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Verdachte van gewapende overval
op Aldi moet ‘zwabberende loop’
showen in rechtbank Breda
BREDA - Op YouTube zou het een absolute hit zijn. Maar in de rechtbank mag je niet
filmen. Een verdachte van een gewapende overval op een Aldi-filiaal in Breda moet heen
en weer rennen door de gang voor de zittingszaal. Aan weerszijden staat parketpolitie
om te voorkomen dat hij letterlijk via de trap de benen neemt. De voorzitter van de
rechtbank, in opwaaiende toga, doet het zelfs voor. ,,Zo…sneller lopen. Echt een sprintje
trekken!”
Johan van Uffelen 20-02-19, 16:59

Na kort beraad komt de rechtbank terug. ,,Wat we zojuist hebben gezien”,
concludeert de voorzitter, ,,is een wat ingehouden loop, meer reuzenpassen”.

Zwabberende loop
Advocaat Sander Arts van deze verdachte, een 23-jarige man uit het Belgische
Wommelgem, had om deze zeldzame vertoning gevraagd. Want een van de
overvallers zou een ‘zwabberende loop, met een opvallend zijwaartse beweging’
hebben gehad.
De man ontkent stellig dat hij betrokken was bij de gewapende overval op de Aldi
supermarkt aan de Teteringsedijk op 10 april 2015, omstreeks 07.30 uur.

Niet de ballen
De medeverdachte, 22 jaar en uit Antwerpen, zegt open kaart te willen spelen. ,,Ik wil
schoon schip maken”. Hij vertelt dat hij de chauffeur was van de vluchtauto, een VW
Golf. ,,Want ik heb nooit de ballen gehad om echt binnen te gaan”.
Hij zou contact met de overvallers hebben gehad via een walkie talkie. Hij verklaart
belastend voor de andere verdachte. En noemt terloops ook nog de naam van de
vermeende derde betrokkene, een jongen uit Gent. Die zou echter zijn
doodgeschoten tijdens een beroving.

Kerfstok
Beide jongemannen, van Marokkaanse origine maar met onmiskenbaar Vlaamse
tongval, hebben in België een reeks overvallen op hun kerfstok. Daarvoor zitten ze
jarenlange gevangenisstraffen uit. Volgens de knaap uit Wommelgem wordt hij ‘erbij
gelapt’ door de medeverdachte: ,,Hij verklaart leugenachtig uit wraak”.
Officier van justitie Janne Kerkhofs gaat echter uit van het principe ‘samen uit, samen
thuis’. Ze eist dertig maanden onvoorwaardelijk tegen beiden.

Scream-masker
Op die 10e april drongen twee mannen, die een bivakmuts en een Scream-masker
droegen, de supermarkt binnen. Op dat moment waren de bedrijfsleider, een
medewerkster en een chauffeur van de Aldi aanwezig. De vrouw moest de kluis open
maken. Buit: 3.000 euro. De overvallers bonden de slachtoffers vast met tiewraps en
sloten hen op in de kantine. De bedrijfsleider vertelde tijdens de zitting hoe groot de
impact is geweest. ,,Ik zou kort daarna vader worden en dan heb je ineens een
pistool tegen je hoofd”. Ook voor de medewerkster en de chauffeur was de overval
zeer ingrijpend.
De rechtbank doet uitspraak op 6 maart.

