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Volle bak
bij proces
overvallen
op supers
Verdachten overvallenreeks in Groningen
en Drenthe ontkennen
3

Door Mick van Wely
Assen Zeven verdachten uit
Emmen stonden gisteren in Assen terecht voor de reeks supermarktovervallen en pogingen
daartoe in Drenthe en Groningen begin dit jaar. Bij de overvallen werd veel geweld gebruikt.
De verdachten bekenden alleen
een mislukte overval.
In de eerste vier maanden van
dit jaar werden de twee provincies opgeschrikt door overvallen
op supermarkten in Dwingeloo,
Roden, Schoonebeek en een casino in Ter Apel. De buit bestond
voor bijna 50.000 euro aan contant geld en ongeveer 5000 euro
aan sieraden.
In Winschoten mislukte een
overval op de C1000. Ook in
Sleen slaagden de overvallers er
niet in om met geld weg te komen. Ze werden op heterdaad
gepakt toen ze bij de ingang bewapend hun kans afwachtten.
De telefoons van de verdachten werden toen al enige tijd getapt, een auto was voorzien van
afluisterapparatuur en de politie
observeerde de mannen. De
mannen waren tegen de lamp
gelopen nadat ze belden met telefoons die ze bij een overval op
de Albert Heijn in Roden hadden buitgemaakt.

De drie hoofdverdachten ontkenden in de Asser rechtbank
alle zaken, behalve de mislukte
overval in Sleen. Alle drie zijn
eerder in aanraking geweest met
de politie. De broers Bernando
’Bennie’ A. (24) en Sejhan A. (21)
hadden net een celstraf uitgezeten voor een overval op een supermarkt.
Tegen de drie mannen waren
nog een forse reeks inbraken,
diefstallen en berovingen ten
laste gelegd. Die bekenden ze
grotendeels. Joël K. (31), bijgenaamd ’de houthakker’, beriep
zich gedurende vrijwel de gehele
zitting op zijn zwijgrecht. Twee
andere verdachten schoven elkaar de schuld in de schoenen.
De overvallers gingen zeer gewelddadig te werk. Zo zei een
overvaller tegen een andere
overvaller terwijl hij een personeelslid onder schot hield: ’Moet
ik hem vastbinden of meteen
doodschieten?’
In Ter Apel ramden de overvallers het glas van een kassahok aan gort met een hamer en
sloegen ze een medewerkster
hard in het gezicht. In Roden gijzelden de overvallers, bewapend
met een mes en een pistool,
twintig personeelsleden.
Het proces gaat dinsdagochtend verder. Dan komen de officier van justitie en de verdediging aan bod.
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