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B&B Brooke voelt zich schuldig omdat ze
baby Jack stiekem ziet. Ashley is geschokt
als Ridge dit aan haar vertelt.
anp

SBS 6 ❘ 16.10 en 16.40

wel 90 minuten tegen twente?

atwt Paul belt Meg omdat Eliza ernstig ziek

is. Samen gaan ze naar het ziekenhuis, waar
ze vrezen voor haar leven.

Raffie wil voetballen!
José Mourinho en Bert van Marwijk
kregen het eindelijk te horen: Van der
Vaart was het zat. Bij Real Madrid wilde hij
de bank niet meer zien en op 30 augustus
vertrok hij naar Londen om te voetballen
voor Tottenham Hotspur. En dan wel
in de basis dan natuurlijk. En ook de
bondscoach kreeg een sneer toen hij hem
onlangs tegen Finland voor de zoveelste
keer naar de kant haalde. ‘Ik wil gewoon
weer een keer 90 minuten voetballen.
Ik kan mij de laatste keer niet herinneren.’
Nou, wij ook niet. Vanavond zal hij toch

Frits van Houten en de drie verschillende
vrouwen bij wie hij Jack, Sjors en Wiet kreeg.
RTL 4 ❘ 20.00

wel weer een volle wedstrijd spelen? Wij
wensen onze eigen Raffie veel succes,
maar hopelijk schakelt hij in deze
wedstrijd wel een tandje terug. FC Twente
is goed gestart in de poule met een 2-2gelijkspel tegen titelhouder Inter. Op
bezoek bij Tottenham is de ploeg van
coach Michel Preud’homme zeker niet
kansloos. In 2008 werden de Spurs in de
UEFA Cup nog uitgeschakeld door PSV.
De Londenaren hebben er sindsdien wel
wat betere spelers bij gekregen, maar
tactisch is coach Harry Redknapp nog
wel te overtroeven. We zijn benieuwd.

oorincident

TV ❘ UEFA Champions League: Tottenham Hotspur
- FC Twente ❘ Nederland 3 ❘ 20.15

koos gaat nog twee keer diep

De bokswedstrijd tussen Mike
Tyson en Evander Holyfield om
de wereldtitel was in 1997 bij
voorbaat al legendarisch. Omdat
Mike Tyson tijdens het gevecht
een stuk oor van Holyfield afbeet,
vergeet niemand deze clash meer.
Vanavond zijn beide ex-sporters
te gast bij Oprah Winfrey.
anp

Koos Moerenhout doet morgen mee
aan het WK tijdrijden in Melbourne. Het
is een van de laatste grote wedstrijden
van de meesterknecht, die in de herfst
van zijn carrière mooie uitslagen rijdt.
Vandaag rijden de dames tegen de
klok. Marianne Vos rijdt niet mee en
spaart zich voor de wegwedstrijd van
zaterdag. Op zondag zijn de profs aan
de beurt, waarbij Koos zijn laatste kans
mag wagen op een WK-titel.

GTST Janine weet verhalen te vertellen over

epa/anp

Na de zoveelste wissel bij Real Madrid
en Oranje was hij het zat. Rafael van
der Vaart wil 90 minuten spelen.

RTL 4 ❘ 17.05

TV ❘ WK wielrennen ❘ ÉÉN ❘ 7.00 ❘ Nederland 1 ❘ 9.15

Oprah Winfrey Show ❘ RTL 8 ❘ 17.10
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