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Angel Has Fallen
VS 2019. R: Katrin Benedikt. A: Gerard Butler, Morgan Freeman
ACTIE In dit vervolg op Olympus Has Fallen en London Has Fallen
is Mike Banning (Gerard Butler) hoofd van de geheime dienst. Als 
iemand een aanslag pleegt op de president krijgt Banning de 
schuld in de schoenen geschoven. ★★✩✩✩
20.30 • RTL 7

Killer Elite
GB 2011. R: Gary McKendry. A: Jason Statham, Clive Owen
ACTIE Ex-marinier Danny Bryce (Jason Statham) komt in de 
 problemen als een bende huurmoordenaars zijn vriend en 
 mentor Hunter ontvoert. De leider van de bende dreigt Hunter 
te doden, tenzij Danny drie moorden pleegt. ★★★✩✩
20.30 • VERONICA

Lock, Stock and Two Smoking Barrels
GB 1998. R: Guy Ritchie. A: Jason Flemyng, Dexter Fletcher
MISDAADKOMEDIE Vier vrienden hebben bij een pokertoer-
nooi een half miljoen pond verloren aan de gevaarlijke gangster 
Hatchet Harry. Ze krijgen een week de tijd om hem te betalen. 
Dat gaat op legale wijze natuurlijk nooit lukken. ★★★★✩
22.45 • VERONICA

Legionnaire
VS 1998. R: Peter MacDonald. A: Jean-Claude Van Damme e.a.
ACTIE Na een affaire met de vriendin van een gangster moet 
Alain Lefevre (Jean-Claude Van Damme) in de jaren 20 vluchten 
naar Noord-Afrika. Daar gaat hij in dienst bij het Franse 
Vreemdelingenlegioen in Marokko. ★★✩✩✩
23.00 • RTL 7 

Call Me by Your Name
I 2017. R: Luca Guadagnino. A: Armie Hammer, Timothée Chalamet
DRAMA De zeventienjarige Elio (Timothée Chalamet) brengt 
met zijn familie de zomer door in hun huis op het Italiaanse plat-
teland. Daar ontmoet hij Oliver, de onderzoeksassistent van zijn 
vader. Ze beleven een bijzondere romance. ★★★★★
20.30 • NET 5 

Films

Louis met zijn vrouw Truus en 
filmmaker Geertjan Lassche bij de 
 première van de documentaire.
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R uim drie jaar werkte 
Geert jan Lassche (1976) 
aan Louis, een documen-

taire over succestrainer Louis 
van Gaal. Hij stond met de 
bondscoach op de golfbaan in 
Portugal, interviewde hem met 
voetbalsterren zoals Luís Figo en 
rende met de camera achter 
hem aan in de Rwandese jungle. 
“Louis wilde de perfecte foto 

Louis
DOCUMENTAIRE
21.30 • NPO 1 (MAX)

D e doc u mentaire L ou i s over L ou is van 
G aal is in tw ee delen te zien bij O mroep 
M A X . M aker G eertjan L assc he vertelt 
over het  lmproces en zijn samenwerking 
met de bondsc oac h.

maken van een gorilla”, vertelt 
Lassche. “Ik moest de vreemdste 
bokkensprongen maken om hem 
te volgen. Hij had daar respect 
voor. Vanaf dat moment zag hij 
me niet meer als een project, 
maar als Geertjan.”

Heldere denker
Er was een klik omdat ze dezelf-
de arbeidsethos hebben. “Louis 

houdt van harde werkers en 
heldere denkers, wat ik ook ben. 
Maar af en toe knalde het ook, 
hoor. Dan wilde hij ergens abso-
luut niet gefi lmd worden. Ik 
overtuigde hem later toch en het 
werd een prachtige opname. ‘Je 
kunt trots zijn op jezelf. Je had 
gelijk en ik zat fout,’ zei hij erna.”

De mens Van Gaal
Ook stond Van Gaal fi lmopnames 
in de privésfeer toe, iets wat hij 
in eerste instantie weigerde. 
“Gaandeweg sloot hij me in zijn 
hart en kreeg ik toegang tot zijn 
persoonlijk leven. Zo kon ik de 
mens Louis laten zien.”
We zien de bondscoach sinter-
klaas vieren met familie en thuis 

aan de wijn met zijn vrouw 
Truus. “Hij is graag bij haar. Maar 
hij zit ook graag in het stadion. 
Hij heeft dat nodig om thuis 
 relaxter op de bank te zitten. 
Het voetbalspelletje geeft hem 
de drive om te leven.”

Tevreden aan de fi nish
Begin 2022 was de fi lm af en op 
14 april ging hij in de bioscoop 
draaien. “Sommige scènes vond 
Van Gaal lastig. Maar uiteindelijk 
heb ik hem ervan kunnen over-
tuigen dat ze erin moesten.  We 
hebben samen tevreden de 
 fi nish gehaald.”

Louis met zijn vrouw Truus en 
filmmaker Geertjan Lassche bij de 
 première van de documentaire.
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