TV VANDAAG dinsdag 4 december
Champions League: Real Madrid – Ajax

Geniale humor
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Met

Cristiano Ronaldo
is er altijd wat

Vier superslimme übernerds
vermaken zich met tele
scopen, gesprekken in
Klingon en geheim-agentobstakelschaak. In The Big
Bang Theory worden ze
verrast met de komst van
nieuwe buurvrouw Penny.
Wat de blondine mist aan
intelligentie, maakt ze goed
met sociale vaardigheden.
Oerknallend harde lachsalvo’s
in deze comedy.
19.35 ❘ The Big Bang Theory ❘
Veronica

Dat ‘CR-7’ een wondervoetballer is, weten we allemaal.
Vanavond gaat hij vast Ajax weer aan flarden spelen.
Ook buiten de lijnen houdt hij de gemoederen bezig.

>>

In 2009 krijgt Ronaldo het in zijn
nadagen bij Manchester United
aan de stok met een verkoper van een
daklozenkrant. Wanneer hij weigert
het blaadje voor £1,60 aan te schaffen,
spuwt de man op de Bentley van CR-7.
Die blijft koel, maar koopt geen krant…
In 2010 wordt pardoes bekend dat
Ronaldo vader is geworden. Wie de
moeder is, blijft onbekend, maar
het kind kost hem 10 miljoen pond.
Hij heeft volledige voogdij over de
jongen, die hij Cristiano noemt.
Zijn moeder en zus helpen hem bij
de opvoeding van de snaak.

De voetballer, die soms gekscherend
‘de huilbaby’ wordt genoemd, gaat
in 2010 uit de kleren voor de nieuwe
ondergoedcampagne van Emporio
Armani, samen met Rafael Nadal en
Megan Fox. Hij laat weten dat zijn
sixpack echt is en dat hij per dag
drieduizend (!) sit-ups doet om zijn
gespierde buik te onderhouden.
Sinds zijn debuut in 2002 heeft Ronaldo
diverse bloedmooie vriendinnen aan zijn
zijde gehad. Google afbeeldingen paraat?
Hier komt de lijst: Jordana Jardel, Karina
Ferro, Daniele Aguiar, Isabel Figueir,
Diana Chaves, Nuria Bermúdez, Soraia

Chaves, Merche Romero, Luciana
Abreu, Gemma Atkinson, Bipasha Basu,
Carolina Patrocinio, Maria Sharapova,
Niki Ghazian, Tyese Cunningham, Mia
Judaken, Letizia Filippi, Alyona Haynes,
Paris Hilton, Raffaella Fico en Irina
Shayk. Respect! (MK)
20.15 ❘ Champions League: Real Madrid - Ajax ❘
Nederland 3

filmtips vandaag
Lethal Weapon ((((
VERONICA ı 20.30 - 22.40
Actie USA 1987 - 110M
met: Mel Gibson, Danny Glover,
Gary Busey regie: Richard Donner
Gibson speelt een zelfdestructieve
politieagent, die de brave huisvader
Glover als partner toegewezen krijgt.
Het kersverse duo komt al snel op het
spoor van een bende drugssmokkelaars
onder leiding van Busey. Veel verhaal is
er niet, maar des te meer humor en
actie, door Donner schitterend en
uiterst vakkundig in beeld gebracht.
Gibson sprankelt met geestige
oneliners en zijn aanstekelijk glimlach,
maar ook Glover is briljant als de op
zijn pensioen gefixeerde veteraan, die
merkt dat hij te oud is voor dit werk.

Brothers (((
RTL 8 ı 20.30 - 22.40
Drama USA 2009 - 110M
met: Jake Gyllenhaal, Natalie Portman,
Tobey Maguire regie: Jim Sheridan
Na een paar maanden te zijn dood
gewaand, keert kapitein Maguire uit
Afghanistan weer thuis, waar broer
Gyllenhaal z’n vrouw Natalie Portman
en twee dochters met hart en ziel heeft
bijgestaan. De apathische militair ziet
nu in iedereen een vijand. Dat levert
veel sentimenteels op, maar het
acteerwerk is imponerend, zeker van de
twee meisjes. Hoewel de eettafelscènes
akelig realistisch zijn, ontkomt zelfs de
Ierse regisseur Jim Sheridan niet aan
de Amerikaanse neiging om er een
schepje bovenop te doen.
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