
Overvallers De President riskeren drie jaar  
Oudenaarde  

Drie jaar cel: dat is de minimumstraf die het trio te wachten staat dat in april het 

populaire Oudenaardse café De President overviel. Als het aan het openbaar ministerie 

ligt, krijgen de drie een nog zwaarder verdict te horen. 
<<Dit zijn bijzonder zwaarwichtige feiten. In deze vredige contreien gebeurt het niet dikwijls 

dat er bij een overval schoten vallen en dat de slachtoffers gekneveld worden. Dit is een 

gevaarlijk trio dat een strenge straf verdient>>, vond substituut-procureur Frans De Geest.  

Enis G. (28) en Radi D. (38) vielen op 11 april het café binnen, en bedreigden en knevelden 

de vijftien klanten. D. schoot de caféhouder in de voet. 

 

Leider van het trio 

De 38-jarige D. kwam tijdens de pleidooien naar voren als de leider van het trio. “Hij loste 

ook het schot”, zei meester Leen Vandesteene, advocate van Enis G. <<Mijn cliënt heeft 

alleen maar ‘geholpen’, gewapend met een elektrische matrak. Ze hadden vooraf afgesproken 

om geen geweld te gebruiken, maar D. heeft zich daar niet aan gehouden.>>  <<D. heeft veel 

berouw van wat hij gedaan heeft>>, melde zijn advocate Christine Merry. Hij heeft de 

caféhouder inderdaad in de voet geschoten, maar dat was nooit de bedoeling. Door zijn 

druggebruik was hij nerveus en is hij in paniek geraakt.>> Haar cliënt heeft in de gevangenis 

besloten om een therapie te volgen. 

 

Taxichauffeur 

De rol van de derde overvaller Eric D.P. (25) uit Ronse, was beperkt.<<Hij is blijven wachten 

in de auto. Eigenlijk speelde hij alleen maar ‘taxichauffeur’. Hij kreeg daarvoor 5.000 frank. 

De andere twee zouden na de overval nog een auto stelen en hij moest de oorspronkelijke 

overvalwagen terug naar Ronse rijden>>, verduidelijkte zijn advocaat, meester Peter 

Lampens. 

<<De dag na de overval kwam hij een vriend tegen. ‘Moet je nu eens wat weten? Ik ben 

gisteren overvallen in De President’, zei die tegen hem. Daar was hij echt niet goed van. Hij 

heeft nu heel veel spijt.>> Eric D.P. wil zich via de krant bij iedereen publiekelijke 

verontschuldigen voor wat hij gedaan heeft.  

De drie blijven voorlopig nog opgesloten. Volgende week velt de rechtbank een oordeel. – 
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