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Voetbaleuforie 
 

1. Nu de vuvuzela’s zwijgen, er geen cruijffiaanse uitspraken meer na-echoën en de sexy 
Bavariababes gedesillusioneerd Zuid-Afrika hebben verlaten, is het desalniettemin 
interessant vooruit te blikken op 2018. 
 

2. Tegen die tijd hebben Georgische criminelen uit Tbilisi hun door witwaspraktijken verkregen 
roebels geïnvesteerd in door faillissementen geteisterde KNVB-clubs en zitten de 
Nederlandse coaches thuis in hun pyjamaatjes werkloos met een 3D-brilletje naar hun tv’tje 
(teeveetje) te kijken. 
 

3. Gehinderd door de fameuze Randstedelijke files, gecontroleerd door ME’ers, bedwelmd door 
hasjiesjdampen, verhit door spiritualiën en vaak gebeten door surveillancehonden, weten in 
oktober van dat jaar toch duizenden geëxalteerde hooligans De Kuip (de Kuip) te bereiken. 
 

4. De getatoeëerde en gepiercete vandalen blèren aldaar zonder gêne hun dubieuze variaties 
op het Wilhelmus en de Oranjegekte bereikt een climax, hoewel het Koninklijk Huis onder 
leiding van koning Willem-Alexander zich al lang gedistantieerd heeft van deze buitenissige 
festiviteiten. 
 

5. Het splinternieuwe, ecologische en energieneutrale stadion van Feyenoord wordt door het 
rapaille geruïneerd: ergonomische beukenhouten kuipstoeltjes worden ten enenmale 
ongeschikt gemaakt voor recycling, terwijl biodynamische graszoden als trofeeën worden 
uitgestoken. 
 

6. Daarnaast blijkt de animositeit van het Uruguayaanse team na het debacletje van 2010 
dermate vilein, dat een in zijn  luxueuze fauteuil zittende ex-scheidsrechter door hen in zijn 
skybox wordt gelyncht. 
 

7. De met uzi’s en agressieve pitbulls geoutilleerde toezichthouders verlaten met de staart 
tussen de benen in allerijl dit inferno, na hun moeder ge-gsm’d te hebben hen onverwijld op 
te halen. 
 

8. In de gepavoiseerde krochten van achterstandswijken wordt door geschminkte en in het 
rood-wit-blauw gehulde kijkers echter luid geapplaudisseerd wanneer FIFA- noch 
UEFA-voorschriften worden gerespecteerd. 
 

9. Nochtans is er op dat moment een select, geprivilegieerd gezelschap dat zich in de serene 
rust van de Prins Maurits vol enthousiasme stort op het elfde Groot Dictee van 
Goeree-Overflakkee! 

 


