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GROOT-BRITTANNIË: DERDE AANSLAG IN DRIE MAANDEN

Opnieuw diepe rouw, maar ook hoop

MANCHESTER

l a Westminster Bridge eind maart en de bom na het concert
l van Ariana Grande in Manchester twee weken geleden
l werd Groot-Brittannië zaterdagavond opnieuw getroffen
l door terreur. Op London Bridge en Borough Market vielen

minstens 7 doden en 48 gewonden. Aan de vooravond van
belangrijke verkiezingen rouwen de Britten opnieuw, maar
toonden ze zondag ook veel kracht en hoop, bij een
benefietconcert voor de slachtoffers van Manchester. | ;|, ^_;,

Eén van de
daders was bij
politie bekend
als extremist

'One Love
Manchester'
maakt vuist
tegen terreur

BELGIË-TSJECfflË 2-1

Rode Duivels
tonen twee
gezichten
(en missen
Eden Hazard)
SPORT 2-5
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Uitkijken voor
de Knip:
werken in
stadscentrum
van start
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Hockey
EURO HOCKEY LEAGUE

Landskampioen Dragons pakt Europees brons

"Onze kern is
nog te smal"

Dragons met brons. FOTO JAN BRYS

Landskampioen Dragons pakte in
eigen stadion de bronzen
medaille in de eindstrijd van de
Euro Hockey League. De
Brasschatenaren wonnen met 3-1
tegen Wimbledon nadat ze in de
halve finale tegen Rot-Weiss
Keulen hadden verloren.

• In die halve finale schoot Dragons
veel te laat wakker. De uitgekookte
Duitsers waren al uitgelopen tot 0-5

toen Dragons zijn spel terugvond. In
een knotsgekke slotfase scoorde Dra-
gons nog drie keer, maar verder dan
die 3-5 kwam de thuisploeg niet
meer.

Met doelpunten van Alexander Hen-
drickx, Thomas Briels en Robert Rub-
bens kon Dragons zondag wel afstand
nemen van Wimbledon.
Coach Jean Willems toonde zich niet

ontevreden. "Ik had eerder al laten

weten blij te zijn met een medaille.
Wel, dat is gebeurd. De Belgische
competitie is eigenlijk nog te zwak om
dit niveau aan te kunnen. We zouden
bijna iedere week wedstrijden van dit
topniveau moeten kunnen spelen. Bo-
vendien is onze kern nog te smal. Een
club als Keulen kan wisselen en blij-
ven wisselen zonder te verzwakken.
Keulen beschikt over niet minder dan
tien internationals", zei de Bras-

schaatse coach.
De ervaren Jeffrey Thys toonde zich

minder tevreden. "Ik denk dat we te

veel schrik hadden van de Duitsers.

Onze jonge spelers hebben alvast veel
geleerd dit weekend. Na die neder-
laag kwam het erop aan de hoofden
opnieuw vrij te maken voor de wed-
strijd om het brons tegen Wimbledon.
Dat is ons goed gelukt. Maar als we op
Europees vlak om de hoofdprijs wil-
len spelen, moeten we nog een stapje
verder gaan. Nu moesten onze sterk-
houders te veel spelen. De kwaliteit
moet nog omhoog."
Dragons heeft de kern voor volgend

seizoen alvast verbreed. Met de komst
van Victor Wegnez, Nicolas Poncelet,
Gregory Stockbroekx en de terugkeer
van Louis Rombouts moet het vertrek
van Thomas Briels meer dan gecom-
penseerd zijn.

Briels
Rot-Weiss Keulen won in de finale

met 3-2 van het Nederlandse Oranje-

Rood, de club waar Thomas Briels
naartoe trekt. "Ik had zeer graag met

Dragons de finale tegen hen gespeeld,
en gewonnen. Maar dat is jammer ge-
noeg niet gelukt. Wij kwamen tegen
Keulen te laat in ons spel, maar ander-

zijds hadden zij ook zo'n dag waarop
alles lukte. We hebben de kans gehad
om op voorsprong te klimmen. Als dat
was gelukt, dan kreeg je misschien
een heel andere wedstryd. Na het eer-
ste kwart begon bij ons de concentra-

tie een beetje weg te ebben en op dit
niveau mag dat n iet gebeuren", rea-
geerde Thomas, die aan een stevig af-
scheidsfeestje begon. JAN BRYS

Belgische toppers unaniem
rcwiï

"Tijd voor nieuwe Belgium Open"
• Zelden of nooit kan je én Thomas Pieters én
Nicolas Colsaerts én Thomas Detry samen in
België aanschouwen. Bij de opening van The
National, een spiksplinternieuw golfterrein in
Sterrebeek, mochten de drie Belgische Europe-
an Tour-spelers de eerste officiële ballen slaan.
Nadien was hun commentaar unaniem: "Dit is

een golfterrein dat België nodig had. De facili-
teiten zijn top en ongezien in ons land. Met onze
prestaties op de Tour en deze nieuwe golfcourse
is alles aanwezig om opnieuw een Belgium
Open te organiseren", droomde het trio luidop.

De laatste Belgische Open dateert al van 2000,
toen gewonnen door de Brit Lee Westwood. («h) Pieters, Colsaerts en Detry openen de course in Sterrebeek.

FOTO OLIVIER MATTHYS

he Swansea en werd laatste. Parc verving
kampioen Braxgata Boom, waar te veel speel-
sters zich op de nationale ploeg of op exa-
mens moeten voorbereiden, (b)

nu in
Joachün Bottieau (-81 kg) heeft op de Eu-
ropean Open van Boekarest, pas zijn twee-
de tornooi na de Spelen van Rio de Janei-
ro, meteen goud veroverd. Anne-Sophie
Jura heeft er brons veroverd in de klasse
tot 48 kilogram. Sami Chouchi (-81 kg),
Kenneth Van Gansbeke (-66 kg) en Loïc
Demierbe (-73 kg) overleefden de achtste
finales niet, Benjamin Harmegnies (+100
kg) ging er uit in de herkansingen, Sandri-
ne Billiet (-63 kg) verloor haar eerste
kamp. (b)

KAJAK
Hermien Peters pakte op de Wereldbeker
in Belgrado bronzen medailles in de Kl
500m en de K2 500m, samen met Lize
Broekx. Peters' broer Artuur eindigde vijf-

de in de Kl 500m, Broekx negende in de
Kl 500m, Jonathan Delombaerde achtste
in de 200m. (b)
Mechelaar Bram Sikkens werd op de
World Cup afdaling in het Zwitserse Muotat-
hal dertiende in de finale van de Kl Spruit.
Samuel Pype werd tiende in de Kl Classic, (b)

RUITERSPORT
Catherine Van Roosbroeck werd vierde
in de GP van de CSIO-jumping in Sankt-
Gallen. De 29-jarige dochter van ex-Bel-

gisch kampioen Maurice Van Roosbroeck
legde met Gautcho da Quinta een foutloos
parcours af, maar was twee seconden tra-
ger dan de Ier Bertram Allen met Hec-

tor. (b)
België is vierde geëindigd in de Nations
Cup Jumping van het Deense Uggerhalne
en heeft zo zijn leiderspositie in divisie 2
verstevigd. Gaetan Decrotx met Quel Hom-
me de Hus, Karline De Brabander met Fan-
tomas de Muze, Hendrik Denutte met Cas-
sis vd Kranenburg en Dominique Hen-
drickx met Bacardi les Hauts zorgden voor
het resultaat, (b)
Vincent Martens heeft in de Eventing van
Renswoude in Nederland (3*) met de 10-
jarige merrie Zeta de derde plaats ver-
overd. Hij hield zo net Karin Donckers met
het 11-jarige Belgisch Warmbloed Paard
(BWP) Gini Ten Hunsel achter zich. De ze-
ge was voor de Duitse combinatie Anna
Siemer/FRH Butt's Siemer. (b)
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SNOOKER
Wendy Jans is in het Albanese Shëngjin
uitgeschakeld in de zestiende finales van
het European Open na 4-3-verlies tegen de

TAFELTENNIS
Ma Long heeft op het WK in Düsseldorf
zijn wereldtitel verlengd. De 28-jarige Chi-
nese olympische kampioen versloeg zijn
acht jaar jongere landgenoot Fan Zhen-
dong in zeven sets. (b)

TENNIS
Julien Cagnina (ATP 623) won het ITF-
tornooi van het Turkse Antalya. De Luike-

naar klopte op zijn 23e verjaardag de Ser-
vier Miomir Kecmanovic (ATP 466) met
6-3 en 6-4. (b)

TRIATLON
Pieter Heemeryck werd zesde in de Chal-
lenge van het Slowaakse Samorin over
middellange afstand (1,9 km zwemmen,
90 km fietsen en 21,1 km lopen) in
3u52'17", op 12'14" van de Canadese win-

naar Lionel Sanders, (b)

WATERSKI
Jack Harrison, de Australische wereld-
kampioen, won achter piloot Frank Meirs-
man van Costa Zele en copiloot Eugeen
Senten voor duizenden toeschouwers de
Diamond Race in Viersel. (porno)

BASEBAL

Squirrels en Spartans
blijven winnen
De Borgerhout Squirrels en de Deurne
Spartans wonnen. De Brasschaat
Braves konden de winst van hun
eerste wedstrijd tegen de Merksem
Greys niet herhalen.

•De Borgerhout Squirrels en de Deurne
Spartans lopen verder uit in het klasse-
ment. De Squirrels versloegen Louvain-la-
Neuve Phoenix eerst met 10-4. In de twee-
de wedstrijd werd het 19-10. De Deurne
Spartans versloegen zondag de Mortsel
Stars met 12-4.
De Merksem Greys, die onderaan staan,

konden na verlies in Brasschaat de tweede
wedstrijd winnen. De jongens uitMerksem
klimmen zo op gelijke hoogte met Louvain-
la-Neuve Phoentx. De Greys willen die zes-

de en laatste plaats absoluut vermijden.
Een vijfde plaats kan het behoud beteke-
nen. Er volgen dan nog wel barragewed-
strijden tegen een eersteklasser. Intussen

lijkt het er steeds meer op dat we op play-
offs afstevenen met de Borgehout Squir-
reis, de Deurne Spartans; de Brasschaat
Braves en de Mortsel Stars. üabr)
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