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WEER ZAAI EN
IS.AANHANGERS
TERREUR IN LONDEN

Van 2 daders
qaf de politie
al namen
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(foto links)
en Rachid
Redouane.

Nog geen twee weken na de aanslag in Manchester zijn de Britten
opnieuwopgeschriktdoorterreur. Een bestelwagen reed in Londen
in op voetgangers, de drie daders staken in het wilde weg mensen
neer. Na acht minuten maakte de politie hen onschadelijk.
Alweer stond mïnstenséén van de aanvallers, de 2 7-iarige
Khuram Shazad Butt, bekend als radicale moslim.
De veiligheidsdiensten zouden zelfs geweten hebben
dat hij broedde op geweld.
Amper acht uur na de aanslag in Londen stond in
Manchester hetbenefietconcertvanAriana Grande
gepland. Daaropgaven de 23-jarigezangeres, een
reeks andere sterren en — vooral — 55.000 jonge
fans samen één antwoord aan de terroristen:
wij blijven zingen, dansen en lachen.
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Belgische toppers openen nieuwe golfbaan in Sterrebeek
Hoog bezoek voor de plechtige
opening van een nieuwe golf-
baan in Sterrebeek gisteren:
Thomas Pieters, 24ste op de we-
reldranking, Nicolas Colsaèrts
(OWG R 103) en Thomas Detry
(OWGR219)warenerallemaal
bij om The National Brussels offi-
cieel boven de doopvontte hou-
den. Op deterreinenvan 65 hec-
tare groot, op de oude site van
het hippodroom, tekende golfar-

chitect Bruno Steensels een tech-
nisch parcours van 6.648m uit,
met18holesenhoogteverschil-
lentottwintig meter. Dedubtelt
nu al 500 leden en hooptdataan-
talte verdubbelen. Overigens
maakt The National deel uitvan
een gigantisch vastgoedproject,
dat in totaal zo'n 125 miljoen
euro aan investeringen vraagt,
inclusief de bouw van een hotel,
villa's, huizen en appartementen.

The National zelf heeft steile
ambities: ze hoopt op termijn het
decor te worden van een nieuwe
Belgian Open -de vorige editie
dateert intussen al van 2000,
toen in Knokke-dat deel uit-
maakt van de EuropeanTour. Dat
zou een serieuze 'tour de farce'
zijn, want daar is op z'n minst 1,5
miljoen euro aan prijzengeld
voor nodig. En het zal ook lobby-
ing vereisen. Daar kunnen de drie

Belgen als ambassadeurs wel bij
helpen, stelde Colsaerts: «De
timing kan niet beter zijn. Jaren-
lang was ik de enige Belg op het
circuit, nu zijnwe met drie toffe
kerels, met een vlotte babbel
(grijnst). Op het eerste gezicht
heeft The National alvast het
potentieel om België, net als
Nederland, weer een plek op de
kalender van de European Open
te geven.» (VH)

Het Laatste Nieuws   06/06/2017    Periodicity : Daily    Printrun : 305,521    STEREA GOLF THE NATIONAL    GENERAL MENTION    BELGIUM

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.


