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Breed getackeld

Verstappen triomfeert
voor Oranje-legioen
Verstappen won net als vorig
jaar op het circuit van Zandvoort, waar 105.000 toeschouwers aanwezig waren. Lang leek
er niets aan de hand, tot in het
slot de safetycar het circuit opkwam nadat de Alfa Romeo van
Valtteri Bottas op de baan tot stilstand was gekomen. De verschillen tussen de bolides werden zo
weggewerkt met nog twaalf rondes te rijden.
Bij de herstart stak Verstappen Hamilton meteen voorbij
richting koppositie, die de Nederlander niet meer afstond.
Een boze Hamilton, die op oude

Hans Vandeweghe
Sportredacteur
@hansvdw

Max Verstappen
won net als
vorig jaar op
zijn thuiscircuit
in Zandvoort

Terreur bij de Spelen

mediumbanden reed, werd nog
voorbijgestoken door ploegmaat
Russell, die net als Verstappen
bij de safetycar zachte banden
had laten steken. Ook Leclerc
profiteerde en snelde nog naar
de derde plaats, voor de onfortuinlijke zevenvoudige wereldkampioen Hamilton. (BELGA)

Belgian Lions stunten op
EK basket met zege tegen
wereldkampioen Spanje
Op het EK in Georgië hebben de Belgian Lions zaterdag wereldkampioen Spanje
verslagen met 73-83. De
Lions doen zo een gouden
zaak voor de kwalificatie.
België won al twee van zijn
drie wedstrijden op het EK.
Voor het eerst dit toernooi startte bondscoach Dario Gjergja met
Pierre-Antoine Gillet in de basisvijf. Die dropte meteen een bom
en blokte Willy Hernangomez af.
Onverhoopt sloot België het eerste quarter af met een voorsprong: 11-15.
Bako had dan al gedunkt en
dat deed ook De Zeeuw in het
begin van quarter twee: 11-17.
Pradilla en Jaime Fernandez
trokken gelijk en onder impuls
van Brizuela plaatste La Familia,
zoals de Spaanse basketmannen
zich noemen, een droge 15-0 tussenspurt. Lecomte, Bleijenbergh en Obasohan reageerden
en zo bleef België standhouden:
33-32 aan de rust.
De tussenspurt van Spanje liet
ook in de tweede helft op zich
wachten. Mwema en Lecomte
bleven goed spelen. Bako moest
er dan af na een lelijke elleboog
van Willy Hernangomez. Hans
Vanwijn pakte uit met twee driepunters. De wereldkampioen
probeerde los te komen van de
Lions, maar ook na het derde

quarter stond er geen Spaanse
voorsprong op het bord: 53-57.
Bako terug het terrein op,
Obasohan en Tabu knalden België met driepunters naar een
vijfpuntenvoorsprong:
60-65
met nog 7 minuten te spelen. De
1m80-kleine Lecomte was alle
grote Spanjaarden te slim af en
zo stonden de Lions nog steeds
vijf punten voor wanneer de
laatste twee minuten ingingen.
Scariolo moest naar zijn laatste time-out grijpen, maar die
bracht geen zoden aan de dijk.
Lecomte met de driepunter en
Bako dunkte met nog veertig seconden te spelen een tienpuntenvoorsprong op het bord.
Spanje verloor zijn eerste match
op het EK. (BELGA)

Ondanks drie verdedigers
wringt Bako zich naar de ring.
© BELGA

Serena Williams speelde
waarschijnlijk laatste duel
Een 6-7, 7-5, 1-6-nederlaag tegen Ajla Tomljanovic (WTA 46)
in de derde ronde van de US
Open is hoogstwaarschijnlijk)
de 1014de en laatste wedstrijd
in de carrière van Serena Williams (WTA 605) geweest.
Het Amerikaanse tennisicoon
nam vrijdagnacht in stijl afscheid van haar publiek met
een prima partij van meer dan
drie uur in een tot de nok gevuld Arthur Ashe Stadium.
“Dit zijn tranen van vreugde… denk ik”, zei een emotionele Williams na afloop. “Ik
denk niet dat ik nog zal terugke-

ren op de baan maar zeg nooit
nooit.”
Een plejade aan sterren, van
Samuel L. Jackson tot president
Joe Biden, zwaaide haar op sociale media met de nodige lofbetuigingen uit. “Ik ben klaar om
mama en een andere versie van
Serena te zijn”, zei Serena Williams die ook haar ouders en
zus Venus bedankte voor de
steun en voorbeeldfunctie.
Het vertrek van de bijna 41-jarige legende zal voor een flinke
leemte zorgen op de WTA-tour,
want iemand met haar invloed
zal niet snel weer opstaan. (FDW)
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Negen atleten stierven in een desastreus verlopen ‘endgame’ waarbij een terrorist onder meer een handgranaat in de helikopter liet ontploffen. © IMAGO IMAGES/HEINZ GEBHARDT

andaag exact vijftig jaar geleden verloor de
vangt u vanuit België bot.
olympische topsport zijn onschuld. Althans
Het regende de laatste maanden docu’s over dat
in de maatschappelijke betekenis: als een
dramatische etmaal in en rond München met die
vreugdevol feest van volkeren en atleten.
dodelijke afloop op de militaire vliegbasis van FürAfgelopen zomer hielden een aantal bonden stenfeldbrück, maar deze serie is wel heel bijzonder
in het Olympiapark van München hun Euroen gedetailleerd. Om het even in te korten: meteen
pese kampioenschappen. Dat was geen toena de gijzeling schoten de Palestijnen twee atleten
val, maar veel ruchtbaarheid is toen aan die
dood die zich verzetten. De andere negen atleten
verjaardag internationaal niet gegeven.
stierven in een desastreus verlopen ‘endgame’
München 1972 is dan ook de geschiedenis ingewaarbij een terrorist onder meer een handgranaat
gaan als de Olympische Spelen van de brutale aanin de helikopter met de atleten liet ontploffen. De
slag van Zwarte September op de Israëlische delega- rest moet u zelf ontdekken. Wat daarna gebeurde is
tie. Zestien doden vielen er in die 23 dramatische
minstens even spannend als de gijzeling zelf.
uren: elf gijzelaars en vijf gijzelnemers.
Het unieke van deze docuserie zit hem in de reseDe stad München is begrijpelijkerwijs nog steeds
arch. Alle mogelijke overlevenden en naasten van
trots op die zestien dagen van sportieve glorie tusoverledenen komen aan bod en vertellen hun versen de openingscermonie op 26 augustus en de slui- haal. Ook de politici die toen aan de macht waren of
ting op 11 september. Je kan er nog steeds de Olymlater aan de macht zouden komen, zijn gaan zitten
pia-toren bezoeken, een naald
met de makers. Zo is de latere
van 291 meter hoog, die de hoogIsraëlische premier Ehud Barak
Dat is nog het meest
ste van de beide Duitslanden
te zien die monkelend vertelt
moest worden.
hoe hij als baas van een speciale
opvallende aan de
Dat was buiten de DDR geremissie en zelf verkleed als vrouw,
hele docu: de nauwkend. Toen Oost-Duitsers, behohet commando leidde dat in 1973
gezetheid waarmee
rend tot de Russische invloedsin Beiroet drie PLO-leiders ging
sfeer, lucht kregen van de
vermoorden. Ten zien in deel
de ooggetuigen
West-Duitse plannen, planden ze
vier, Wrath. Wraak dus.
vertellen over wat
voor hun in aanbouw zijnde tv-toDat is nog het meest opvallenren in Oost-Berlijn een extra hoge
de aan de hele docu: de nauwgeze hebben gezien
pin waardoor die bij 368 meter
zetheid waarmee de ooggetuigen
of hebben gedaan
uitkwam. De DDR-equipe die
vertellen over wat ze hebben genaar München afreisde werd
zien of hebben gedaan. Afgezien
daarop gewezen door de begeleiders - lees het Stavan enkele familieleden en vrienden van overleden
si-personeel: wij hebben de grootste.
atleten en trainers valt bijna geen emotie te bekenDe toren in München bezoeken kost 16,5 euro.
nen bij de geïnterviewden.
Wie gewoon door het oude Olympia-dorp wil wanDe meest opvallende getuigenissen komen van de
delen is 17,5 euro kwijt. Hoogtepunt - dieptepunt zo
twee Palestijnse gijzelnemers die nog in leven zijn.
u wil - daarbij is het bezoek aan Connolystrasse 31,
Mohammed Safady - Tarzan als bijnaam - beweert
waar deze ochtend rond vijf uur vijftig jaar geleden
dat hij de gijzelaars in de heli heeft doodgeschoten
acht Palestijnse terroristen van de Zwarte Septemen spijt is hem totaal vreemd. De andere is een toeber de Israëlische appartementen binnenvielen en
valstreffer, want tot voor kort nam men aan dat alelf Joodse atleten gijzelden.
leen Safady nog in leven was.
Als u meer wil weten over wat daar is gebeurd,
Nummer twee - bijnaam Samer - wilde niet met
kunnen we u niet verwijzen naar VRT Max of
zijn echte naam en gezicht in beeld, bang voor de
Streamz of welke al of niet betalende terugkijkeeuwigdurende wraak van de Mossad en aanverdienst van de Belgische stations. NPO is waar u
wanten. Safady verkeert niet meer in een al te beste
moet zijn als u zich een geweten wil laten schoppen
staat en die kon het geen barst schelen: naam, toedoor de verbluffend uitstekende vierdelige docu
naam, gezicht, alles mocht van hem. Meer zelfs, hij
Terror at the Games: Munich ’72.
onderhandelde een fee voor exclusiviteit van zijn
Countdown, Endgame, Terror en Wrath, zo heten
getuigenis tot 26 augustus. Benieuwd of die opgestode vier afleveringen. Als de terugkijk-tv niet meer
ken vinger richting Tel Aviv nog een staartje krijgt.
lukt, surf dan naar VPRO, dat betrokken was bij het
Lucio Mollica en Bence Máté heten de makers
maken van de docu. Maar leg eerst een VPN, anders van dit Oscar-materiaal.

