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DINSDAG

[ „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

21
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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