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FC Twente–PSV

De ontknoping

EREDIVISIE

19.00 Nederland 1

14.30 Feyenoord - NAC
14.30	FC Groningen - Ajax
14.30	NEC - RKC
14.30	PEC Zwolle -

▶ zondag 14.30 eredivisie live

Zondag 12 mei

ADO Den Haag

Finale FA Cup

De Grote
tegen de
kleine

▶ zaterdag
18.15
Eredivisie Live

Heerenveen
14.30 FC Twente - PSV
14.30	FC Utrecht -

Heracles
14.30	Vitesse - VVV
14.30 Willem II - AZ

zondag | 19.00 | Ned. 1
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voetbal Eindelijk!
Na jaren sappelen mag
het kleine Wigan naar
Wembley voor de finale
van de FA Cup tegen
Manchester City (door
Britse voetbalpuristen
de belangrijkste prijs in
voetbal genoemd). Voor
City is dit de enige kans
om dit seizoen nog een
beetje goed te maken.
Hun duurste speler, Yaya
Touré, verdient evenveel
als het hele elftal van
Wigan. Maar het kleine
cluppie is niet kansloos.

voetbal De laatste speelronde van de eredivisie.
De landskampioen is wel bekend, maar wie speelt
er voorronde Champions League? Feyenoord en
PSV zijn bij het ter perse gaan van dit magazine dé
kandidaten, maar misschien gooit Vitesse roet in het
eten. De play-offplaatsen voor Europees voetbal staan
ook op het spel. FC Twente en FC Utrecht zijn zeker,
Heerenveen en FC Groningen maken een goede kans.
Dat Willem II degradeert, is onvermijdelijk, en VVV
speelt waarschijnlijk nacompetitie. Roda JC en RKC
willen de nacompetitie ontlopen.
De leukste pot? FC Twente tegen PSV.
Hoe zal het balletje rollen?

14.30	Roda JC -

niet te missen!

Play-Offs Premier League

12 mei

Grand Prix
Barcelona Formule 1

Shrek houdt huis

▶ donderdag 20.30 RTL 7

13-20 mei
WK tafeltennis
in Parijs 
woensdag | 12.30 |
Eurosport1

15 mei
Europa League
Finale (in A'dam
Arena)
woensdag | 20.00 | RTL 7

abonneer via veronica magazine.nl

▶ Wie neemt het
op tegen Michael
'Shrek' van Gerwen?

darts In zijn debuutjaar in de Premier League
Darts maakt Michael van Gerwen veel indruk.
'Shrek' (zo genoemd vanwege zijn groene shirt)
heeft bepaald geen koudwatervrees in de zwaarste
dartscompetitie ter wereld: hij plaatste zich als
eerste voor de play-offs in de O2 Arena in Londen.
De halve finale gaat om 15 legs, de finale om 19.
Van Gerwen was de laatste drie wedstrijddagen
al zeker van kwalificatie. Zijn tegenstanders zijn
nog niet bekend, maar wij gokken op James
Wade, 'Barney' en natuurlijk Phil Taylor.

redactie marc Ketzer

zondag | 14.00 | Sport 1
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