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De titel The Bear was al vergeven,
maar die had beter gepast bij deze
avonturenfilm. Het boek waar de film
op is gebaseerd, heet The Bookworm,
maar men dacht dat daarvoor geen
mensen naar de bios zouden komen.
Die titel slaat trouwens op de rol van
Anthony Hopkins, die zijn wilderniskennis uit een boek blijkt te hebben.

De eerste rit van de Tour is traditioneel een prooi voor
de sprinters. Dit jaar zijn het weer de ‘usual suspects’.

Boonen vs McEwen
Tom Boonen en Robbie McEwen zijn normaal gesproken
de beste sprinters, maar niets is zo onvoorspelbaar
als een touretappe. Boonen rijdt dit
jaar goed, maar is steeds meer
een allrounder aan het worden,
en dat gaat ten koste van zijn pure
sprintkracht. Wij tippen dus voor
vandaag de Vlaamse Aussie McEwen.

THE EDGE ❚ 20.30 RTL 5

ARD

ANP

TOUR DE FRANCE ❚ 13.45 NEDERLAND 2

ARCHIEF

Beestenboel
SPORT

Je zou maar wakker worden uit je
winterslaap en ontdekken dat je bos
bijna compleet is vervangen door een
nieuwbouwwijk! Het overkomt de diertjes
uit Over the Hedge, die woensdag in
première gaat. Vanmiddag de Making of.

UIP

MAKING OF OVER THE HEDGE ❚ 16.00 RTL 4

Pamela Anderson is wereldberoemd, maar dat
heeft ze absoluut niet aan haar filmcarrière
te danken.
In de jaren ’80 gebeurde er net zoiets met de
onvergetelijke Bo Derek. Die zat in één aardige
film (10) en een hele zwik flutfilms (Bolero,
Tarzan) waarin ze vooral in badpak te zien was,
en de hele wereld kende haar naam (en lijf).
Pam is vooral bekend in het rode, uitbundig
gevulde badpak van Baywatch en het leer
van haar eerste filmhoofdrol in Barb Wire.
En nóg is ze de bladen niet uit te slaan.

Kans op eerherstel!
De GP van Amerika uit 2005 is misschien wel de meest spraakmakende race
van de laatste decennia. Zeker niet vanwege de spanning of de strijd op de baan,
maar vooral vanwege het ontbreken daarvan. Bandenleverancier Michelin kon
z’n teams niet voorzien van goede, veilige banden en dus gingen de auto’s op het
Franse rubber niet van start. De andere 6 wagens reden wel in Indianapolis, een
beschamende vertoning. De Formule 1 heeft wat
goed te maken in Amerika!
FORMULE 1: GP USA ❚ 18.00 SBS 6

AFP/ANP

Goed gevuld

AUTOSORT
Formule 1
Rechtstreeks verslag van de Grand
Prix van de Verenigde Staten
❚ SBS 6, 18.00
MOTORSPORT
Grand Prix
Rechtstreeks verslag van de Grand
Prix van Engeland, warming up,
introductie, 250cc, MotoGP en 125cc
❚ EUROSPORT, 11.00
WIELRENNEN
Tour de France
Rechtstreeks verslag van de eerste
etappe van de Tour de France:
Straatsburg - Straatsburg, 184,5 km
❚ NEDERLAND 2, 13.45; ÉÉN, 14.15;
EUROSPORT, 16.30

BARB WIRE ❚ 22.05 VERONICA
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Jack Nicholson is weer magistraal in
zijn rol van verzekeringsagent die
na zijn pensioen en de dood van zijn
vrouw in een groot zwart gat valt.
Heel erg is dat niet, want zijn leven
op kantoor en thuis bij zijn vrouw was
ook te saai voor woorden. Regisseur
Alexander Payne maakte in 2004
een nóg betere film: Sideways.

Zomersproeten heet de zomerserie van Jetske
van den Elsen, waarin je haar alles kunt vragen.

Vraagbaak Jetske

Aanvallen!

NEW LINE

ZOMERSPROETEN ❚ 8.55 EN 16.00 NEDERLAND 3

ABOUT SCHMIDT ❚ 20.30 NEDERLAND 3

ANP

Hoe melk je een koe? Welke vissen leven er in de
Noordzee? Wat moet je doen als je door een kwal
wordt gebeten? Jetske geeft het antwoord in het
nieuwe Zomersproeten. De presentatrice reist negen
weken door het land en ontvangt op de camping,
het strand of bij de boer gasten die vertellen over
de meest uiteenlopende onderwerpen: van koeien,
vissen en kwallen tot... sproeten. Jetske geeft ook
tips voor de zomervakantie en tussen de bedrijven
door krijg je nog oude jeugdseries te zien zoals
De Zevensprong en Thomas & Senior.

SOAP

Hoe gastvrij is...
Er zijn plaatsen in
Nederland waar men
je niet raar aankijkt,
als je in een zwembroek op straat loopt.
Maar misschien moet je
wel iets aantrekken, voordat
je ergens aanbelt en vraagt of je
een nachtje mag blijven slapen.
In Nu we er toch zijn onderzoekt
Eddy Zoëy de gastvrijheid van
onze gemeentes. Wordt het een
gespreid bedje of toch de bank?
NU WE ER TOCH ZIJN ❚ 21.45 NEDERLAND 2

ATWT Dusty brengt de nacht door
op het politiebureau. Hij vraagt John
om hulp. Alison en Lucy waken naast
het bed van Aaron. Lucy vertrekt
en vraagt Alison haar te bellen als
er iets is. Aaron opent zijn ogen,
maar reageert verder niet. Emily
zegt Hal en de minder enthousiaste
Barbara dat ze weer bij hen intrekt.
❚ RTL 4, 18.35
B&B Ridge en Brooke spreken hun
liefde en toewijding voor elkaar uit.
Naderhand bezoekt Nick Brooke en
zij vertelt hem dat Ridge de baby wil
opvoeden als zijn eigen kind. Nick
wil een rol spelen in het leven van
zijn kind. Stephanie spreekt met
Ridge en zegt hem dat hij zijn leven
beter kan delen met Samantha.
❚ RTL 4, 20.00

De eerste week van de
Tour kan heel saai zijn,
met sprinters die zich
alleen druk maken
om etappezeges, de
groene trui en - door
de bonificaties - ook de
gele trui. Maar om de
etappe van vandaag te winnen, moet
je meer kunnen dan alleen sprinten.
Met de aankomst in Esch-sur-Alzette
verwachten wij de gemotiveerde
Luxemburger Frank Schleck,
die met zijn overwinning in
de Amstel Gold Race al
bewees dat hij goed
getimed kan aanvallen.
TOUR DE FRANCE ❚ 14.40
NEDERLAND 2

SPORT
KIPPA/ANP

HANS HOGERVORST

Vandaag rijdt de Tour Frankrijk uit,
en Luxemburg in. Ideaal terrein
voor aanvallers met pit.

TENNIS
Wimbledon
Rechtstreeks verslag van de
wedstrijden op
Wimbledon
❚ RTL 7, 13.00
WIELRENNEN
Tour de France
Rechtstreeks
verslag van de
tweede etappe van
de Tour de France:
Obernai - Eschsur-Alzette
(Luxemburg), over
228,5 kilometer
❚ NEDERLAND 2, 14.40;
EUROSPORT, 14.45; ÉÉN,
14.40; ZDF, 14.00
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De Chinese Zhang Ziyi had pas
één film gemaakt, The Road Home,
voordat ze een jaar later doorbrak
met het martial arts-epos Crouching
Tiger, Hidden Dragon. Inmiddels heeft
ze haar schoonheid en vechtkunsten
ook al laten zien in onder andere
Rush Hour 2.

11e etappe
13 juli 173 km

Op het dak

La Madeleine
55km

Drie klassieke cols moeten de renners over
op weg naar Briançon: de Madeleine, de
Telegraphe en de Galibier. Die laatste
is met zijn top op 2645 meter het dak
van deze tour. Degene die daar
als eerste boven komt, wint in
elk geval de ‘Souvenir Henri
Desgranges’. De klassementsrenners moeten vandaag echt met
de billen bloot. Wij zijn benieuwd
wat Armstrong, Basso, Botero, Ullrich
en Vinokourov gaan doen.

St.-Avre 76km
St.-Michel-deMaurienne 97km
FRANKRIJK
Le Galibier 133km

Courchevel
s

Courchevel
1374m

Moulin-Baron 162km
Briançon 173km

TOUR DE FRANCE ❚ 12.05
NEDERLAND 2

0km

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON ❚
20.50 CANVAS

Le Télégraphe
110km
ITA
s

La Madeleine
Le Galibier 2645m
2000m Le Télégraphe HC
Briançon
1566m
HC
1237m
St.-Avre
1
s
493m
s
76km

173km

DEFD/TCS

29-06-2005

ANP
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SOAP

Ondanks/dankzij de hoge verwachtingen werd
Total Loss een flop. Dat kun je niet zeggen
van hoofdrolspeler Yorick van Wageningen.

ATWT Jessica en Ben hebben voor
Bonnie een geheime ontmoeting met
Sarah geregeld, vlak voordat ze naar
de gevangenis wordt gebracht. Een
gespannen moment tussen Mike en
Katie wordt verstoord door Carly, die
meteen vermoedt dat er iets aan de
hand is. Lily zegt Dusty dat hij moet
stoppen met zijn obsessie voor Rose.

Topper in een flop
Yorick van Wageningen hield aan Total Loss een
uitnodiging van Steven Spielberg over. Doordat
hij niet op tijd een werkvergunning kreeg, ging
zijn rol in Minority Report uiteindelijk naar Colin
Farrell, maar met het drama Beyond Borders
maakte Yorick alsnog zijn Hollywood-debuut.
Daarna was hij te zien in het actie-spektakel
The Chronicles of Riddick. Momenteel wordt
de laatste hand gelegd aan zijn nieuwste film,
het epische The New World, met in de hoofdrol...
Colin Farrell.

❚ RTL 4, 18.35

B&B Voordat Lena’s vader zijn
nieuws aan z’n dochter kan vertellen,
snoert Lorenzo hem de mond door
details prijs te geven. Brooke zweert
Massimo dat ze niet Taylors plaats wil
innemen, maar hij gelooft haar niet
en dreigt met de waarheid achter
Hope’s vaderschap om haar tegen
te houden.

TOTAL LOSS ❚ 20.30 NEDERLAND 3

UIP

❚ RTL 4, 17.30

SPORT

Na de Lagoon
Na The Blue Lagoon scoorde
Brooke Shields geen hits meer.
Ze leek uitgerangeerd, tot
ze haar eigen comedyserie
Suddenly Susan kreeg, die het
vrij aardig deed. Films als After
Sex hadden helaas minder succes,
maar Brooke blijft het proberen. Volgend jaar
is ze naast Tom Greene te zien in de filmcomedy
Bob the Butler en momenteel zingt en danst ze
op de Londense planken in de musical Chicago.
AFTER SEX ❚ 20.30 YORIN

❚ EUROSPORT, 19.45
SBS

Het succes kwam heel vroeg voor
Brooke Shields, en ze krijgt het
maar heel moeilijk terug.

GOLF
US PGA Tour
Hoogtepunten van de Amerikaanse
PGA Tour
Europese PGA Tour
Hoogtepunten van de Europese Tour
❚ EUROSPORT, 20.45

VOLLEYBAL
World Grand Prix
Verslag van de World
Grand Prix in Japan
❚ EUROSPORT, 17.45

WIELRENNEN
Tour de France
Rechtstreeks verslag
van de 11de etappe:
Courchevel Briançon (173 km)
❚ NEDERLAND 2, 12.05
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[ „Er is geen enkele reden dat iemand
niet bijna ieder land ter wereld kan
bezoeken”, zegt de bekroonde
reisjournalist Rudy Maxa terwijl hij zijn
eigen lijfspreuk probeert te bewijzen.
India staat volgens Maxa met stip op 1.
Rudy Maxa’s World ❘ Travel Channel ❘ 20.30

JULI

Oude tests waar kijkers kritiek op
hadden, worden nogmaals onder de loep
genomen en opnieuw beoordeeld.
Mythbusters ❘ Discovery HD ❘ 20.10

RMW PRODUCTIONS

De Nijmeegse Vierdaagse is weer
begonnen. En natuurlijk worden de
wandelaars op de voet gevolgd.
Nijmeegse Vierdaagse ❘ TV Oost ❘ 15.00

soap
B&B Donna vindt Ridge en Brooke een goed

team voor de campagne en ze moedigt
Ridge aan de hoop op Brooke niet op te
geven. SBS 6 ❘ 16.45

Raptortime

ATWT Carly is wanhopig op zoek naar het

verdwenen geld. Ze vertelt Jack (foto) dat
ze waarschijnlijk is bestolen. Holden
dwingt Craig en Paul om Megs kamer te
verlaten. Paul biecht aan Barbara
op dat de dood van de
baby zijn schuld is.

Steven Spielberg regisseerde na
twee delen Jurassic Park dit derde
deel niet meer en fungeerde alleen
nog maar als uitvoerend producent.
Maar dat mag de pret niet drukken.
De nieuwe man Joe Johnston
reserveerde een grote rol voor de
levensgevaarlijke Velociraptor. Deze
slimme dino jaagt in een groep en
maakt het Dr. Alan Grant (Sam
Neill) behoorlijk lastig.

RTL NL

Film
ARCHIEF

TV ❘ Jurassic Park III ❘ Veronica ❘ 20.30

RTL 4 ❘ 17.05

Het dak van de Tour

MIKE VAN DEN TOORN

Deze 16de etappe heeft een
opvallend parcours. De rit gaat
over de Grote Sint-Bernardpas,
de grens van Zwitserland en
Italië, draait dan door de vallei
van de Aosta om de Mont Blanc
heen en loopt over de kleine
Sint-Bernardpas weer over een
grens van Italië naar Frankrijk,
waarna een lange, kronkelige
afdaling volgt naar het plaatsje
Bourg-Saint-Maurice. Normaliter
is de Tourmalet met 2115 meter
het dak van de Tour, maar de
Pyreneeënreus moet dit jaar

deemoedig buigen voor de Col
du Grand-Saint-Bernard met zijn
2473 meter. Zelfs de kleinere Col
du Petit-Saint-Bernard is met
2188 meter nog hoger dan de
Tourmalet. Dat wordt ijle lucht
happen voor de renners. De Tour
pikt vandaag een klein stukje van
Italië mee (iets meer dan 87
kilometer) en daarom tippen we
voor de dagzege een Italiaan:
Franco Pellizotti van Liquigas. Dit
jaar was hij uitstekend in de Giro.
TV ❘ Tour de France ❘ Nederland 1 ❘ 12.55
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