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EREDIVISIE
zaterdag 15 februari

18.45 FC Twente - Vitesse
19.45	RKC - NEC
19.45	Roda JC - ADO
Den Haag
20.45	AZ - FC Utrecht

zondag 16 februari
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BOBSLEEËN Verrassingen zijn er altijd op de
Spelen. Vier jaar geleden presteerden Mark
Tuitert en Nicolien Sauerbreij boven (onze)
verwachting(en). Bij het bobsleeën heeft
Nederland nog nooit een medaille gehaald.
Bobbers Esmé Kamphuis en haar remster
Judith Vis zijn geen podiumkandidaten, maar
vlak voor de Spelen bewezen ze op het EK in
vorm te zijn met een mooie derde plaats.
Wordt dit in Sotsji dé stunt?
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Tweemansbob vrouwen

mis niks van de olympische spelen op veronicamagazine.nl/os2014

▼ Wenger & Guardiola:
wie is de slimste?

12.30	SC Cambuur PEC Zwolle
14.30	FC Groningen Go Ahead Eagles
14.30	NAC - Feyenoord
16.30	Ajax - Heerenveen

vrijdag 21 februari

20.00	ADO Den Haag Go Ahead Eagles

zondag ❘ 19.00 ❘ Nederland 1

Arsenal - Bayern München
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Toppers in Amsterdam
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▶ donderdag 21.00 RTL 7

abonneer via veronica magazine.nl

VOETBAL Ajax heeft aardig geloot in de Europa
League, maar Red Bull Salzburg wint in een
oefenpot wel met 3-0 van Bayern München. In
de Oostenrijkse pers stond: ‘Rote Bullen ziehen
den Bayern die Lederhosen aus.’ Ajax is dus
gewaarschuwd. Johan Derksen was niet onder
de indruk: „Ajax moet Red Bull Salzburg aan de
hoogste boom hangen”, merkte hij op in het
programma Voetbal international.

redactie marc ketzer

Ajax - Red Bull Salzburg

VOETBAL Arsenal - Bayern München is een
affiche dat niet zou misstaan als finale van de
Champions League. Bayern is onder Josep
Guardiola uitgegroeid tot een grootmacht die
de Bundesliga in een ijzeren greep houdt.
Arsenal is met de nieuwe spelmaker Mesut Özil
het seizoen voortvarend gestart en was tot voor
kort koploper in de Premier League. Beide
ploegen zullen deze zware loting met lede ogen
aangezien hebben, maar het publiek kan twee
fantastische wedstrijden tegemoet zien. Vorig
seizoen speelden de ploegen ook al tegen
elkaar. Bayern was in Londen oppermachtig:
1-3, maar Arsenal deed de Duitsers in eigen
huis nog eens schrikken: 0-2. Op grond van de
uitdoelpunten ging Bayern toen door.
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