
Was dit voetbal EK 
saai?

Graag kijk ik even terug naar het voorbije voetbal gebeuren omdat ik het boeiend vond. En alleen 
al met deze opener krijg ik alle specialisten op mijn dak want zij vonden dit EK maar saai. 
- Het begon al voor het begon, onze eigenste “Rode Duivels” allemaal stuk voor stuk “DE” beste 

spelers van het toernooi! Spelend in heel wat clubs in Europa waar ze veel geld verdienen, 
topsporters. De pers ziet hen al als de gedoodverfde finalist van het EK…

- Wat doet de grote meute … blindelings volgen, drie kleur vlaggen, truitjes, fan dorpen, België 
staat op zijn kop, zelfs de koning doet mee, hoewel op elf van zijn nationale ploegspelers er 
amper één of twee… zijn volkslied mee kunnen zingen. Wat zouden ze trouwens, ze zijn zelf 
overtuigd van hun helden status en wat hen interesseert is de kleur van het geld en … in de 
kijker lopen (spelen?) om nog betere contracten te kunnen verzilveren na dit toernooi.

- En kijk wie komt daar aan, een land zo groot als de stad Gent (van inwoners aantal), Ijsland. De 
ijspanders hebben geen status , geen naam, ze hebben alleen maar “sons” en … ze kunnen wel 
allemaal hun volkslied meezingen. Ze zijn bescheiden maar de supporters, uiteindelijk bijna 
gans het land, hebben een oerkreet, die de geschiedenis zal halen… Het luide hoeh of hoe 
omschrijft men dat, zal snel door iedereen overgepakt worden … Ijsland moet er uiteindelijk 
tussenuit maar niet onopgemerkt

-De “Rode Duivels”, met hun heldenstatus vliegen 
er … ook uit. 
-Naarmate het toernooi vordert krijgen we opnieuw 
spektakel te zien… DE kampioen der kampioenen, 
het ongenaakbare, het beste, de super 
georganiseerde “Mansschaft” Duitsland, die voor de 
grote meute al EK winnaar was … Gaat er uit en 
verliest tegen Frankrijk. 

- Uiteindelijk loopt Frankrijk op kop en de Fransen, ook geen uitblinkers in bescheidenheid, zijn al 
de nieuwe EK kampioen. Ze hadden al een open bus laten beschilderen zelfs om door de 
straten van Parijs te vieren…

- Maar nu komt het mooiste spektakel en de mooiste les die zelfs een ‘niet’ sport kenner oo 
zoveel deugd doet … BESCHEIDENHEID SIERT DE MENS… 

- De ploeg die het EK 2016 wint is niet één van de gedoodverfde super ploegen met super-
vedettes, meer nog, HUN supervedette, de beste speler van de wereld gaat onderuit na amper 
een kwartier speeltijd… Gedaan super vedetten waar de meute blindelings en klakkeloos 
achteraan loopt, gedaan show, tijd voor hard werken, tactisch spel en voornamelijk… de 
tegenspeler blijven laten geloven in zijn superioriteit, zijn ‘goden-status’, dat is wat Portugal doet. 
Met een fantastische doelman, Patricio en een fantastische verdediging steeds opnieuw rustig 
blijven, geen dikke nekken gedoe meer maar HARD WERKEN en sleuren, aanval na aanval. De 
Fransen lopen naar elke bal en gaan voor elke dribbel en geraken langzaam (maar zeker) 
afgepeigerd en dan… dan is er de trainer, voor velen weinig zeggend oud ventje, maar een 



ventje die blijkbaar een goed strateeg, een schaak-speler blijkt te zijn… Hij brengt “Eder” in, een 
spits, niet slecht maar zeker geen GOD zoals Ronaldo … Fantastische zet bleek, want de 
bescheidenheid haalt het voor de zoveelste keer op dit EK! De Niet goden status van Eder zorgt 
ervoor dat de man buiten zichzelf stijgt en in de tweede verlengingen doet hij… wat niemand, 
maar dan ook niemand verwachtte … Hij zorgt ervoor dat Portugal voor het eerst in 40 jaar op 
zijn kop mag gaan staan, dat Portugal de ploeg is die de wereld toont dat BESCHEIDENHEID 
loont en al wie het vel van den beer verkoopt voor hij geschoten is … er aan is voor de moeite!

- BEDANKT IJSLAND, BEDANKT PORTUGAL voor jullie mooie bijdrage aan een mooi EK voor 
mij omdat de dikke nekken het onderspit moesten delven en de UNDERDOG het haalde, als 
KATMAN kan mij dat alleen maar super content maken want ik zal NOOIT voor de meute 
kiezen, nooit achter de massa lopen, nooit oordelen of mensen veroordelen voor de 
zogenaamde fouten die ze maakten in hun leven, nooit kiezen voor de macht. Wel kies ik voor 
de kracht, de kracht die uitgaat 
van ieder individu, de kracht die in 
ieder van ons zit, zelfs in de 
kleinsten, de minsten onder ons, 
de huiskatten, die door veel 
mensen gedumpt, verwaarloosd 
achtergelaten worden, zij die ons 
zoveel liefde en genegenheid 
geven en er veel te weinig voor 
terug krijgen… Ik kies voor de 
stier en niet voor de matador… 
Wat een mooie les in 
“BESCHEIDENHEID” bedankt EK 
2016 !!! - de katman 


