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Sultan treed af! Jaffar neemt over!
Gisteravond werd het nieuws vermeld vanuit het paleis van Agrabah
dat Sultan Agrabadeh zou afgetreden zijn en de macht hebben overgelaten aan zijn raadgever Jaffar, wat betekent dat Jaffar nu de
nieuwe sultan van
Agrabah is. Reden
hiervoor onbekend.
Gisteren was Sultan
Agrabadeh nergens te
bespeuren. Sultan
Agrabadeh regeerde al
vele jaren over Agrabah en was zeer geliefd onder zijn volk
omwille van zijn vriendelijkheid. Vanuit het
volk kwamen enkel negatieve reacties tegenover de troonbestijging
van Jaffar. Zo noemde
de kameelkramer hem

Vandaag blijft het opnieuw relatief droog, er zijn wel
heel wat wolken in de lucht waardoor de zon wellicht
niet zijn werk zal kunnen doen. Opnieuw zachte temperaturen.

een “kizzige kirel waarvan zin ogen te
vele in zijnen kop staan”.
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Armstrong vs. Contador
Enkele dagen na de Tour de France
heeft Johan Bruyneel ons exclusief
enkele anekdotes verteld over de
rivaliteit tussen Lance Armstrong en
Alberto Contador. Zo stak Contador
de avond na de ploegentijdrit de onderbroeken van Armstrong in de
diepvriezer. Lance ‘Icepants’ Armstrong lachte maar groen, maar zijn
revanche was zoet. De ochtend voor
de zevende etappe propte Arm-
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strong konijnenkeutels
in het brood van
Contador. Hij maakte
Contador wijs dat het
rozijnenbrood was.
Het zijn nogal keirls,
die Lance en die Alberto.

Anderlecht – Sivasspor 2-1
In een rustige eerste helft probeerde Sivasspor druk te zetten maar Anderlecht counterde en Van Damme op voorzet van Legear
maar Petkovic pareerde aardig. Polak kreeg
een gele kaart voor een gemene tackel op
Namouchi.
In een spannende tweede helft opende De
Sutter de score op aangeven van Polak in de
48ste minuut. Na een warrige fase werd Yildiz
uitgesloten wegens een vermeende elleboogstoot op Juhasz.
De wedstrijd was toen gespeeld en Sivasspor
kon geen vuist meer maken en Boussoufa
tikte eenvudig binnen na een blunder van
Petkovic. Namouchi scoorde de eerredder in
de 85ste minuut voor Sivasspor.

