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Aanklacht
WURGPOGING Ruzie met vriendin in Baexem

door onze verslaggever

ROERMOND – Weertenaar Ricardo
N. (25) hing gisteren bij de recht-
bank Roermond poging tot dood-
slag boven het hoofd. Maar de of-
ficier zwakte de aanklacht ter zit-
ting af tot zware mishandeling.

N. kreeg in januari 2012 in Baexem
’s nachts ruzie met zijn vriendin,
naar eigen zeggen, omdat hij te
moe was voor seks. Daarop zou
zijn vriendin, Dagmara R. (20), heb-
ben gedreigd ‘in zijn ballen te bij-
ten’. Toen zij de daad bij het woord
wilde voegen, pakte N. haar stevig
vast bij haar schouder, keel en ha-
ren. Daarbij zou hij meermaals
haar keel hebben dichtgeknepen.
Ook zou hij haar een sjaal in de
mond hebben geduwd en zou hij
geprobeerd hebben haar met een
deken te stikken. Daarnaast klaagde
de vrouw haar vriend aan wegens
schoppen tegen haar lichaam en
hoofd. Nadien zouden over en
weer nog klappen zijn gevallen. N.
zette daarop zijn vriendin buiten
de deur. Toen deze enkele uren la-

ter terugkwam met de politie,
werd de man aangehouden. Hij zat
vervolgens ruim drie maanden in
voorarrest. Gezien de gang van za-
ken en de aard van de verwondin-
gen, achtte officier van justitie Toi-
ne van de Ven bij nader inzien po-
ging tot doodslag niet haalbaar. N.
had nooit de intentie gehad zijn
vriendin te doden, maar de officier
hield vast aan poging tot zware mis-
handeling. Daarvoor eiste hij 365
dagen gevangenisstraf, waarvan 97
dagen onvoorwaardelijk, zijnde de
tijd dat N. in voorarrest zat. Tevens
moet hij zich blijven melden bij de
reclassering om zijn agressie in
toom te leren houden.

Advocaat Arthur Vonken hekel-
de de betrouwbaarheid van de aan-
gifte. Uit de feiten blijkt dat de
vrouw in het verleden diverse ke-
ren aangifte tegen Ricardo N. had
gedaan van mishandeling, maar de
politie kon nooit enig lichamelijk
letsel constateren. Vonken noemde
de ruzie een vorm van ‘doorgescho-
ten verweer’ en vroeg vrijspraak
voor alle feiten.

Uitspraak over twee weken.


