TV VANDAAG ZONDAG 6 JANUARI
NK SPRINT GRONINGEN

Timmertje,
Timmertje
wat kies je?
ANP

Marianne Timmer was ooit zelf een succesvol
schaatsster en is nu coach van Team Liga, dat dit
weekend het NK Sprint rijdt. We legden haar enkele
binnen- en buitenbochten voor en zij verraste ons
met een paar onvoorspelbare keuzes.

In 1998 ging Raymond van
Barneveld door de knieën. Sinds
1990 probeerde hij al de Embassy
te winnen, toen het meest prestigieuze toernooi ter wereld. In
1995 stond hij in de finale tegen
Welshmen Richie Burnett, maar
hij verloor. In 1998 stond hij
tegen dezelfde speler in de finale:
dit keer won hij wel. Andere
tijden sport laat het ons allemaal
nog een keer meemaken.
22.25 ❘ Andere tijden sport ❘ Nederland 1

ANP

OP DE KNIEËN

COACHEN OF
SCHAATSEN?
„Hmmm... Ik kies toch voor coachen.
Het schaatsen is voorbij, nu wil ik
een volgende olympisch kampioen
afleveren, als coach. Ik weet hoe goed
het voelt…”

VOORZEGGEN OF
VOORDOEN?
„Als coach ben ik gelukkig in de

gelegenheid om het nog goed voor te
doen. Zien = nadoen, en het is net als bij
kinderen: zo leren ze toch het best.”

ROUTINE OF
JONG TALENT?
„Ik kies voor routine. Een routinier
heeft regelmaat en dat maakt je
uiteindelijk sterker. Jong talent moet
je routine bijbrengen, dan worden ze
klaargestoomd om te winnen!”

FILMTIPS VANDAAG
BRIDGE TO TERABITHIA (((
NEDERLAND 3 I 15.30 - 17.00
Jeugdfilm USA 2007 - 95M
met: Josh Hutcherson, AnnaSophia
Robb regie: Gabor Csupo
’Met een open geest kun je een nieuwe
wereld creëren’, vertelt de muzieklerares
aan Hutcherson. Niks nieuws voor de
jongen die met buurmeisje Robb de
fantasiewereld Terabithia heeft
verzonnen, waar ze de strijd aangaan met
’De Zwarte Heerser’. Hieruit putten ze
kracht en moed voor hun zware (school)
leven. De fantasiescènes uit de verfilming
van het boek zijn prachtig gemaakt, maar
lijken los te zweven van dat waar het
werkelijk om gaat: de vriendschap tussen
de kinderen. De film is een fijne, maar
onevenwichtige ode aan de fantasie, met
een schokkende dramatische wending.
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WICKIE EN DE
SCHAT VAN DE GODEN ((
NEDERLAND 3 I 9.00 - 10.25
Jeugdfilm D 2012 - 96M
met: Jonas Hämmerle, Waldemar
Kobus regie: Christian Ditter
Het Vikingsjochie Wickie (Hämmerle)
ondervindt dit keer vooral tegenstand
van meisjes en wel in de vorm van een
roversdochter die als slavin bij de
Vikingen terechtkomt. Wickie krijgt een
geheimzinnig boek in handen dat een
schat in het Paleis van het Eeuwig IJs
aanwijst. Vader Halvar (Kobus) heeft
toevallig de sleutel van het bevroren
ijspaleis om zijn nek. Deze tweede film is
niet minder dan deel 1, maar iets te veel
van hetzelfde. De humor is duidelijk
bedacht door een volwassene die denkt
te weten wat kinderen leuk vinden.

WEDDING CRASHERS (((
NET 5 I 20.00 - 22.25
Comedy USA 2005 - 119M
met: Owen Wilson, Vince Vaughn,
Rachel McAdams regie: David Dobkin
Als ‘gezworen kameraden tot de dood
ons hen scheidt’ zijn Wilson en Vaughn
steevast de ongenode gasten op trouwfeesten. Want dat betekent gratis eten,
gratis drinken en met een beetje geluk
ook nog gratis seks. Dolle pret dus,
totdat de liefde roet in het eten gooit.
En wel in de vorm van McAdams, het
braafste meisje van de klas en ook nog
eens dochter van een invloedrijke politicus. De grappen worden in staccato op
de kijker afgevuurd, waarbij af en toe
de samenhang wat uit het oog wordt
verloren. Maar dat neemt niet weg dat
deze romcom zal vermaken.

maar kies toch voor de 1500 meter:
daar komt de top van de sprinters en
de allrounders tegen elkaar uit. Het is
gewoon de mooiste afstand.”

NK SPRINT OF
NK AFSTANDEN?
„De NK Afstanden, omdat ik dan al mijn
schaatsers van Team Liga in de baan
heb. Overigens, ik vind het belachelijk
dat de KNSB het NK Sprint op de langzame baan Kardinge in Groningen
organiseert. Het WK Sprint is in Salt
Lake City op een snelle baan. Zo
selecteer je de verkeerde schaatsers
voor het evenement!”

TWITTER OF FACEBOOK?
„Twitteren. Vooral in de winter, omdat
er dan veel wedstrijden zijn en ik met
thuis kan communiceren. Zomers houd
ik me rustig met tweets.” (MK)

HET HEINEKEN ONDERZOEK
Willem Holleeder heeft, nogal
onbeholpen, zijn zegje kunnen
doen in College Tour, het boek
van Peter S. de Vries was er al
en we hebben allemaal de film
kunnen zien. Maar vanavond is
het tijd voor het rechercheteam
om terug te blikken op de
ontvoeringszaak van Freddy
Heineken en zijn chauffeur Ab
Doderer in 1983. Dat gebeurt in
de setting van De reünie onder
leiding van Rob Kamphues.

16.00 ❘ NK Schaatsen Groningen ❘ Ned 1
20.20 ❘ De reünie ❘ Nederland 1

TRAINERSDIPLOMA OF
PRAKTIJKERVARING?
„Ik heb mijn trainersdiploma hoor, maar
kies toch praktijkervaring. Ik heb veel
meegemaakt: goed en slecht. Die ervaring kan ik mijn schaatsers bijbrengen,
dat is belangrijker dan dat diploma.”

SPRINTEN OF
MIDDENAFSTAND?
„Ik heb veel gewonnen met sprinten,

BANGKOK DANGEROUS ((
RTL 7 I 20.00 - 22.00
Misdaad USA 2008 - 100M
met: Nicolas Cage, Charlie Yeung
regie: Danny Pang, Oxide Pang
Remake door de Hongkongse
tweelingbroers Pang van hun eigen film
uit 1999, maar met een minder resultaat.
Cage speelt de huurmoordenaar, die in
Bangkok z’n carrière wil beëindigen.
Omdat hij de taal niet spreekt, de
cultuur en de weg niet kent, laat hij
een scharrelaartje belangrijke handen spandiensten verrichten. Dat geeft
Cage de tijd zijn hart te laten verlichten
door het doofstomme meisje van de
drogist. Dat gaat zwaar ten koste van
de geloofwaardigheid en het tempo, dat
pas terugkeert in de te lang uitgerekte
shoot-out aan het eind.

Beschermengel
We weten uit veel films al dat het niet makkelijk
is om kroongetuigen heel te houden. De stoere
agente Mary Shannon (Mary McCormack) heeft
dus een zware taak bij de afdeling Getuigenbescherming. Tel daar een hectisch privéleven
en de nodige trauma’s uit haar jeugd bij op en je
snapt waarom deze tv-serie genoeg te vertellen
heeft voor vijf seizoenen.
23.45 ❘ In Plain Sight ❘ RTL 5

THE HOT CHICK (((
NET 5 I 22.25 - 0.30
Comedy USA 2002 - 104M
met: Rob Schneider, Anna Faris,
Rachel McAdams regie: Tom Brady
Ordinair? Jazeker. En puberaal? Dat
helemaal. Toch is The Hot Chick leuk, de
ideale film om met een flinke bak popcorn
en een stel vrienden of – beter nog! –
vriendinnen te bekijken. McAdams, de
heetste babe van school, krijgt de schrik
van haar leven wanneer ze door een paar
magische oorbellen van lichaam
verwisselt. Ze moet het voortaan doen
met het omhulsel van Schneider. Hij is
een dikkige, criminele en – in de ogen van
een tiener – stokoude dertiger. Dankzij
een stel hilarische momenten en het
goede optreden van Schneider is de
film tot het einde toe leuk.

BOTTOMS UP (
SBS 6 I 0.25 - 2.10
Comedy USA 2006 - 85M DTV
met: Jason Mewes, David Keith,
Paris Hilton regie: Erik MacArthur
Waarschijnlijk omdat ze het zelf nooit zal
worden, spéélt beroepscelebrity Paris
Hilton maar een bekende actrice. Zij
wordt in deze mislukte comedy
gechanteerd door barman Mewes, die er
alles voor over heeft het steakrestaurant
van z’n vader van de ondergang te
redden. De vlotgebekte Mewes probeert
een echt personage met gevoelens neer
te zetten, maar het stompzinnige en
oninteressante verhaal heeft hem niets te
bieden. De vraag blijft of dat anders wel
was gelukt, want hij is als een ander dan
de befaamde Jay totaal niet overtuigend.
Dat het altijd slechter kan, bewijst Hilton.
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