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Roofovervallen als
‘schreeuw om hulp’
Roofovervallen als
OM Vier jaar celstraf geëist tegen Gelener (34)

door Erwin Schmidt

GELEEN/SPAUBEEK – De 34-jarige K.
B. uit Geleen heeft gistermiddag
voor de Maastrichtse rechtbank
twee overvallen en een poging daar-
toe bekend. De roofovervallen wa-
ren naar eigen zeggen ‘een
schreeuw om hulp’. De officier van
justitie eiste vier jaar celstraf, waar-
van twee jaar voorwaardelijk.

Ook zou B. zich verplicht in een
kliniek moeten laten behandelen
om van zijn heroïne- en cocaïnever-
slaving af te komen. De officier eis-
te verder toewijzing van schadevor-
deringen van twee slachtoffers, in
totaal ruim achtduizend euro.

De bekentenissen van B. waren
nog gedetailleerder dan de verkla-
ringen van de slachtoffers. „Terwijl
ik zo vroeg om hulp, heb ik drie an-
dere mensen benadeeld, die nu zelf
óók hulp nodig hebben. Ik heb
heel veel spijt”, vertelde de Gele-
ner, die de slachtoffers niet in de
ogen durfde te kijken.

Op 25 september vorig jaar pro-
beerde B. gewapend met een mes
een drogisterij in Geleen te overval-
len. Hij greep de vrouw achter de
balie vast, die probeerde weg te ko-
men. Volgens B. kwam de vrouw
ten val. Het slachtoffer brak haar
arm. B. nam zonder buit de benen.

„Ik werk 46 jaar met plezier in

de winkel, maar dat plezier is nu
weg. Het ergste is dat mijn karakter
is veranderd,” zei het slachtoffer,
dat wantrouwender is geworden en
gebruik maakte van haar spreek-
recht in de rechtszaal.

Diezelfde 25 september overviel
B. frituur De Kabouter in Geleen.
„Dat was niet gepland. Ik liep met
een mes op zak omdat ik bang was
een dealer tegen te komen die nog
geld kreeg. Toen zag ik dat er geen
klanten in de frituur waren.” Twee
dagen later liet hij zich door een
vriend naar Spaubeek rijden, waar
hij met zijn mes Snackpoint Yvon-
ne binnenliep. „Die meid achter de
balie keek me ook nog vriendelijk
aan”, zei B. gisteren. De schrik van
zijn jeugdig slachtoffer maakte in-
druk. B. stelde zich te hebben wil-
len aangeven via de vriend van zijn
zus die bij de politie werkt, maar
hij had diens nummer niet.

De officier geloofde dat B. de
overvallen pleegde als schreeuw
om hulp, maar óók vanwege zucht
naar geld voor drugs. Zijn advocaat
Peer Szymkowiak benadrukte dat
B. al vóór de overvallen een privé-
kliniek vergeefs vroeg hem op te
sluiten, om problemen te voorko-
men. Hij pleitte voor een kortere
celstraf, om B. sneller te kunnen la-
ten behandelen.

Uitspraak op 22 januari.


