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GEVALLEN KAMPIOENSPLOEGEN

Derby der lage landen
De gehavende kampioensploegen van
Standard Luik en AZ likken hun wonden
in de competitie en vechten in de
Champions League een robbertje.
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TV ❘ Champions League: Standard Luik-AZ ❘
Nederland 3 ❘ 20.15

BINNENKANT VAN EEN RAMP
Er worden bijna dagelijks
terroristische aanslagen
gepleegd. Vooral in het
Midden-Oosten of Azië. Hier
in het Westen knipperen we
eigenlijk niet meer met onze
ogen als er op het Journaal
over weer een aanslag wordt
gesproken. Dat was vorig jaar
wel even anders toen er in
de Indiase stad Mumbai een

reeks zware aanslagen werd
gepleegd op een aantal
hotels waarin vooral toeristen
verbleven. Meer dan tachtig
mensen werden hierbij
gedood. De chaos was groot.
Inside probeert te laten zien
wat er zich daadwerkelijk
allemaal heeft afgespeeld en
of deze ramp misschien te
voorkomen was geweest.
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AZ komt niet in de buurt van de
topploegen dit jaar en moet de titel
hoogstwaarschijnlijk aan FC Twente, PSV
of Ajax laten. Standard Luik heeft al een
behoorlijke achterstand op de traditionele
top twee van België: Anderlecht en Club
Brugge. In de Champions League kan
Standard nog een ronde verderkomen als
het vanavond wint en Arsenal doet zijn
sportieve plicht bij Olympiakos Piraeus.
AZ speelt enkel en alleen om een ticket
voor de Europa League. In een volgepakt
Sclessin mag AZ bewijzen stressbestendig

te zijn. Arsenal stond in dat kolkende
stadion na vijf (!) minuten al met 2-0
achter. Dat de Londenaren daarna nog
met 2-3 wonnen, tekent hun klasse.
Olympiakos kwam ook niet zonder
kleerscheuren weg uit Luik: het werd 2-0
voor de Walen. Ronald Koeman zal zijn
spelers, en vooral zijn keeper, rustig
moeten houden. Maarten Martens speelt
tegen zijn landgenoten. En hij is niet de
enige, maar liefst drie Belgen kunnen
naast Martens aan de aftrap staan:
Sebastien Pocognoli, Gill Swerts en
Moussa Dembélé. Het wordt hoe dan
ook een heet avondje.
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