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Kristen Flipkens (WTA 19)
neemt het in de eerste ronde
van het WTA-tornooi van
Luxemburg op tegen een kwalificatiespeelster. Yanina Wickmayer (WTA 64) speelt in de eerste
ronde tegen de Britse wildcard
Heather Watson (WTA 92). Alison Van Uytvanck (WTA 129)
plaatste zich voor de derde en
laatste voorronde na 5-7, 6-2 en
6-4-winst tegen Stephanie Vogt
(WTA 143) uit Liechtenstein.

Marie Benoit wint
ITF Antalya
Marie Benoit (WTA 553) won
het ITF-tornooi in het Turkse
Antalya na een 6-1 en 6-1-zege
tegen de Moldavische Anastasia
Vdovenco (WTA 778).
An-Sophie Mestach (WTA 142)
verloor de finale van het ITFtornooi in het Franse Joué-lèsTours met 6-4 en 6-2 van de
Kroatische Mirjana Lucic-Baroni
(WTA 110).
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Djokovic primus
in Shanghai
Sebastian Vettel dankte zijn zege in Japan aan het tactische denkwerk van de Red Bull-muur. © Shuji Kajiyama/ap

VREEMDE TACTISCHE KEUZE BEZORGT DUITSER ZEGE VOOR WEBBER

Vijf op rij voor
Sebastian Vettel
Sebastian Vettel hoeft niet meteen van
iedereen weg te rijden om een Grote
Prijs te winnen. Gisteren werd hij in
Japan voor de vijfde opeenvolgende
keer eerste, nadat hij zowel Romain
Grosjean als Mark Webber tactisch te
grazen had genomen.
FORMULE 1
GP VAN JAPAN
GERT VERMERSCH
BRUSSEL | Geen poleposition,

geen goede start en pas derde na
afloop van de eerste ronde: het
was al negen races geleden dat Sebastian Vettel met zo een slechte
uitgangspositie moest afrekenen,
toch voor zijn doen. Toch lukte het
de Duitser om voor het eerst in
zijn carrière vijf opeenvolgende
races te winnen. Met dank aan het
tactische denkwerk van de Red
Bull-muur.
Na bij de start achter Romain
Grosjean en Mark Webber terecht
te zijn gekomen, had ingenieur
Guillaume Rocquelin immers al
snel door dat Vettels beste kans er
zou komen door het sparen van de
banden. Hij droeg zijn rijder dan
ook op twee seconden afstand te
bewaren, om zo de slijtage van de
rubbers te beperken. Hoe dichter
een wagen een andere volgt, hoe
meer de banden immers afzien.
Webber kreeg dezelfde raad, maar
slechts nadat hij zeven ronden

lang had geprobeerd Grosjean van
de eerste positie te verdringen.
Het resultaat was dat Webber veel
sneller door zijn banden heen zat
en dat de geplande strategie met
slechts twee bandenwissels op de
helling kwam te staan. Bij Red
Bull koos men het zekere voor het
onzekere en werd Webber opgedragen een extra pitstop af te werken.
Nochtans reed de Australiër nog
altijd aan de leiding, waren zijn
rondetijden meer dan behoorlijk
en leek hij zonder veel problemen
het einde te kunnen halen. Ja, hij
zou in de slotfase allicht worden
bijgebeend door Vettel, die op
nieuwere banden onderweg was,
maar het was allesbehalve zeker of
de Duitser Webber ook zou kunnen passeren. Een derde pitstop
verkleinde dan wel het risico op
grote bandenproblemen aan het
eind, het reduceerde ook gevoelig
de zegekansen van Webber.
Geen keuze

‘Ik was verrast wanneer ze mij
doorgaven dat we waren overge-

schakeld naar drie bandenstops’,
stelde Webber. ‘Ik vroeg nog of ze
daar zeker van waren. Ik had immers het gevoel dat we best bij
twee stops konden blijven. De rondetijden die nodig waren om die
keuze te verantwoorden, had ik
zeker in me. Bovendien neem je bij
drie stops meer risico. Je moet van
achterin proberen terug te keren
en mensen weten in te halen. Als
dat niet lukt, verlies je tijd. Dat is
ook gebleken. Ik had heel wat
moeite om Grosjean te passeren,
omdat ik aan het eind van het
rechte stuk op de toerentalbegrenzer zat. Daar heeft Sebastian van
kunnen profiteren.’

‘Ik was verrast
toen men mij
doorgaf dat we
overschakelden
naar drie
bandenstops’
MARK WEBBER

Red Bull-teambaas Christian Horner ontkent echter dat het team
Webber met opzet een strategie
met minder kans op succes had
opgelegd. ‘We hadden geen keuze.
Twee stops was alleen mogelijk als
je in de aanvangsfase je banden
niet te veel op de proef stelde. Bij
Sebastian is dat gelukt, bij Mark
niet. Bovendien moesten we er-

Novak Djokovic (ATP 2) verlengde gisteren zijn titel op het
Masters 1.000-tornooi in het
Chinese Shanghai. In de finale
versloeg de Serviër de Argentijn
Juan Martin Del Potro (ATP 5)
met 6-1, 3-6 en 7-6 (7-3). Voor
Djokovic (26) was het zijn 39ste
ATP-zege. In de halve finale had
Del Potro ‘s werelds nummer
één, Rafael Nadal, uitgeschakeld.

Uitslag: 1. Sebastian Vettel (Dui/Red Bull-Renault)
1u26’49’’301 (212,485 km/u); 2. Mark Webber (Aus/Red
Bull-Renault) 7.129; 3. Romain Grosjean (Fra/Lotus-Renault) 9.910; 4. Fernando Alonso (Spa/Ferrrari) 45.605;
5. Kimi Räikkönen (Fin/Lotus-Renault) 47.325; 6. Nico
Hülkenberg (Dui/Sauber-Ferrari) 51.615; 7. Esteban Gutierrez (Mex/Sauber-Ferrari) 1’11’’630; 8. Nico Rosberg
(Dui/Mercedes) 1’12’’023; 9. Jenson Button (GBr/McLaren-Mercedes) 1’20’’821; 10. Felipe Massa (Bra/Ferrari)
1’29’’263; 11. Paul Di Resta (GBr/Force India-Mercedes)
1’38’’572; 12. Jean-Eric Vergne (Fra/Toro Rosso-Ferrari)
1 ronde; 13. Daniel Ricciardo (Aus/Toro Rosso-Ferrari)
1 ronde; 14. Adrian Sutil (Dui/Force India-Mercedes) 1
ronde; 15. Sergio Perez (Mex/McLaren-Mercedes) 1 ronde; 16. Pastor Maldonado (Ven/Williams-Renault) 1 ronde; 17. Valtteri Bottas (Fin/Williams-Renault) 1 ronde; 18.
Charles Pic (Fra/Caterham-Renault) 1 ronde; 19. Max
Chilton (GBr/Marussia-Cosworth) 1 ronde.
WK-stand rijders: 1. Sebastian Vettel (Dui) 297; 2. Fernando Alonso (Spa) 207; 3. Kimi Räikkönen (Fin) 177; 4.
Lewis Hamilton (GBr) 161; 5. Mark Webber (Aus) 148; 6.
Nico Rosberg (Dui) 126; 7. Felipe Massa (Bra) 90; 8.
Romain Grosjean (Fra) 87; 9. Jenson Button (GBr) 60;
10. Nico Hülkenberg (Dui) 39; 11. Paul Di Resta (GBr) 36;
12. Adrian Sutil (Dui) 26; 13. Sergio Perez (Mex) 23; 14.
Daniel Ricciardo (Aus) 18; 15. Jean-Eric Vergne (Fra) 13;
16. Esteban Gutierrez (Mex) 6; 17. Pastor Maldonado
(Ven) 1.
WK-stand constructeurs: 1. Red Bull-Renault 445; 2.
Ferrari 297; 3. Mercedes 287; 4. Lotus-Renault 264; 5.
McLaren-Mercedes 83; 6. Force India 62; 7. Sauber-Ferrari 45; 8. Toro Rosso 31; 9. Williams-Renault 1.

AUTOSPORT
Kumpen kampioen
ondanks inbraak

Geen nieuwe
Keltische
goudschat

Nicolas Colsaerts heeft zijn
11de plaats op de Portugal Masters (EPGA/ 2.000.000) niet kunnen bevestigen en eindigde uiteindelijk als vijftiende. Het
nummer 53 van de wereldranglijst zette een slotronde neer van
70 slagen, of één onder par.
Over de vier dagen heen telde
Colsaerts 272 strokes, of twaalf
onder par. Winnaar van de laatste wedstrijd op Europese bodem werd de Engelsman David
Lynn, die met 63 slagen en dus
de beste ronde van de dag iedereen verraste. (cch)

Jeroen is Jeugdvrijwilliger

Man vast in vrachtwagen

Jeroen Bortels is uitgeroepen tot Hasseltse Jeugdvrijwilliger van het Jaar op het Feest van de Jeugdvrijwilliger. In de kleine schouwburg van het cultuurcentrum
Hasselt werd onder leiding van jeugdraadvoorzitter
Wesly Hermans de prijs uitgereikt. Hermans is zelf al
negen jaar lid van de jeugdraad. ‘De laatste jaren is er
toch een kleine, maar merkbare daling in het vinden
van vrijwilligers in de jeugdwerking. Veel van hen organiseren speciale acties om jongeren te motiveren, en
vooral om ze te laten blijven tot ze zelf verantwoordelijkheid als leider kunnen nemen. Daarom zijn wij begonnen met het Feest van de Jeugdvrijwilliger.’ (kvds)

Binnenkort draagt een
(speel)plein de naam
van Jeroen Bortels
(midden). © kvds

Aan de Alden Biesen-singel in Bilzen is Geert L.
uit Diepenbeek zaterdagochtend lichtgewond geraakt
nadat zijn lichte vrachtwagen met aanhangwagen op
de zijkant belandde. De oorzaak is wellicht te zoeken
bij de remmen van de nieuwe aanhangwagen. Die
blokkeerden, waardoor de man de controle over het
stuur verloor. De brandweer van Bilzen snelde ter
plaatse om de Diepenbekenaar uit zijn vrachtwagen
te bevrijden, maar hij raakte slechts lichtgewond. De
man is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeval zorgde voor weinig
verkeershinder. (vrs)

DE QUEESTE BRENGT VOORSTELLING OVER RAMP UIT 1941

‘We nemen geen stelling
in over de schuldvraag’
RUDI SMEETS
HASSELT | ‘Boven

BERINGEN

GOLF
Colsaerts zakt weg
in Portugal

BILZEN

VAN ONZE MEDEWERKER

Roger Federer beëindigde de
samenwerking met zijn trainer
Paul Annacone. De Zwitser is op
de wereldranglijst weggezakt
naar de zevende plaats en is nog
niet zeker van een plaats op de
Masters. Het zou de eerste keer
in twaalf jaar zijn dat hij het officieuze WK moet missen.

Met een tweede plaats in de
afsluitende race in Zolder wisten
Anthony Kumpen, Bert Longin
en Maarten Makelberge het BK
enduranceracerij te winnen. Ze
hielden met hun Audi twee punten over op de Aston Martin van
Tim Verbergt, die dit seizoen vijf
van de zes races won. Even was
er twijfel over de deelname van
de Audi, toen ’s ochtends werd
ontdekt dat er was ingebroken
in de pitbox. (gve)

HASSELT

Op 14 februari 1941 kapseisde een vlot
op het Albertkanaal in Godsheide.
Twee volwassenen en 35 kinderen
kwamen om het leven.
Theatermakershuis de Queeste
maakte een voorstelling over de ramp.

Federer ontslaat
coach Annacone

voor zorgen dat we met de twee
wagens Grosjean onder druk wisten te houden. Door ze elk een andere tactiek te laten volgen, hadden we het meeste kans op slagen.’
Horner voegde er nog aan toe dat
Vettel zelf een belangrijk deel van
de zege op zijn rekening mag
schrijven: ‘Indien Sebastian na
zijn laatste bandenwissel niet zo
snel voorbij Grosjean was geraakt
en een paar ronden nodig zou hebben gehad, dan had de situatie er
heel anders uitgezien. Dan had
Mark misschien wel weten te winnen.’
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Wie had gehoopt dat er een
nieuwe Keltische goudschat
zou opduiken bij de archeologische opgravingen op de toekomstige scholencampus in
Beringen, kwam bedrogen uit.
De archeologen hebben hun
werk afgerond zonder grote
vondsten.
In 1995 werd op de Motbemden een Keltische goudschat
ontdekt en dus rees de vraag
of er iets zou worden gevonden op de site langs de Kasteletsingel. Archeologen hielden
er een vooronderzoek waarbij
vijftien procent van de oppervlakte werd omgewoeld.
Archeologen van het BAAC
(Bureau voor Bouwhistorie,
Archeologie, Architectuurstudie en Cultuurhistorie) doorzochten een week lang de site,
ondermeer met de metaaldetector. Graafmachines trokken
sleuven in het landschap. ‘De
teelaarde is weggehaald’, zegt
archeoloog Ben Terreyn. ‘Spectaculaire vondsten hebben we
niet gedaan. Dat we niet veel
gevonden hebben, kan je ook
als positief beschouwen: er
gaat hier niets verloren als de
site bebouwd wordt.’ (pbvm)

water’ is de
interpreteerbare titel van het
theaterstuk, dat werd geschreven aan de hand van getuigenissen van overlevenden en nabestaanden.
De ramp gebeurde op Valentijnsdag 1941, even na school. Omdat
de brug over het kanaal in het
begin van de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd, moest
een groep leerlingen met een
vlot terug naar huis. Uit research bleek dat het om een
wankele constructie van planken op olietonnen ging. Op het
water dreven ijsschotsen.
‘Het was op geen enkel ogenblik
de bedoeling om de schuldvraag
te beantwoorden’, zegt Christophe Aussems, artistiek leider van
de Queeste.
‘Als je daaraan begint, beland je
in een vrijwel onmogelijk en
zelfs absurd discours, in de aard
van Hadden ze het kanaal niet
gegraven, dan ... of Als de oorlog
niet was uitgebroken ... Deze
voorstelling is hoofdzakelijk
ontstaan uit een fascinatie voor
de menselijke veerkracht. Hoeveel noodlot kan een individu of
een gemeenschap verdragen? De
meeste slachtoffers waren kinderen. Dat maakte het trauma
des te groter, want zij zijn het
meest kwetsbaar en verpersoonlijken tegelijk de toekomst. Bij
deze catastrofe werd de jongste
generatie van een dorp geamputeerd. We maakten recent iets
gelijkaardigs mee met het busongeval in Sierre en de Pukkelpopramp.’
Het stuk wordt gespeeld op
de campus van Bethanië in
Godsheide, een zorgcentrum
voor kinderen en jongeren
met gedrags- en emotionele
problemen. Waarom koos u
niet voor een voorstelling op

‘We willen niet
meer gelukkig zijn,
maar het
gelukkigst’
CHRISTOPHE AUSSEMS,

artistiek directeur

de locatie zelf?
‘Om praktische redenen, want
het is niet vanzelfsprekend om
aan het water te spelen, zeker
niet in de herfst. Bovendien is
het Albertkanaal in Godsheide
emotioneel nog altijd een heel
moeilijke plek. De gesprekken
met de betrokkenen maakten
zeer uiteenlopende gevoelens
los.’
‘Sommigen benaderden de ramp
bijna kritisch-analytisch, anderen konden er na al die jaren nog
altijd nauwelijks over praten.
Het is een lot dat je moet dragen,
die gedachte hebben we vaak gehoord. Het geloof en de Kerk
hadden toen een andere rol dan
nu. Veel mensen wendden zich
tot de pastoor, maar begin als
priester zo'n tragedie maar eens
uit te leggen.’
Heeft het zin om na 72 jaar
een theaterstuk te maken
over een collectief trauma?
‘Ik denk dat het een taak is van
kunst om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Cultuurmakers kunnen de wereld
misschien niet veranderen,
maar wel een bewustzijn creëren
en rode draden trekken. Medea
die haar twee zoontjes vermoordt, de rattenvanger van Hameln die meer dan honderd kinderen laat verdwijnen: het zijn
maar twee historische verhalen
die aangeven hoezeer de mens
geboeid is door het lot van kinderen.’

Christophe Aussems laat het stuk bewust niet plaatsvinden op de plaats
van de ramp. © rs

‘We hebben even met het idee
gespeeld om voorstellingen over
rampen te maken op basis van de
vier elementen: Godsheide voor
het water, de instorting van de
Roosburg voor de aarde, de
schoolbrand van Berkenbos voor
het vuur en de Pukkelpop-ramp
voor de lucht. We willen echter
voorzichtig zijn met concepten.
Het is allerminst onze bedoeling
om sensatie te zoeken.’
U koos voor de jonge regisseuse Suze Milius.
‘Zeer bewust. Tot eind 2014 ben
ik ook directeur van C/O, een Nederlands-Limburgs project dat
jong podiumtalent tot ontwikkeling wil brengen. Door de culturele kaalslag in Nederland wordt
gezocht naar middelen om verbindingen tot stand te brengen
tussen actoren en productiehui-

zen uit de wereld van theater en
dans. De regie van Suze Milius is
het resultaat van mijn dubbelfunctie.’
Vorig jaar kreeg u ei zo na
geen subsidies meer. Het einde van de Queeste leek nabij.
‘Gelukkig kwam de Theatercommissie terug op het eerste advies, maar het blijft schipperen.
Vanuit dat oogpunt is het doodjammer dat Maastricht niet de
titel van Culturele Hoofdstad
van Europa 2018 kreeg. Dat had
de cultuursector in de euregio
Maas-Rijn een boost kunnen geven. Toch blijven we geloven in
onze missie. Toneelmakers proberen de menselijke ziel te ontrafelen. Wat bezielt ons vandaag? Wij willen niet meer gelukkig zijn, maar het gelukkigst.
Dáár gaat theater over.’

