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Rippen of roven, dat is de vraagRippen of roven, dat is de vraag
RECHTBANK Barsam S. en Donny B. vochten volgens getuigen ‘als beesten’ tegen hun Duitse slachtoffer

Een Duitse jongeman werd vorig jaar fors toegetakeld na-
dat hij wiet wilde kopen van twee Sittardenaren. Maar wa-
ren Barsam S. en Donny B. er nou op uit om de Duitser te
beroven, of beraamde hun slachtoffer eerst een ripdeal?

door Emil Visser

LL ieten Sittardenaren Barsam
S. (22) en Donny B. (20)
hun vuisten spreken toen
ze slachtoffer dreigden te

worden van een ripdeal, of sloegen
ze hun Duitse klant juist in elkaar
om hem te beroven op 12 septem-

ber vorig jaar in Sittard?
In de Maastrichtse rechtbank bleek
dat gisteren de grote vraag. Officier
van justitie Wil Peute wist het wel.
Het slachtoffer had zware verwon-
dingen opgelopen. Getuigen had-
den bovendien het tweetal S. en B.
‘als beesten’ zien vechten tegen het
slachtoffer.

Advocaten Wouter Smeets en Peer
Szymkowiak zagen het anders. Dat
de Duitser klappen kreeg op het
moment dat de getuigen aan kwa-
men, wil niet zeggen dat het latere
slachtoffer geen plannen had om
de twee mannen te beroven van de
100 gram softdrugs, in plaats van er
netjes voor te betalen.
De twee Sittardenaren bekenden
de nodige klappen te hebben uitge-
deeld. Maar dat was volgens hun
pas nadat hun belager zelf de pro-
blemen opzocht, door de tas met
drugs te willen stelen.
Volgens de wietkopende Duitser

werd hij diverse keren met een ijze-
ren staaf geslagen. Ook kreeg hij
vuistslagen in zijn gezicht. Hij raak-
te een keer buiten westen.
Toen S. en B. voorbijgangers in het
vizier kregen, stapten ze in de auto.
Ondanks dat hun auto door de
voorbijgangers werd klemgereden,
vluchtten ze toch.
De Duitser wilde blijkbaar, koste
wat kost de tas wiet hebben. Want
ondanks zijn geïncasseerde klap-
pen en verwondingen, dook hij het
openstaande autoraam van zijn be-
lagers in en hing half buiten de rij-
dende auto. Het kwam hem op een

paar trappen in het gezicht door
Barsam S. te staan, die dat ook toe-
geeft.
Het slachtoffer claimt dat het duo
zijn telefoon en beurs heeft gesto-
len. De telefoon werd ook door de
politie in de woning van de vrien-
din van B. gevonden. „Die is mis-
schien in de auto gevallen toen hij
door het raam hing”, verklaarde S.
„Ik dacht later dat de gsm van Don-
ny’s vriendin was, dus die heb ik
daarbinnen neergelegd.”
Wil Peute eiste tegen beide verdach-
ten een celstraf van twee jaar. De
uitspraak is over twee weken.


