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Kinderen bij Barcelona
moet voortaan betalen

Engeland-Duitsland als
jubileumduel Wembley

Verlies Uruguay maakt
Oranje toch groepshoofd

BRUSSEL – De opa van voetballer
Harry Wilson heeft bijna 140.000 euro verdiend aan het debuut van zijn
kleinzoon voor de nationale ploeg
van Wales, dinsdag tegen België.
Toen Harry anderhalf jaar was, wedde zijn opa voor 50 Engelse pond tegen 2500 keer de inzet, dat zijn kleinzoon voor zijn achttiende in de nationale ploeg zou spelen. (ANP)

BARCELONA – Kinderen jonger dan
zeven jaar moeten voortaan hun
kaartje betalen om Barcelona aan het
werk te zien. De voetbalclub breekt
met een jarenlange traditie. De verandering is noodzakelijk om overvolle stadions te voorkomen. ‘Er zijn
wettelijke voorschriften, die we moeten volgen, ook als we het daar niet
mee eens zijn,’ aldus het bestuur. (AP)

LONDEN – Ter afsluiting van het 150jarige bestaan van de Engelse voetbalbond speelt Engeland op 19 november tegen Duitsland. De twee
troffen elkaar voor het laatst op het
WK van 2010 in Zuid-Afrika. In de
achtste finales wonnen de Duitsers
(4-1) de wedstrijd, waarin een glaszuiver doelpunt van Frank Lampard
niet werd toegekend. (ANP)

ZÜRICH – Het Nederlands elftal kan
toch groepshoofd worden bij de loting op 6 december voor het WK voetbal. Oranje staat achtste op de
nieuwste wereldranglijst. Als Uruguay in de play-offs verliest van Jordanië, verwerft Oranje alsnog dezelfde beschermde status als Spanje,
Duitsland, Argentinië, Colombia,
België, Zwitserland en Brazilië. (ANP)

Spaan

Opa wint 140.000 euro
voor debuut kleinzoon

geeft punten
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Jeffrey
Gouweleeuw

Dick Advocaat is naar
AZ. “Ik had dit voor
geen enkele andere
club gedaan,” zei hij
op de persconferentie. Wij weten dat niet,
maar trainers zijn filantropen in het diepst van hun ziel.
Henk ten Cate ging Sparta net niet
redden, voor noppes. Mourinho
kwam terug bij Chelsea, niet voor de
poen maar omdat hij behoefte had
aan een warm nest. En nu dus die
vriendendienst van Dickie bij AZ.
Hoe vinden de spelers het? Doe eens
een gok? Zij zijn razend enthousiast.
Volgens Jeffrey Gouweleeuw is Advocaat ‘een grote naam’. Niet zo groot
als Marco van Basten, met wie Jeffrey
wel eens overhoop lag, maar van Advocaat denkt de voorstopper ‘dat hij
een goede trainer is voor de groep’.
En daar gaat het bij AZ om, dat de
spelers hun akkoord geven.
h.spaan@parool.nl

uitslagen
TENNIS
TOERNOOI MOSKOU
Mannen, 1ste ronde: Istomin (Oez/5)-Koeznetsov
(Rus) 6-0, 2-6, 6-1, Gabasjvili (Rus)-Mannarino
(Fra/8) 3-6, 6-4, 6-4; 2de ronde: Seppi (Ita/2)-Lorenzi (Ita) 6-3, 6-2, Chatsjanov (Rus)-Tipsarevic (Ser/3)
6-4, 6-4, Goloebev (Kaz)-Zeballos (Arg/6) 6-3, 6-4.
Vrouwen, 1ste ronde: Stosur (Aus)-Kanepi (Est) 6-3,
6-1; 2de ronde: Pavljoetsjenkova (Rus)-Kirilenko
(Rus/3) 6-3, 6-3, Kleybanova (Rus)-Suarez Navarro
(Spa/6) 7-6, 6-4, Koeznetsova (Rus/8)-Arvidsson
(Zwe) 6-2, 7-5, Vinci (Ita)-Vesnina (Rus) 2-6, 6-1, 6-4.
TOERNOOI STOCKHOLM
Mannen, 1ste ronde: Verdasco (Spa)-Dodig (Kro/8)
6-7, 6-1, 6-4; 2de ronde: Janowicz (Pol/3)-GarciaLopez (Spa) 6-2, 6-1, Paire (Fra/6)-Carreno (Spa) 6-4,
6-4.
TOERNOOI WENEN
Mannen, 1ste ronde: Pospisil (Tsj)-Monfils (Fra) 7-6,
7-5; 2de ronde: Stepanek (Tsj)-Lacko (Slq) 7-6, 5-7,
7-6, Rosol (Tsj)-Basic (Bos) 6-3, 7-5.
TOERNOOI LUXEMBURG
Vrouwen, 2de ronde: Jovanovski (Ser/8)-Su Wei (Tai)
6-1, 6-4, Beck (Dui)-Safarova (Tsj) 6-2, 4-6, 6-4.

eentje knokken om mijn doelen te bereiken. Dat motiveert mensen mij te helpen.’
om afgelopen weekend vanaf de Ironman op Hawaii (het officieuze WK)
veertig persoonlijke ansichtkaarten

Mirjam Weerd in actie op Hawaii.

naar haar fans te versturen en mogen
de bewonderaars van kitesurfer Jerrie
van de Kop hun naam op zijn zeil

FOTO AP

VOETBAL
schrijven, zodat ze altijd met hem
meevaren.
Weerd, die op haar 35ste haar baan
opzegde voor een topsportcarrière,
haalde 5540 euro op. Daardoor kon ze
deelnemen aan de Ironman. Van de
Kop startte eind september met een
campagne op WijZijnSport. Hij wil
graag meevaren met de Pro Kitesurf
Rider Tour, maar het ontbreekt hem
aan geld. “Zo’n circuit kost tienduizend euro aan tickets, je moet de hele
wereld over voor wedstrijden. Het EK
lukte me nog wel met een bijbaantje
en wat spaargeld, maar het WK is financieel niet haalbaar voor me.”
Middels flyers, interviews in lokale
media en filmpjes, blogs en foto’s op
Facebook, Twitter en Instagram
vraagt Van de Kop aandacht voor zijn
actie. Inmiddels heeft hij 1620 euro
opgehaald.
Als het doel eenmaal bereikt is,
kunnen sporters ook daarna weer een
actie online zetten op WijZijnSport,
bijvoorbeeld voor een volgend toernooi. Baas: “Op die manier kunnen
fans de carrière van hun favoriete
sporter blijven volgen en steunen.”

Actieve platforms
www.wijzijnsport.nl
Uitsluitend bedoeld voor topsporters.
Het streefbedrag dat de sporters willen
ophalen moet boven de 1000 euro zijn.
www.sportdelen.nl
Niet alleen voor topsporters, ook voor
financiering van sport in het algemeen
(zo wordt geld gegenereerd voor de
aanleg van een grasmat voor kaatsers
en een clubgebouw voor een roeiclub).
www.talentboek.nl
Initiatief van olympische netwerken,
bedoeld voor talent met een NOC*NSFstatus. Het is ook mogelijk kleinere
doelen te steunen, zoals de aanschaf
van schaatsen, volleybalschoenen, een
badpak of wielen voor een racefiets.
http://wijkopendeploeg.nl
Actie om met crowdfunding de Raboploeg te kopen, nadat Rabobank was
gestopt met sponsoring van de wielerploeg.

EREDIVISIE
Zaterdag: FC Twente-Ajax (20.45uur), Go Ahead Eagles-Feyenoord, RKC-Roda JC, FC Utrecht-NAC, Heerenveen-Vitesse.
Zondag: Heracles-NEC, PEC Zwolle-ADO, FC Groningen-PSV, AZ-Cambuur.

VOLLEYBAL
EREDIVISIE
Vrouwen: Alterno-Eurosped 3-0 (25-13, 25-19, 2516), Set-Up-Papendal 3-0 (25-20, 25-18, 25-23)
STAND
Alterno
2-6
Papendal
2-1
Peelpush
1-3
Sliedrecht Sport 0-0
Weert
1-3
Lycurgus
1-0
Set-Up'65
2-3
Dynamo
1-0
Sneek
1-2
Eurosped
1-0
Mannen: Lycurgus-Taurus 0-3, VCV-Rijssen 2-3,
Landstede-Dynamo 1-3, Zaanstad-Reflex 3-1.

WIELRENNEN
EINDSTAND WORLDTOUR 2013
1. Rodriguez (Spa) 607 punten, 2. Froome (GBr) 587,
3. Valverde (Spa) 540, 4. Sagan (Slw) 491, 5. Nibali
(Ita) 474, 6. Martin (Dui) 432, 7. Cancellara (Zwi) 384,
8. Quintana (Col) 366, 9. Costa 352, 10. Porte (Aus)
327, 17. Mollema 232, 25. Weening 172, 35. Gesink
145, 38. Kelderman 130, 39. Slagter 127, 53. Terpstra 98, 60. Dumoulin 85, 73. Langeveld 65.

IJSHOCKEY
EREDIVISIE
Dordrecht Lions-Flyers Heerenveen 2-7.
STAND
Herentals HYC
4-6
Dordrecht Lions
HYS The Hague
4-6
Eaters Geleen
Trappers Tilburg 4-6
Kemphanen
Flyers H’veen
4-6

4-2
4-2
4-0

