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WIELRENNEN
De zwaarste rit van deze ronde is 
153 kilometer lang en gaat van 
Lasko naar Velika planina. Onder-
weg staan er fl ink wat bergen op 
het menu. Een mooie kans voor 
de deelnemers om de Tour de 
France-vorm te checken.
13.15 • EUROSPORT 1

WIELRENNEN
De klimmers in de koers krijgen 
op de 196 kilometer tussen Ambrì 
en Malbun nog één kans om de 
concurrentie op achterstand te 
rijden. Op het programma: ber-
gen, bergen en nog eens bergen. 
De laatste etappe is een tijdrit.
15.00 • EUROSPORT 1

SPORT
Een samenvatting van de kwalifi -
catie voor de GP van Canada. Het 
circuit is favoriet bij de coureurs 
vanwege de hoge snelheid die de 
auto’s er kunnen bereiken. 
Charles Leclerc is dit seizoen vaak 
de snelste op de zaterdag.
23.20 • NPO 1 (NOS)

H oe staat onze nationale 
zwemploeg ervoor? 
Dat is de vraag, zeker 

bij de vrouwen, nu Ranomi 
Kromowidjojo en Femke 
Heemskerk zijn gestopt. 
“Ik ben heel benieuwd”, zegt 
Martin Vriesema, die op de WK 
zwemmen in Boedapest de 
zwemmers zal bevragen over 
hun prestaties, terwijl Jeroen 
Grueter het commentaar doet 
en Henry Schut in de studio 
samen met Johan Kenkhuis de 
analyses voor zijn rekening 
neemt. Vriesema: “Marit 
Steenbergen kreeg het stem-
pel van Ranomi’s opvolgster, 
maar dat werkte verlammend. 
Ze heeft daarnaast veel 
blessures gehad. Kira Toussaint 
bewees op de rugslag dat ze 
meekan, maar is beter op de 

D eze week vindt in de H ong aarse hoof dstad Boedapest de 
WK zwemmen plaats. D ag elijks b esteedt S tu d io  s p o r t
aandac ht aan het evenement. V erslag g ever M artin 
V riesema over de verwac hting en.

Drama in de diepte

korte baan. Het zou me veras-
sen als ze medailles pakken.” 
Over de medaillekansen van de 
mannen is hij minder somber. 
“Arno Kamminga is na zijn 
twee zilveren medailles op de 
Olympische Spelen een grote 
kanshebber. Hij is een heel pro-
fessionele jongen met wie we 
voorlopig vooruit kunnen.” 

Een paar toppers
Een nieuwe Inge de Bruijn of 
Pieter van den Hoogenband 
mag dan nog niet zijn opge-
staan, er is geen reden voor 
pessimisme. “Nederland is een 
klein zwemlandje. We hebben 
het altijd van een paar toppers 
moeten hebben, die camou-
fl eerden veel. Zwembonds-
coach Mark Faber is hoopvol 
dat er weer wat aankomt, 

maar dat zijn zwemmers die 
nog niet op onze radar staan.” 
Voor Vriesema wordt dit WK 
hoe dan ook een van de hoog-
tepunten van het jaar. “Zwem-
mers zijn, in tegenstelling tot 
veel andere sporters, erg toe-
gankelijk. Ze vinden het leuk 
als we er zijn, omdat ze minder 
in de belangstelling staan.” 
En als er geen successen zijn, 
is dat geen probleem. “Neder-
lagen zijn misschien nog wel 
mooier dan overwinningen. 
Daarin zit dramatiek en meer 
diepte. Als iemand goud wint, 
is het al snel: ‘Ik kan het niet 
geloven!’ Journalistiek gezien 
is dat minder interessant.”

Sport: WK zwemmen
ZWEMMEN  19.00 • NPO 2 (NOS) 
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