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EREDIVISIE
Zaterdag 19 oktober

18.45 	Go Ahead Eagles Feyenoord
18.45 	RKC - Roda JC
19.45 FC Utrecht - NAC
20.45 	Heerenveen Vitesse
20.45 FC Twente - Ajax

zondag 20 oktober

12.30 Heracles - NEC
14.30 FC Groningen - PSV
14.30 	 PEC Zwolle - 		
	ADO Den Haag
16.30 	AZ - SC Cambuur

fc twente-ajax

voetbal Hoe de stand ook is vóór FC TwenteAjax, hij zal na de wedstrijd weer anders zijn.
De eredivisie is dit seizoen een tombola en
zaterdag wordt het volgende hoofdstuk
geschreven. FC Groningen, PEC Zwolle, PSV
en FC Twente waren al koploper. Wordt Ajax
de volgende? Weer FC Twente? Dat maakt het
allemaal amusant en onvoorspelbaar. Twente
heeft een jong, sterk elftal, dat af en toe missers
maakt. Voor de Beker verloor de ploeg kansloos
met 3-0 van Heerenveen. Na het vertrek van
Christian Eriksen en Toby Alderweireld is
Ajax er niet stabieler op geworden. Aan een
voorspelling van de wedstrijd FC Twente-Ajax
durven we ons niet te wagen. Of toch wel? 3-3?

zondag ❘ Nederland 1 ❘ 19.00

Champions League
Europa League
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Fox Sports Eredivisie

Erop of eronder

▶ Dinsdag & donderdag 20.15

& 19.00/21.05 Ned 3 & RTL 7

superserena

▶ Vanaf dinsdag 18.00 Eurosport
tennis In 1999 won Serena Williams (op haar achttiende!) al
een grandslamtoernooi: de US Open. In de finale was ze te sterk
voor Martina Hingis. Veertien jaar later is Williams absoluut de
beste tennisster ter wereld. Ze heeft al zeventien grandslamtitels,
goed verdeeld over alle vier de toernooien. En ze won de WTA
Championships, het officieuze WK dat aan het eind van het seizoen
wordt gehouden, al drie keer. Dit jaar spelen de dames dat toernooi in
Istanboel. Wij voorspellen dat Serena iedereen van de baan slaat.
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wta championships

abonneer via veronica magazine.nl

20.00 	NEC - Heerenveen

voetbal Het is goed mis met het Nederlands
voetbal in Europa. FC Utrecht, Vitesse en
Feyenoord verloren van Europese nobodies FC
Differdange 03, Petrolul Ploiesti en Kuban
Krasnodar. Ajax zit weer in een zware poule en
moet alle zeilen bijzetten om derde te worden.
Daarom moet deze week gewonnen worden van
Celtic. PSV verloor in de eerste wedstrijd van
Ludogorets uit Bulgarije. De wedstrijd tegen
Dinamo Zagreb is al gelijk cruciaal voor het
doorgaan in de groep. En AZ? Dat won de eerste
wedstrijd tegen Maccabi Haifa, maar zette
sindsdien trainer Gertjan Verbeek aan de kant.
Deze week is AZ weer ‘Kuifje in Verweggistan’.
De Alkmaarders spelen in Kazachstan tegen
Shakhter Karagandy. Wij houden ons hart vast.

redactie marc ketzer

▶ Zaterdag 20.45

▲ Daley Blind en
Dušan Tadic vechten
het uit in de clash
van vorig seizoen.

vrijdag 25 oktober
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