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waarmee hij de taart had aan-
gesneden en verwondde met
dat mes twee mannen. Eén
persoon kreeg daarbij het mes
tussen de schouderbladen en
werd in levensgevaar afge-
voerd naar het ziekenhuis.
“Hij stak met een mes van
30 centimeter doelbewust het
slachtoffer in de rug. Daarbij
werd diens long geperforeerd.
Dit had dodelijk kunnen aflo-
pen”, aldus de procureur, die
een celstraf van vier jaar vor-
derde.

Advocaat Dennis Van Over-
straeten vroeg een straf met
voorwaarden voor zijn cliënt.
“Zou dit allemaal zijn gebeurd
mocht hij geen slag hebben ge-
kregen? Dit is een reactionair
misdrijf”, aldus de advocaat.

Volgens de rechtbank is de
poging tot doden bewezen, al
was er geen sprake van voor-
bedachtheid. De man kreeg
daarvoor een celstraf van vier
jaar. (jdu)

“Dit was een duidelijke po-
ging tot doden”, zei rechter
Hans De Waele over het inci-
dent dat zich in september vo-
rig jaar had voorgedaan in een
café in de Frans van Ryhove-
laan. Daar vierde een Gente-
naar zijn 33ste verjaardag. De
taart werd aangesneden en er
werd gefeest. Rond midder-
nacht werd de jarige uit het ca-
fé gezet omdat hij vrouwen
lastigviel. Toen hij buiten
kwam, kreeg hij een slag op
zijn neus. De man spurtte te-
rug naar binnen, nam het mes

Verjaardagsfeest eindigt 
met steekpartij: 
Jarige (33) krijgt 4 jaar cel 
Een 33-jarige Gentenaar 
heeft vorig jaar op zijn ei-
gen verjaardagsfeestje 
twee personen met een 
mes verwond. Met het wa-
pen had hij even daarvoor 
nog de verjaardagstaart 
aangesneden. De man 
kreeg gisteren een celstraf 
van 4 jaar.
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SINT-AMANDSBERG

Opnieuw minderjarige 
ongepast aangeraakt 
in Rozebroeken
In het zwembad Lago Roze-
broeken in Sint-Amandsberg 
heeft zich opnieuw een geval 
voorgedaan van ongepaste 
aanrakingen. Een 15-jarige 
bezoekster werd er dinsdag-
middag ongepast aangeraakt 
door drie minderjarige jon-
gens. Een redder in het 
zwembad zag het gebeuren 
en greep in. Hij belde de poli-
tie en duidde de jongens aan. 
Het parket van Oost-Vlaan-
deren is een onderzoek ge-
start.
“We zitten nog in de beginfa-
se van het onderzoek. De da-
ders zijn geïdentificeerd en 
zullen worden verhoord. We 
gaan nu kijken of er camera-
beelden beschikbaar zijn 
waarop de feiten te zien zijn”, 
zegt het parket van Oost-
Vlaanderen. 
Het zwembad kwam in de zo-
mer van 2019 al in opspraak 
na klachten over zedenfeiten. 
Toen  werden identiteitscon-
troles ingevoerd voor wie een 
bezoek wil brengen aan het 
zwembad.  (jdu)

De abt dankt abt Lode
GENT
Een paar honderd Orvalkroonkurkjes 
heten aan brasserie De abt in de 
Lange Kruisstraat (foto rechts) de 
nieuwe bisschop Lode Van Hecke 
welkom in Gent. De horecazaak heeft 
een lange geschiedenis met de abdij 
van Orval. Karel Van Der Cruyssen 
richtte er ooit de voorganger op van 
wat nu Unizo is. Later werd hij 
priester en kreeg hij de naam Marie-
Albert. Zijn opdracht: de abdij van 
Orval heropbouwen en nieuw leven 
inblazen. Ook toen vroeg en kreeg hij 
de hulp van zijn beste vrienden. De 
nieuwe bisschop, Lode Van Hecke, 
was abt van Orval. Zijn nieuwe thuis 
is op pakweg honderd meter van de 
thuis van zijn voorganger, Marie-
Albert. (jcd)
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De Sint-Pietersabdij ruikt van-
af zaterdag naar de koers: naar 
bezwete truitjes en  natte kas-
seistenen. Jelle Vermeersch, 
een van de mensen achter het 
wielertijdschrift Bahamontes, is 
de curator van een tentoonstel-
ling die de bezoeker de komende
weken in de kop van de koers 
brengt. Het grote publiek is wel-
kom vanaf zaterdag.

Cultuurschepen Sami Sougir
(Open VLD) mocht de expo gis-
teravond mee openen. “Het is 
zaterdag al de 75ste keer dat de 
Omloop Het Nieuwsblad het 
wielervoorjaar opent”, zei hij. 
“Voor Gent is dat geen eind-
punt. De komende vijf jaar zal 
de wedstrijd in onze stad star-
ten.” 

Veel renners waren er gisteren
niet op de opening. Die zijn in 
volle voorbereiding van zater-
dag. Wel op de eerste rij: Roger 
De Cock (93) uit Aarsele, de 
oudste nog levende winnaar van 
de Ronde van Vlaanderen en 
hoofdpersonage in de expo.

“Ik ben getrouwd, ik heb kinde-
ren gekregen en ik heb de Ronde
van Vlaanderen gewonnen”, 
zegt hij. “Tot op vandaag kan ik 
niet zeggen wat de mooiste dag 
van mijn leven was. Ik zet ze al-
lemaal op dezelfde rij. Ook na 
bijna 70 jaar blijft die dag, ik 
won in de sprint, een ongelofe-
lijke ervaring.” 

Voor de Omloop van zaterdag
en voor de Ronde over enkele 
weken schrijft hij Yves Lam-
paert op. “Ik vind het schoon als 
de vechters de koers winnen.”

De tentoonstelling is meer dan
een opsomming van resultaten. 
“Net zoals in alle exposities in 
deze abdij staan de verhalen 
centraal”, zegt Sougir. Dus kom 
je op de expo ook terecht in het 
café dat Roger De Cock later uit-
baatte en waar de verhalen van 
de muren dropen.

INFO
‘Heeren vertrekt’ loopt tot 26 juli 
in de Sint-Pietersabdij.
historischehuizen.stad.gent

Oudste Rondewinnaar Roger De Cock (93) opent tentoonstelling ‘Heeren Vertrekt’ in Sint-Pietersabdij

DE KOERS 
IS VAN ONS

EN VAN GENT
Vandaag is het precies tien 
jaar geleden dat Flanders 
Classics voor het eerst de 
Omloop Het Nieuwsblad in 
Gent organiseerde. De 
winnaar: Juan Antonia 
Flecha. In plaats van taart 
is er een tentoonstelling. 
Die heet ‘Heeren vertrekt’, 
naar de legendarische 
woorden van sportjourna-
list Karel van Wijnendaele 
(1882-1961).

GENT 

De koers is van ons en van Gent, dat wordt in de Sint-Pietersabdij wel duidelijk.

JAN CLAEYS

FO
TO

’S
 D

A
V

ID
 V

A
N

 H
EC

K
E

Luisteren naar 
verhalen van 
grote Vlaamse 
coureurs.

Gisteren op de eerste rij: Roger De Cock, 
de oudste nog levende winnaar van de 
Ronde van Vlaanderen.

Ook in de koers 
is jong geleerd, 
oud gedaan.

In het café van Rondewinnaar 
Roger De Cock druipen de 
verhalen van de muren.


