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AZ

	14	 Ari
Dit seizoen ziet er heel anders uit  
dan het vorige. Dus hoort hij altijd  
te spelen, vindt de spits.

PSV

	18	 Versterking
De landskampioen moet en wil zich 
versterken, wij denken met de club 
mee.

Ajax

	22	 Eljero	Elia
De Amsterdammers willen hem en hij, 
de kwikzilverachtige vleugelaanvaller, 
wil wel naar de Arena.

Sabbatical

	24	 Ronald	Koeman
De familie vindt het prachtig, zo’n 
huisvader. Maar hij ziet alweer 
uitdagingen. In Nederland.

Sportweek Interview

	30	 Frans	van	Seumeren
Dit keer ontsloeg hij Willem van 
Hanegem. Hij heeft het maar druk,  
de baas van FC Utrecht.

Koopwoede

	46	 Manchester	City
De Engelse club is het speeltje van de 
oliesjeiks en dat gaan we deze maand 
op de transfermarkt nog wel merken.

De 10 van…

	52	 Herman	Kruis
Vergelijken heeft geen zin, zegt de 
bondscoach van de hockeyvrouwen. 
Wij snappen wel waarom.

Afscheid

	56	 Martin	Verkerk
Hij kon het niet meer opbrengen en 
zette een punt achter zijn 
tennisloopbaan.

Schaatsen

60	 Erben	Wennemars
Hij stierf duizend doden op de lange 
afstanden bij het NK allround.

Formule 1

64	 Terugblik
Waarom Formule 1 in 2008 toch zo’n 
fijne sport was.

‘Ik lul 
een 
banaan 
nog 
recht’
56

AN
p

60
46

Cover
F o t o g r A F I E :

r E N É  b o U W M A N 
I N z E t :  A N p 

De	verhalen

	24	 Overpeinzen
Hij noemde Valencia destijds een rijdende 
trein. Hij had zich beter kunnen 
vergewissen in welke richting de trein 
reed. Weet hij nu. Dan was hij misschien 
nog trainer van pSV geweest, zegt ronald 
Koeman, die momenteel als werkloos 
trainer het leven overpeinst.
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   ‘Ik ben 
klaar voor

Real’
Hij kende een moeizaam eerste seizoen 
bij AZ, waar hij als grote aankoop vooral 
op de bank zat. Maar dit seizoen scoort 
Ari (23) aan de lopende band. “Ik bewijs 
nu het ongelijk van de trainer.”
Door SAnDer vAn HAl 
fotoGrAfIe: jeffrey DerkSen

Ari maakt naam bij AZ  
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