HET WEER

Blz.40
+4°
+20°
DAGBLAD - PRIJS: 0,85 EURO - MAANDAG 24 MAART 2003 - Nr. 70 ● ●

MEER WOLKEN

Anderlecht
vernedert
Club Brugge

Hedera Millen
en Thes Sport
vieren titel in
provinciale

Genk en STVV
klampen aan,
Lommel
onderuit

5-1

Foto PhN

www.hbvl.be

RC Genk - Bergen
Moeskroen - STVV
Standard - Lommel

Blz. 17

Foto Belga

2-0
1-2
4-0

PROVINCIAAL
VOETBAL

Blz. 17-20

Hedera Millen

Hasseltse cameraman
overleeft kogelregen
Oorlog in Irak

Pater Van
Vossel in
Bagdad

“Ik bewonder de
moed van Bagdad”

Journalist komt
om, vrienden
nog vermist

5 bladzijden extra

BASRA - De Hasseltse cameraman Daniel Demoustier (foto) is op een miraculeuze manier
aan de dood ontsnapt toen zijn auto zaterdag
aan het front in Irak werd doorzeefd door een
ware kogelregen. Journalist Terry Lloyd, die
naast hem zat, kwam om het leven. Twee andere teamleden zijn nog vermist.
Daniel Demoustier maakte deel uit van een team dat voor de
Britse commerciële televisiezender ITV zonder bescherming
van militairen verslag uitbracht over de oorlog in Irak. Op zeven kilometer van Basra, waar op dat moment hevig gevochten werd, kwamen de twee wagens van het team onder zwaar
machinevuur terecht, wellicht van geallieerden. De auto van
Demoustier werd doorzeefd met honderden kogels.Verschillende projectielen scheerden zo dicht langs hem heen dat hij
er schaafwonden aan over hield. De cameraman kwam in de
gracht terecht terwijl de beschietingen voortgingen. Hij werd
pas opgepikt door een ander team na een horrorverhaal dat
verschillende uren duurde. Zijn collega Terry Lloyd kwam om
het leven. Lloyd is in Groot-Brittannië een beroemde en
alomgerespecteerde journalist die van tal van wereldconflicten verslag uitbracht vanop de eerste rij. Het lot van Demoustiers beste vriend, de Frans-Belgische Fred Nerac en dat
van een vierde teamlid is onbekend.
Zaterdag kwam in het noorden van Irak ook een Australische
cameraman om het leven. Hij werd vermoedelijk het slachtoffer van een zelfmoordaanslag toen hij beelden maakte van
Koerdische verzetstrijders.
De oorlog in Irak heeft op enkele dagen tijd honderden mensenlevens geëist.Volgens de Iraakse autoriteiten vielen bij het
conflict rond Basra alleen al 77 doden en 366 gewonden. Ook
aan de kant van de Amerikanen en de Britten vallen meer
slachtoffers dan verwacht omdat de troepen op verschillende fronten in Irak op hevig verzet stuiten én omdat er blijkbaar nogal wat soldaten sneuvelen door kogels van kameraden.
EE

De oorlog in Irak is nog maar enkele dagen bezig en eist nu al honderden doden en gewonden.
Op de foto een vader die zich geen raad weet met zijn gewond zoontje in Basra.
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Pilote treft geen schuld Zon lokt tienduizenden
bij crash van helikopter naar carnavalsstoeten
BORGLOON - De pilote van de helikopter die zaterdag 15 maart
neerstortte in Kerniel (Borgloon) heeft alle vluchtvoorschriften volgens de regels uitgevoerd. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat zij
geen schuld treft en dat de helikoptercrash mogelijk is veroorzaakt
doordat een blad van de hoofdrotor door de staartboom is geslagen.
Dat blijkt uit een onderzoek naar de crash van Air Accident Investigation Unit Belgium, in opdracht van de dienst Luchtvaart. Bij het
ongeval kwamen twee mensen om het leven. Nadat de 14-jarige Pieter Zegers vrijdag werd begraven, werd zaterdag onder massale belangstelling ook afscheid genomen van pilote Sonja Winsels.
JCr
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MAASMECHELEN - Het mooie lenteweer van afgelopen weekend heeft voor een massa kijklustigen gezorgd tijdens de verschillende carnavalsstoeten in Limburg. Grote publiekstrekker
was de stoet van de Zavelzekskes in Maasmechelen waar liefst
45.000 feestvierders de feestneus opzetten. Ook de Pintevegers
in Beringen (foto) mochten zondag, tijdens hun twintigste jubileumstoet, bijna 10.000 toeschouwers begroeten. In Lummen
trok zaterdagavond voor de eerste keer een lichtstoet uit en ook
in Diepenbeek en Hechtel werd er tijdens het weekend intens
gefeest.
JTh/RV/KLu
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Al-Jazeera
toont
gevangenen

VS-militairen vallen
in Iraakse handen
BAGDAD - Zondag was geen beste
dag voor de Amerikaanse en Britse
troepen die oprukken naar de Iraakse hoofdstad Bagdad. Zeker 12 Amerikaanse soldaten vielen nabij de zuidelijke stad Nasiriyah in handen van
het Iraakse leger. De Iraakse televisie
toonde beelden van gesneuvelde
Amerikanen en van krijgsgevangenen
(foto). Tot overmaat van ramp haalde een Amerikaanse Patriot-raket
een Brits Tornado-gevechtsvliegtuig
uit de lucht.
De Iraakse hoofdstad werd zondag
voor de vierde dag op rij gebombardeerd. De Amerikanen maken zich
sterk dat de grondtroepen dinsdagavond voor de poorten van Bagdad
staan.
AP/AFP
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Dehaene hitst
supporters van
Anderlecht op

MAASMECHELEN - Een 47-jarige man uit Maasmechelen is zaterdag levenloos aangetroffen in zijn appartement in een deelgemeente
van Maasmechelen. Vermoedelijk was de alleenstaande flatbewoner al een week dood. Het was de huiseigenaar die de lokale politie verwittigde omdat hij de bewoner niet meer had gezien. Bovendien nam hij een verdachte geur waar in het appartementsgebouw.
De Maasmechelaar had weinig sociale contacten. Een wetsgeneesheer en het gerechtelijk labo kwamen ter plaatse om de doodsoorzaak na te gaan. Op het eerste zicht waren er geen tekenen van geweld op het lichaam van het slachtoffer.
MaW

*brutorentevoet op jaarbasis geldig op 21/03/03

BAGDAD - “Ik bewonder de moed
van de mensen in Bagdad.” Dat zegt
de Vlaamse pater Vincent Van Vossel,
die al dertig jaar in de Iraakse hoofdstad woont en werkt. Ondanks de
bombardementen, dag en nacht, houden de inwoners van Bagdad “de
schijn van normaliteit op”, aldus Van
Vossel. “De nacht van zaterdag op
zondag waren er bijna onophoudelijk
bombardementen, met zeer korte tussenpozen. En toch is het hier vandaag
weer vol leven op straat. Tijdens de
mis hoorden we het begin van een
nieuwe luchtaanval. We zijn gewoon
verdergegaan met de dienst”. MW
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Maasmechelaar ligt
week dood in huis
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ANDERLECHT - Ex-premier
Jean-Luc Dehaene heeft tijdens
de wedstrijd Anderlecht - Club
Brugge de Anderlechtsupporters zondagavond zo hard uitgedaagd, dat de supporters boos de
tralies bestormden en de sfeer in
een deel van het stadion bijzonder gespannen werd. Dehaene
werd gevraagd in een andere loge plaats te nemen.
Net op deze match van de fairplay, zagen ontstelde voetballiefhebbers de voormalige premier
een reeks zeer uitdagende gebaren maken naar de fans van de
tegenpartij. Dehaene is een fervent supporter van blauw-zwart,
maar zijn reactie op de nederlaag van zijn ploeg zette bijzonder kwaad bloed.
Boze Anderlechtsupporters bestormden woest de hekken en
klopten naar verluidt op de ramen van de loge. Om de boel
wat te kalmeren, werd Dehaene
door de politie gevraagd elders
plaats te nemen.
RoVH
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Limburgers leven vijf
dagen op voedselpakket

ZONHOVEN - Twintig Vlaamse gezinnen gaan vijf dagen lang
(over)leven op een voedselpakket, zoals die door het Rode
Kruis worden verdeeld in Afrikaanse regio’s waar hongersnood heerst. Eén van de Limburgse kandidaten voor de actie ‘Eten helpt Afrika’ is Anneke Meuwis (foto), die samen
met haar collega’s van schoonmaakbedrijf ISS meedoet.“1 kilo bonen, 2 kilo tarwemeel, een halve kilo pasta, een pakje gist,
1 liter olie, 150 gram suiker en 50 gram zout”, somt Anneke de
inhoud van een pakket op. “We proberen het vol te houden
door te variëren: de ene maakt brood, de ander koekjes en ik
ga voor bonensoep zorgen.We zijn erg enthousiast begonnen
aan de actie, die ons moet laten voelen waartoe honger leiden kan. Mogelijk zijn we vrijdag nog even enthousiast.”
GW/DV
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