Cesc fabregas tegen zijn droomclub

Fijn voetbalfeestje
De kwartfinale tussen Arsenal en
Barcelona was vorig jaar voer voor de
fijnproevers. Dit jaar spelen ze in
de achtste finale al tegen elkaar.
Arsenal-speler Cesc Fabregas werd
geboren in Arenys de Mar, op luttele
kilometers van Barcelona. Net als
vorig jaar speelt hij weer tegen zijn
droomclub. Toen waren de Catalanen
superieur: in Londen werd het 2-2, wat
een wonder was, want Barcelona was
oppermachtig. In Barcelona kwam
Arsenal nog wel op voorsprong, maar
toen kreeg Lionel Messi het op zijn
heupen. Hij scoorde maar liefst vier
keer, de ene goal nog mooier dan de
ander. Coach Arsène Wenger van
Arsenal zei achteraf: ‘Messi ìs
Playstation!’ Voor Fabregas verliep
de confrontatie teleurstellend. In de
eerste wedstrijd scoorde hij uit een
strafschop, maar liep hij ook een
zware blessure op, waardoor hij
zijn droom miste: spelen in Nou
Camp. Deze loting is voor
hem een herkansing:
over drie weken is de
return in Nou
Camp. Barcelona
lijkt net zo sterk
als vorig jaar,
maar Arsenal
moet wat hoger
ingeschat worden. In de Premier
League is de ploeg een stuk stabieler
sinds de terugkeer van spits Robin

TV ❘ Champions League:
Arsenal-Barcelona ❘ Nederland 3 ❘ 20.15
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van Persie. Het lijkt ongelooflijk,
maar een Arsenal in topvorm zou
het favoriete Barcelona pardoes
al in de achtste finale uit kunnen
schakelen. Wij gaan ervoor zitten.
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Onderzoekers vragen zich al eeuwen af
of mensen zelf kunnen bepalen wat ze
doen of dat hun hersenen het voor
het zeggen hebben. Dick Swaab,
hoogleraar neurobiologie, heeft er wel
een duidelijke mening over, en zegt dat
we altijd door het brein worden geleid
en zeker niet andersom. Swaab komt
vanavond als eerste aan het woord in
de driedelige serie Profiel: Het brein.
TV ❘ Profiel: Het brein ❘ Nederland 2 ❘ 23.00

