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Pitbull scheurde kleren van ons lijf 

 
Een pitbull die drie mensen vorig jaar de kleren van het lijf scheurde, loopt volgens de 

slachtoffers nog steeds rond in Oudenaarde met zijn baasje Frederic T. (26). Kenny Wieme 

(24) uit Oudenaarde kreeg een beet in het kruis, Christophe Vandeginste (28) had een tiental 

krab- en bijtwonden en Geert Vanwelden (43) liep een zware hoofdwonde op. «We weten nog 

altijd niet waarom de daders het die nacht op ons hadden gemunt,» zeggen de drie. 

Oudenaarde 

Geert Vanwelden en Christophe Vandeginste zijn getrouwd en baten samen brasserie 'Stad 

Gent' uit in de Stationsstraat. «Op 1 februari vorig jaar waren we een glas gaan drinken op de 

Grote Markt, rond drie uur 's morgens maakten we nog een praatje aan bloemisterij Floringo 

waar Kenny woont. Plots werden we aangevallen door twee onbekenden en hun hond», zegt 

Vanwelden. 

Kleren verscheurd 

Volgens de slachtoffers begonnen Frederic T. (26) en zijn kompaan Andrew De R. (22) uit 

Wortegem-Petegem zonder aanleiding op de auto te kloppen waarin ze zaten. Christophe 

werd van achter het stuur gesleurd en afgetuigd. «Toen Kenny en Geert uit de wagen 

sprongen om Christophe te bevrijden, gebruikte T. zijn pitbull als wapen. De hond beet Kenny 

in zijn kruis, hij sprong bovenop Geert zodat die omver viel en een zware hoofdwonde en 

verschillende breuken opliep en daarna beet en krabde het dier Christophe tot tien keer toe», 

vertelt advocaat Christine Merry. «Alledrie liepen verwondingen op en er is schade aan de 

auto en hun kledij. Ik vraag dan ook een schadevergoeding van minstens 5.500 euro.» 

De drie zijn nog steeds zwaar onder de indruk van de feiten. 

«Pak de beestjes', riep T. terwijl hij af en toe aan de leiband van de pitbull snokte. Het dier 

werd duidelijk opgejut. We zijn zo snel mogelijk in de auto gesprongen en weg gereden. We 

hebben klacht ingediend bij de politie en lieten onze verwondingen verzorgen in het 

ziekenhuis.» 

De twee beklaagden, geen onbekenden voor het gerecht, kwamen niet naar de rechtbank en 

stuurden ook geen advocaat. «We weten niet goed waarom de twee de feiten hebben 

gepleegd, maar ik vraag wel een voorbeeldige straf. Dezelfde nacht hebben ze overigens nog 

een drankautomaat vernield van een dagbladzaak een eindje verderop», zegt openbaar 

aanklager Geert Van Geersdael. «Aan die hond moet ook iets gedaan worden. Een hond die 

eens heeft gebeten, blijft gevaarlijk voor de rest van zijn leven. Blijkbaar lopen hij en zijn 

baasje nog steeds rond in Oudenaarde.» Begin februari velt de rechter een vonnis. 

Christophe Vandeginste, Geert Vanwelden en Kenny Wieme tonen hun verscheurde kledij. 


