 
en huisraad moeten het vaak ontgelden.  
Frustratie over een verlies en een teveel  
aan bier zijn gevaarlijke partners.

Slechts 15% van de slachtoffers doet  na een 
mishandeling aangifte bij de politie. Dat per-
centage is laag. Ik vind dat personen die hun 
handjes niet thuis kunnen houden het WK 
maar verder moeten kijken in de recreatie-
zaal van het Huis van Bewaring.

De politie is overigens extra alert tijdens de 
WK. Omdat veel supporters thuis kijken 
worden boetes geïnd. De politie komt met 
een blauw juichpak  onverwacht aan de 
deur en int de boete of  sluit de wanbetaler, 
bij niet-betaling, onmiddellijk in. Met een 
dubbele kater tot gevolg. Ook deurwaarders 
willen nog al eens op pad gaan tijdens een 
wedstrijd van het Nederlands elftal om de 
televisie in beslag te nemen. U bent dus 
gewaarschuwd.

Het Algemeen Dagblad kopte onlangs 
“Advocaat tipt Nederland voor de eind-
zege”. Dat was een tip, niet van een uwer 
trouwe Roermondse verdedigers, maar van 
de voormalig bondscoach Dick die dus een 
zeer aansprekende en nobele achternaam 
draagt. Maar ondergetekende Roermondse 
advocaat is het met hem eens.
Mocht u tijdens (of  na) de WK een 
probleem krijgen met fi scus, politie of  
deurwaarder, uw solide verdediging is - via 
Dronkers & Dronkers Advocaten - in elk 
geval gewaarborgd. Daarbij moet u niet gek 
opkijken als ondergetekende in een oranje 
juichpak met uw tegenstander de strijd 
aangaat!
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