dinsdag

Louis van gaal in de problemen

15

Klamme handjes
De Champions League is altijd
belangrijk, maar vanavond is het voor
Louis van Gaal de dood of gladiolen.

maart

Twee thuiswedstrijden kunnen een
seizoen maken of breken. Trainer
Louis van Gaal van Bayern München
ondervond onlangs hoe breekbaar
succes is. Eerst verloor zijn ploeg
met 1-3 van koploper Borussia
Dortmund. Zestien punten achterstand op de nummer 1 met nog tien
wedstrijden te gaan, betekent dat
Bayern officieel geen enkele kans
meer heeft op de titel. Vier dagen
later kwam Schalke 04 langs voor de
halve finale om de DFB Pokal, de
Duitse beker. Ook die thuiswedsrijd
ging verloren, zij het nipt met 0-1.
Dat betekent dat de ‘Doppelmeister’
van vorig jaar al door twee van zijn
drie doelen een dikke streep kan
zetten. Vanavond speelt Bayern
tegen Inter in de Allianz-Arena de
return in de achtste finale van de
Champions League. De Duitsers
wonnen met 0-1 in Milaan, maar met
de matige vorm van deze weken
biedt dat geen enkele zekerheid.
Als Bayern niet verder gaat in
Europa, kan dat weleens het einde
betekenen voor de ‘IJzeren Tulp’ bij
het altijd roerige FC Hollywood. Dat
wordt zweten op de bank voor Louis.

soap
ATWT Janet laat Brad en Katie weten dat

Liberty een afspraak heeft met een stel
dat de baby wil adopteren. Ze besluiten
Liberty ongevraagd te vergezellen bij haar
ontmoeting. RTL 4 ❘ 17.05
B&B Eric komt terug van zakenreis en
is geschokt als hij hoort dat Ridge een
bespreking heeft gepland over de toekomst
van Forrester Creations. RTL 8 ❘ 18.40
spangas Luxor regelt snuffelstages voor
zijn klasgenoten. Katou mist haar schrijfboekje nog steeds. Nederland 3 ❘ 19.00
TY&tr Billy en Cane hebben ruzie om

Cordelia. Phyllis is vastbesloten wraak
te nemen op Sharon. Michael ontdekt
Kevins geheim. RTL 8 ❘ 19.05
gtst Edwin merkt dat Sjoerd hem anders

behandelt dan vroeger en hij wil weten
hoe dat zit. Danny liegt tegen Rikki over
vrouwen. RTL 4 ❘ 20.00

Beleef de lente met vogels

Bimbo in RV

rogier veldman

Echte vogelaars trotseren weer en
wind om hun gevederde vrienden
even van dichtbij te kunnen zien.
Dat fanatisme is mooi, maar het
bespieden kan ook makkelijker.
Vroege vogels TV heeft camera’s
geplaatst in nestkasten en bij
broedplaatsen, zodat iedere luie
vogelliefhebber alles in de gaten kan
houden voor de televisie.

archief

epa/anp

TV ❘ Champions League: Bayern München Internazionale ❘ Nederland 3 ❘ 20.15

TV ❘ Vroege vogels TV ❘ Nederland 2 ❘ 19.25

Film

Kristin Chenoweth is niet bepaald
een bekende naam, maar vaste fans
van de hitserie Glee herkennen haar
zeker: zij speelt de drankzuchtige
April Rhodes. In deze comedy over
een vakantie die in de soep loopt, is
ze een vrolijke bimbo, die het Robin
Williams moeilijk maakt.
TV ❘ RV ❘ RTL 7 ❘ 20.30
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