ZATERDAG

Holands glorie in Madrid
De finale van de Champions League in
Madrid bevat een aardige Nederlandse
inbreng: vier hoofdrolspelers.
Vooral Bayern München is Hollands
gekleurd: trainer Louis van Gaal staat
in zijn derde finale en stuurt Arjen
Robben en Mark van Bommel (winnaar
in 2006 met Barcelona) het veld in. Zijn
tegenstrever en vroegere assistent bij
Barcelona José Mourinho heeft veel
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vertrouwen in de bij Inter als ouderwets
spelverdeler gloriërende Wesley
Sneijder. Robben en Sneijder zullen
vanavond in het Bernabeu ook een
lange neus kunnen maken naar alle
Real-mensen in het stadion. Zij werden
aan het begin van het seizoen verkocht,
omdat ze niet goed genoeg waren voor
Real Madrid. En nu staan ze in de finale,
en de ‘Koninklijke’ niet. Overigens zullen
de Real-fans daar hun schouders over
ophalen en hun zegeningen tellen dat
Bayern en Inter in de finale staan, en
niet rivaal Barcelona, want daar zag het
lang naar uit. Onze voorspelling is dat
het team van Van Gaal onbesuisd gaat
aanvallen en dat Inter in de counter
levensgevaarlijk gaat worden. Een
spektakelstuk lijkt verzekerd.
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TV ❘ Champions League Finale: Bayern München Internazionale ❘ Nederland 3 ❘ 20.00
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Een béétje celeb heeft een realityserie
waarin hij of zij op de voet gevolgd
wordt. Zo ook Reverend Run Simmons,
voormalig lid van Run DMC. De coole
rapper staat tegenwoordig met zijn
vrouw Justine aan het hoofd van
kledinglijn Pastry, en ze voeden samen
maar liefst zes kinderen op. Een hele
klus die gepaard gaat met de nodige
hilariteit, maar ook bloed, zweet en
tranen. Never a dull moment dus, in
dit hiphophuishouden!
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TV ❘ Run’s House ❘ MTV ❘ 15.30

Captain Kirk
in de tang
The Roast is in Amerika inmiddels
een vertrouwde tv-traditie. Al heel
wat beroemdheden zijn door de jaren
heen bespot en belachelijk gemaakt
tijdens een van deze shows, waarin
vrienden en bekenden de gast op
een wel heel aparte manier eren.
Vanavond is het de beurt aan Star
Trek-ster William Shatner. Onder
anderen Andy Dick (foto boven) en
Sarah Silverman zeiken hem af.

TV ❘ The Roast of William Shatner ❘
Comedy Central ❘ 21.20
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