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Eerste wedstrijd in bernabeu

Ajax tegen de max
Ajax lootte loodzwaar in de Champions
League. Heeft de ploeg een kans tegen
Real Madrid, AC Milan en Auxerre?

vanavond in het Bernabéu tegen Real
Madrid is Ajax gewoon de underdog, en
daar is niets mis mee. En is Real Madrid
wel zo goed? In de Spaanse competitie
spelen de Spanjaarden als een zootje
ongeregeld, hoewel dat met José
Mourinho aan het roer wel goed zou
moeten komen. Wereldsterren genoeg,
maar als Cristiano Ronaldo de bal vanuit
elke positie kansloos op het doel schiet,
dan heb je er ook niet veel aan. Net als in
de WK-finale staat keeper Maarten
Stekelenburg weer tegenover de Spaanse
doelman Iker Casillas. Wie is de beste?

Wat een poule! Real Madrid won negen
keer de belangrijkste Europese beker,
Milan zeven keer. En Ajax uiteraard vier
keer. Het arme Auxerre neemt het dus op
tegen drie ploegen die samen al twintig
keer de Champions League of vroeger de
Europa Cup 1 wonnen. Maar juist Auxerre
was een doorn in het oog van Ajax-trainer
Martin Jol. ,,Ik had uit pot 4 liever Zilina
(uit Slowakije) gehad dan deze niet te
onderschatten Franse ploeg.” Het is
de enige ploeg waartegen Ajax iets te
verliezen heeft. Tegen AC Milan en

TV ❘ UEFA Champions League: Real Madrid - Ajax ❘
Nederland 3 ❘ 20.15

Medium

NU op vrijdag
Elke vrijdag 20.30

Zelf is ze natuurlijk hartstikke blij met deze
nieuwe carrièremove, maar is Nada van Nie
nu niet een beetje afgezakt in de rangorde
der presentatrices? Van Nie presenteert
vanaf vandaag het lifestyleprogramma 4Me,
waarin ook Chimène van Oosterhout en
Geert Hoes hun opwachting mogen maken.
4Me lijkt daarmee een opvangnet voor
uitgerangeerde presentatoren te worden.
Van Nie vindt het allang best, nu er nog
leven is na Shownieuws, De Modepolitie en
Mijn leven als Voetbalvrouw.
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bijna was het Nada voor van Nie

TV ❘ 4Me ❘ RTL 4 ❘ 16.35
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