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Opname… stop! Arrestatie
‘acteurs’
Een opmerkelijke draaidag voor de Netflix-serie Dope.Tijdens
filmopnames in Beek viel de politie binnen en arresteerde drie
Limburgers. Een van de verdachten dacht aanvankelijk dat de
inval van het arrestatieteam in het scenario stond.
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De camera’s draaiden maandag volop toen de politie binnenviel. De
makers van Dope, een Amerikaanse serie die de strijd tegen de
drugshandel belicht vanuit het perspectief van zowel politie als
dealers en gebruikers, waren in een woning in Beek juist bezig met
de opname van een interview met drie Limburgers.

Het drietal uit Beek en Maastricht dat bivakmutsen droeg om niet
herkenbaar in beeld te komen, had voor de opnames een vuurwapen en drugs op tafel uitgestald. De twee filmmakers zijn verhoord, hun interviewpartners zijn aangehouden.
Een van de verdachten dacht aanvankelijk dat de inval van het arrestatieteam ,,erbij hoorde”, zegt zijn advocaat Selçuk Ikiz. „Pas later kreeg hij door dat het serieus was.” Volgens Peer Szymkowiak,
raadsman van de twee overige verdachten, was het aangetroffen
pistool een nepvuurwapen. Ook de partij drugs was grotendeels
nep. „Er zaten zelfs suikerklontjes bij, maar ook wat echt spul.”
Daarbij gaat het om cocaïne, heroïne en wiet.
De politie, die de aanhouding bevestigt, kreeg lucht van de opnames, omdat ze de telefoon afluisterde van een van de Maastrichtenaren, die verdacht wordt van handel in drugs. Gisteren zijn twee
van de drie verdachten weer vrijgelaten. Alleen de Maastrichtenaar
die het interview had geregeld, zit nog vast. De man uit Beek heeft
verklaard dat hij alleen zijn kamer ter beschikking heeft gesteld
voor de filmopnames. Hem was beloofd dat alleen nepdrugs op
tafel zouden komen, zegt zijn advocaat Szymkowiak. De derde verdachte verkeerde in de veronderstelling dat hij louter als figurant
hoefde op te treden. „Hij wist niet eens dat er echte drugs bij zaten”, meent zijn raadsman Ikiz. De bivakmutsen waren
meegenomen door de cameraploeg.
De opnames waren voor het derde seizoen van Dope. De eerste
twee seizoenen zijn te zien op Netflix.

