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Marathon van New York

EREDIVISIE
Zaterdag 2 november

EEN TWEEDE
KANS
▶ zondag 15.30

▼ Koen Verweij keerde terug
naar het oude nest van TVM.

Ajax - Celtic

Stuntploeg
van vorig jaar
▶ woensdag 20.15 Ned 3

Voetbal Ajax ontvangt na de 2-1-nederlaag op
Celtic Park woensdag de Schotten in de return.
Een echte wedstrijd voor Celtic, die het in de
competitie al lang zonder hun aartsvijand de
Rangers moeten doen. Sinds die club vanwege
financieel wanbeleid werd teruggezet naar het
vierde (!) niveau in Schotland, krijgt Celtic nog
maar weinig tegenstand. De overgang naar de
Champions League is groot. Toch zal de
Schotse kampioen de tanden willen zetten in
Ajax. Vorig seizoen kwam Celtic verrassend
door de eerste ronde en dat willen ze dit jaar
herhalen. Blikvanger van nu is de Griekse spits
Georgios Samaras, oud-speler van Heerenveen.
Voor Ajax is het simpel: die ploeg móet winnen.

Atletiek Vorig jaar
sloeg orkaan Sandy
genadeloos toe vlak
voor de marathon van
New York. Eenmaal in
Manhattan kregen veel
Nederlanders een dag
van tevoren te horen dat
het was afgelast. Een
klein drama. Niet te
vergelijken met de
ellende van de slachtoffers van Sandy, maar
toch… Niet leuk! Dit jaar
krijgen deze deelnemers
een herkansing in de
mooiste marathon van
de wereld.

zondag 3 november

12.30 FC Groningen 	Roda JC
14.30	Go Ahead Eagles Heracles
14.30 SC Cambuur Feyenoord
16.30 FC Utrecht Heerenveen

vrijdag 8 november

20.00 Heerenveen - RKC

zondag ❘ 19.00 ❘ Ned. 1
anp
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Eurosport

18.45	Ajax - Vitesse
19.45	AZ - ADO
Den Haag
19.45 FC Twente - NEC
20.45 PSV - PEC Zwolle

World Cup Calgary

ALLES VOOR DE SPELEN
▶ vrijdag 23.10 Nederland 3

Schaatsen Alles staat dit seizoen in het
teken van de Spelen in Sotsji. Koen Verweij is
een van de Nederlandse toppers op de 1500
meter. Hij reed drie seizoenen voor Team Van
Veen, maar ging dit seizoen terug naar TVM.
We zijn benieuwd of hij beter wordt van
trainen met Sven Kramer. Op de World Cup in
Calgary worden vrijdag ook de 3000 meter en
500 meter (mannen en vrouwen) verreden.

▼ Georgios Samaras
speelde voor Heerenveen.

OOK LEUK
Zo 3 nov

Cardiff City-Swansea

Do 7 nov

redactie marc ketzer

match of
the week

Eerste Welshe derby in Premier
League ooit Sport 1 live 17.00
& BBC 1 (samenvatting) 23.25

PSV-Dinamo Zagreb & AZShakhter Karagandy RTL 7 19.00

abonneer via veronica magazine.nl
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Europa League
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