
	  

De Roemeen Ionel
Ludusan (38) heeft
bekend dat hij vorige
week niet alleen een
man neerstak in het
Brusselse metrostati-
on Lemonnier, maar
eerder ook de Tervu-
rense advocaat Michel
Van Den Abbeele en
een dakloze man. 

Ander-
halve
maand na
de moord
in Tervu-
ren op ad-
vocaat
Michel
Van Den
Abbee-

le (47) hebben de speur-
ders de dader te pakken.
De Roemeen Ionel Ludu-
san had op 22 mei stak de
advocaat dood nadat die
hem betrapt tijdens een
metaaldiefstal. 

Via persoonsbeschrij-
vingen door getuigen en
doorgedreven telefonie-
onderzoek kwamen de
speurders een 47-jarige
kompaan van Ludusan op
het spoor.

Als bij toeval diende Lu-
dusan zichzelf aan nadat
hij vorige week werd op-
gepakt voor de moord op
een andere man in het
Brusselse metrostation
Lemonnier.

Tijdens zijn verhoren
ging hij door de knieën en
gaf hij toe dat hij advocaat
Michel Van Den Abbeele
om het leven had ge-
bracht. Opmerkelijk ge-
noeg bekende Ludusan
tijdens diezelfde verho-
ren ook de moord in Sint-
Agatha-Berchem op een
dakloze 43-jarige Roe-
meen. Die man werd op
9 mei in een verlaten fa-
briek dood teruggevon-
den. Hij was omgebracht
met een bijl. (ddb/kdl/mkm)

Dader
steekpartij
Lemonnier
vermoordde
ook advocaat

Ionel Ludusan.
Foto: blg
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Stefaan De Vits uit Kruishou-
tem mocht vrijdag het zieken-
huis verlaten. De man werd vo-
rige woensdagnacht, puur van-
wege zijn geaardheid, in een ca-
fé in Aalst bijna halfdood
geslagen. De Vits beseft dat hij
door het oog van de naald is ge-
kropen. 

Vanop zijn ziekbed vertelt hij
hoe het woensdagavond is ge-
gaan. ‘Samen met enkele vrien-
den was ik een avondje op café.
Het was een gezellige avond en
we wilden die afsluiten in café
Kelly’s aan het Stationsplein in
Aalst. Daar zouden we nog een-
tje drinken. Ik schat dat we er
amper drie of vier minuten bin-
nen waren toen het misliep’,
zegt De Vits aangedaan. ‘Die
twee broers kwamen meteen
naar ons toe. ‘Vuile janetten’,

riepen ze. Ze grepen alles wat
ze konden om ons te slaan. Bil-
jartkeus, tafels, stoelen, alles...’

Stefaan liep zware verwondin-
gen op, voornamelijk aan het
hoofd. Gelukkig voor hem
kwam Michaël Van den
Eede (27), een klant die alles

zag gebeuren, tussenbeide. Hij
gooide zich letterlijk over Ste-
faan De Vits heen, waardoor de
Aalsterse broers Dimitri (19)
en Kevin D.N. (28) niet meer
durfden te slaan en besloten
weg te lopen.

‘Ik ben die man enorm dank-

baar’, zegt De Vits. ‘Ik denk echt
dat ze me anders hadden dood-
geslagen.’

Met vuisten naar spoed

Terwijl Stefaan in levensge-
vaar naar het ziekenhuis werd
gebracht, was de politie al een
zoektocht begonnen naar de
twee jonge daders. Ze werden
opgepakt in het ziekenhuis,
waar ze op de spoedgevallen
hulp zochten omdat ze bij de

vechtpartij hun vuisten hadden
verwond. Stefaan is blij dat de
broers zo snel ingerekend wer-
den. Hij hoopt nu dat ze lang in
de gevangenis moeten blijven.
‘Dat die mannen maar eens
goed nadenken over wat ze ge-
daan hebben. Ik snap echt niet
wat hen bezielde. Ze moesten
die dag blijkbaar gewoon ho-
mo’s vinden om eens goed op te
rammen. Tuurlijk hoop ik dat
ze zwaar gestraft worden, want
door hen durf ik haast niet
meer op straat te komen. Laat
staan op café gaan.’ Victor D.B.,
die mee was op het avondje uit
en die ook klappen kreeg,
mocht dezelfde avond nog het
ziekenhuis verlaten. Hij is wel
nog lang arbeidsongeschikt.

Dimitri en Kevin D.N., beiden
geen onbesproken figuren in
het Aalsterse, verschijnen mor-
gen voor de raadkamer in Den-
dermonde, die moet beslissen
of ze aangehouden blijven.

‘Vuile janetten, riepen
die broers. En daarna
begonnen ze als zotten
op ons te kloppen.’ Ste-
faan De Vits (35), de
man die in een café in
Aalst zwaar werd toe-
getakeld omdat hij ho-
mo is, herstelt thuis
van zijn verwondin-
gen. 

MARC KLIFMAN 

Stefaan De Vits bekomt thuis van de aanval: ‘Ik hoop dat
die mannen zwaar gestraft worden’. Foto: Frank Bahnmuller

’’Was die klant 
niet tussenbeide 
gekomen, ze hadden
me doodgeslagen

STEFAAN DE VITS 

Zwaargewond
slachtoffer
getuigt over
raid in Aalsters
café 

‘Ze moesten homo’s
hebben om eens 
goed op te rammen’

Eliza Blieck bleef vrijdag-
avond voor de allereerste keer
bij haar vriend in Reningelst
slapen. Voor het slapengaan
zetten ze nog een frietpot op
het vuur. Dat vuur zetten ze
echter niet uit, waardoor de
brand onstond.

‘Omdat ze het huis niet goed
kende, was ze een vogel voor de
kat’, zegt Bart Couwet, onder-
luitenant van de brandweer van

Poperinge. ‘We hebben haar li-
chaam boven aan de trap ge-
vonden. Ze heeft nog gepro-
beerde om naar beneden te

vluchten.’
De brandweer kreeg om-

streeks kwart voor vijf de mel-
ding van de uitslaande brand.

‘Toen wij aankwamen, sloegen
de vlammen al uit de ramen’,
zegt brandweerman Couwet.
‘De bewoners stonden samen

met hun twee zonen buiten.’ De
vader van Eliza’s vriend was
wakker geworden en slaagde er
inderdaad in om zijn vrouw en
twee zonen te alarmeren. Hij
probeerde nadien nog het huis
in te gaan om het meisje te red-
den, maar dat was onmogelijk.

‘Wij zijn meteen op zoek ge-
gaan, maar het werd al snel dui-
delijk dat dat geen slaagkansen
had. We gingen binnen via de
voordeur maar daar wachtte
ons een immense vuurzee. Het
was onmogelijk om naar bin-
nen te gaan. Het hele huis stond
al in lichterlaaie.’

De jonge vrouw werd uitein-
delijk levenloos bovenaan de
trap gevonden. De vier andere
bewoners werden met rookin-
toxicatie en overmand door de
emoties naar het Jan Yperman-
ziekenhuis in Ieper overge-
bracht. (tlg, ima)

Bij een uitslaande woning-
brand in de Baljuwstraat in
het West-Vlaamse Renin-
gelst bij Poperinge kwam
gisterochtend een 21-jarig
meisje uit Beveren bij Roe-
selare om het leven.

Eliza Blieck bleef in de brand. Foto: rr

21-jarige vrouw 
komt om in brand

Het huis van de familie Gryson in
Reningelst brandde helemaal af. Foto: if
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De metaalprijzen zijn de afgelo-
pen jaren fors gestegen, en dat is
ook Defensie niet ontgaan. Het
wist vorig jaar 65.000 euro te
verdienen aan de verkoop van le-
ge kogelhulzen. Dat blijkt uit een
parlementaire vraag van Open
VLD-Kamerlid Luk Van Biesen
aan defensieminister Pieter De
Crem (CD&V).

Van Biesen, die in Kraainem
woont, stelde die vraag omdat

een naburige politiezone op
jaarbasis zo’n 4.000 euro ver-
dient door de koperen kogelhul-
zen die in hun schietstand ach-
terblijven te gelde te maken.
‘Een kilo geel koper is vandaag
immers al zo’n 6 euro waard’, al-
dus Van Biesen.

Opgeruimd staat netjes

Defensie wist vorig jaar meer
dan 65.000 euro over te houden
aan de verkoop van lege hulzen,
zo blijkt uit het antwoord van
minister van Defensie Pieter De
Crem (CD&V).

‘In 2011 werden ongeveer 13,5
miljoen patronen van klein kali-
ber afgevuurd en ongeveer
10.000 tank- en artillerieprojec-
tielen’, aldus De Crem. ‘Afhanke-
lijk van het soort oefening en het
soort schietstand kan 60 tot
95 procent van de kleine kali-
berhulzen teruggevonden wor-
den. Bij de munitie met een kali-

ber groter dan 20 mm wordt ál-
les opgehaald.’

Regionale munitiedepots con-
troleren de hulzen op eventuele
achtergebleven ‘actieve stoffen.’
Daarna zoekt de verkoopdienst
van Defensie naar een koper
voor de hulzen.

‘Dat aan onze militairen wordt
gevraagd om hun lege hulzen op
te rapen, gebeurt al langer ‘, zegt
legerwoordvoerster Ingrid
Baeck. ‘Enerzijds brengen de le-
ge hulzen inderdaad geld op, om-
dat het om puur koper gaat. An-
derzijds heeft het geen zin overal
waar we voorbijkomen hulzen
achter te laten. Dat is niet netjes,
en we willen ook incidenten met
munitie voorkomen zoals enkele
jaren geleden.’

In 2009 kwam het daarover
haast tot een Nederlands-Bel-
gisch incident. Belgische mili-
tairen op oefening in het Neder-
landse Den Helder hadden oe-
fenmunitie achtergelaten in een

woonwijk,
waarna deze
losse flodders,
die een klei-
ne hoeveel-
heid kruit
bevatten, in
kinderhan-
den terecht-
kwamen.

Voor alle dui-
delijk: solda-
ten op missie
in het buiten-
land hoeven
geen sanctie te
verwachten als ze
kogelhulzen ach-
terlaten. ‘Als onze
soldaten in Af-
ghanistan in
een hinder-
laag vallen,
staat hun veiligheid
voorop. Maar ook daar zullen we,
indien de toestand dat toelaat,
geen kogelhulzen achterlaten.’

Het Belgische leger
verplicht zijn soldaten
om hun lege kogelhul-
zen te verzamelen om
die nadien als oud
ijzer te verkopen.
‘Daarmee hebben we
vorig jaar 65.000 euro
verdiend.’ 

WERNER ROMMERS 
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Leger verdient 65.000 euro
aan oud ijzer

Schietende militairen moeten
kogelhulzen steeds bij zich houden

Foto: ss 

Schietende soldaten
nemen in principe
altijd hun lege
hulzen mee, behalve
in oorlogssituaties.
Foto: plp


