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Aladdin vindt sleutel!
In de Agrabar op het dorpsplein van Agrabah werd gisteren een heuse banaanwedstrijd gehouden! Dit omwille
van een sleutel die de straatjongen Aladdin wou bemachtigen (reden hiervoor is voor
ons tot nu toe onbekend) hiervoor moest hij eerst de grote
sleutelbewaarder Faras verslaan. De wedstrijd bestond uit
het zoveel mogelijk bananen
eten in een bepaalde tijd.
Aladdin zette zijn aapje Abu in
en Faras probeerde het al-

Weersvoorspellingen
Vandaag jammer genoeg regen boven Zandvliet, al zijn onze
modellen het niet 100 procent eens. Wel zachte temperaturen
tot 21 graden.

leen. Met als resultaat dat Aladdin de
wedstrijd won. Hierna zette Faras het
op een lopen om de sleutel toch niet te
moeten afgeven. Hierdoor haalde Aladdin een gloeilamp uit waar een voor
ons onbekende vloeistof uitkwam die
ervoor zorgde dat Faras werd vastgebonden en ze zo de sleutel konden bemachtigen. Het laatste nieuws die we
hoorden is dat ze onderweg zouden
zijn naar Elvira!

Pagina 2
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Tour de France
AUBENAS - Een dag voor de etappe
naar de Mont Ventoux is er een overgangsetappe. De klassementsrijders
zullen met de bibber in hun benen
rijden en zullen al hun krachten sparen voor morgen. Overleven de
vluchters of komt er een sprint, die
misschien wel over het groen tussen
Hushovd en Cavendish kan beslissen, dat is de hamvraag. Komt het op
een sprint aan wordt er vooral getipt
op Freire, Kirchen en Pozzato. Maar

Rebus

de etappe van vandaag staat in de
schaduw van het nieuwste dopinggeval. Russisch kampioen Sergei Ivanov is betrapt op het
gebruik van hematide,
de nieuwste soort doping, die het zelfde effect heeft als epo. Ivanov won in deze Tour de
14e etappe. Zijn reactie
spreekt boekdelen :
‘Devetnaesto stoljee

obilježeno je i sve jaim zahtjevima
za udjelom u vlasti'

