
WAT ZEGGEN RUSLAND & DE REBELLEN?

«... én we hebben

gevechtsvliegtuig gespot»
HetRussischeministerie vanDefensie datKiev zelf Buk-rakettenhad staan
in het betrokken gebied. «Zij hebben zeker 27 batterijen in de streek rond
Donetsk, en wij hebben op de dag van de crash signalen opgevangen die
bewijzendatertoeneenKoepol-radaractiefwasinStyla», zeggendeRussen.
Dat ligtop65kmvanderoutevandeBoeing.Teveromhetvliegtuigteraken,
wanteenBuk-lanceerderkanmaardoelwittenrakenineenstraalvan35km.
Maar de radar heeftwél eenbereik van80kmenhij kan een lanceerder die
dichterbij staat activeren. Volgens Moskou had Oekraïne zo’n lanceerders
staan in Groezsko-Zorjanskoje enAvdejevka—op 32 en 27 kmvan de baan
vanhetvliegtuig.Als ‘bewijs’hebbenMoskougezindeOekraïenerseenvideo
naar buiten gebracht (foto onder). Op het filmpje zie je een Buk-raket-
lanceerder, eenherladermetextra raketteneneencommandovoertuig.

Volgens een Russische generaal op een persconferentie
bevondeenOekraïensSU-25-gevechtsvliegtuig (archiefbeeld
onder) zichkort voorde crashvlakbij deBoeing. «Wehebben
een Oekraïens SU-25-vliegtuig zien opstijgen in de richting
van de Boeing, die zich toen op 3 tot 5 km afstand bevond»,
aldusdegeneraal.
«Een SU-25 kan een hoogte van 10.000 meter bereiken en
beschikt over lucht-luchtraketten (die vanaf een vliegtuig
afgevuurdwordenopeenandervliegenddoel, red.).Diekunnen
een afstand van 12 kilometer overbruggen en verzekeren de
vernieling van een doelwit tot op een afstand van 5 kilo-
meter.»

Er zijn ook beelden diemoeten bewijzen dat de rebellen de
gebruikte Buk-lanceerder naar Rusland hebben gebracht.
Daar zou het tuig vernietigd worden. Zo is er een video van
een lanceerder op een burgervrachtwagen, maar datum
noch locatie zijn teverifiëren.
Een tweede filmpje (foto onder) zou tonen hoe twee
afgedekte Buk-systemen zaterdagavond door Russische
legertrucks verder Rusland in werden vervoerd. Maar de
wegmarkeringen tonen dat het transport juist naar de
Oekraïensegrens toerijdt.Waarschijnlijkmaakthetdeeluit
vandetroepenversterkingendieMoskouinhetgrensgebied
heeft samengebracht.

7

**

dinsdag22juli2014

Herdenkingswake voor slachtoffer uit Berchem

Zo'n 150 mensen kwamen gisteravond
samenopdeterreinenvandeAntwerpse
scoutsgroep ‘De 11de prins van Ber-
chem’. In het miezerige regenweer
rouwden ze samen om hun goede
vriend,dievorigeweekstierfbijdecrash
in Oekraïne. De terreinen werden in al-
lerijl gemaaid, lampionnen en kaarsjes
inhet rondgezet, enerkwameenrouw-
register waar iedereen zijn verdriet in
kwijt kon.Opde tafel naasthetboekeen
foto van Benoît, met een kamerbrede
glimlach. Zo herinnert iedereen zich
hem. Rondhet kampvuurwerd gehuild,
maarookgezongen,muziekgespeelden
zelfs gelachen, wanneer er herinnerin-
genaanhemwerdenopgehaald.
De scoutsgroepkreegook condoléances
uit Nieuw-Zeeland, waar Benoît jaren

geleden een jeugdbeweging oprichtte.
«We zijn van plan op één of andere
manier verder te zetten waar hij mee
bezig was», vertelde oud-scout Alex
De Keyser. Benoît had allerlei liefdadig-
heidsprojecten lopen in Bali, waar hij
sinds vijf jaar woonde. «Zijn goede hart
magniet verlorengaan.»

Ingestort
De broer en de andere dichtste familie
van Benoît Chardome was er gisteren
niet bij. Het verdriet is nog te groot om
het al openlijk te delen met anderen.
«Zijn broer Pierre stortte afgelopen
weekend in nadat hem vrijdagavond op
het crisiscentrumwas gezegddat er een
langweekend voor de deur stond endat
hijvoorlopignietopextrainformatiekon

rekenen», zegt goeie vriend van de
familie Philippe Halsberghe. Zijn kers-
verse Balinese echtgenoot Puput huilt
sindshetnieuwsvandecrashonophou-
delijk. Deman is intussen naar ons land
teruggekeerd uit Zwitserland, waar hij
opBenoîtzouwachtentotdiezouterug-
komenvanBali.
De mama van Benoît, die al haar derde
kind verloor, praat nog over haar over-
leden zoon in de tegenwoordige tijd.
«Zolang zijn lichaamniet thuis is, kan ze
geenafscheidnemen», klinkthet.
De familie plant alleszins aanstaande
vrijdag een begrafenisceremonie. «Met
of zonder lichaam», besluit Halsberghe.
Wantdefamilieheeftgeenideewanneer
een repatriatie, laat staan een officiële
identificatiemogelijk is.

«Bedankt om dochter te doden»
Een Nederlandse vader heeft een bittere brief
geschreven.«Zeerbedanktvoorhetvermoorden
vanmijn lieve en enige kind», zo bijt hij Poetin, de
pro-Russische rebellen én de regering van
Oekraïne toe. Elsemiek (17) zoudriewekengaan
rondreizen inMaleisië.

«Stuur onze kinderen naar huis»
«Mister Poetin, stuur mijn kinderen naar huis. Alstu-
blieft!» Silene Fredriksz verloor haar zoon Bryce (23)
en zijn vriendin Daisy (20) op vlucht MH17. Voor de
camera’s op Schiphol richtte de Nederlandse zich tot
de Russische president, in een wanhoopspoging om
afscheidtekunnennemenvanhaardierbaren. (PGL)

Nederlandse ouders richten zich tot Poetin

Eenman laat een boodschap achter.
Foto De Freine

«Moeder kan geen
afscheid nemen»

Ookdeandere slachtoffers
zijnhetafgelopenweekend
herdacht. Aan het huis van
Jan Noreilde, Annemieke
Hakse en hun zoon Steven
uit Brasschaatwerden heel
wat bloemen neergelegd,
vaakmetemotionelebood-
schappen.

BLOEMEN VOOR
OMGEKOMEN GEZIN

«...en ze willen die in

Rusland vernietigen»

«Oekraïense leger had

óók Buk-raketten»
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Familie en vrienden van Benoît Chardome, die
omkwam bij de crash, zochten gisteravond
steun bij elkaar op een herdenkingswake. Zijn
moeder was er niet bij, volgens vrienden van
de familie omdat haar verdriet nog te groot is.
«Zolang zijn lichaam niet thuis is, kan zij geen
afscheid nemen.»
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