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Schager Courant
Nieuwe weg kost
gezin 40 mille

Kampioenskoe Marijtje
is straks te koop
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Allen

Mike Folklore Dag van het kind

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipisicing elit, sed
do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat
non proident, sunt in culpa qui
officia deserunt mollit anim id
est laborum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore

Elf karren aan
start Aeolus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit

Ruilverkaveling
Schagen Q De stichting Stivas voor
een betere agrarische structuur
heeft ruim 3,3 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe ruilverkaveling.
Regionaal 6/7: Geld voor
ruilverkaveling

advertentie

amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

Den Helder Q Elf windkarren
van in totaal acht teams staan
komende donderdag weer
klaar voor de negende editie
van Racing Aeolus.
Een duurzaamheidsrace op de
Helderse zeedijk waarbij de
wind wordt gebruikt om vooruit te komen. Nederland is vertegenwoordigd met onder andere twee buren uit Schoorldam. Zij rijden voor de tweede
keer met de oorspronkelijke
windkar van de familie Broers
uit Schagerbrug. Donderdag is
een oefendag. Vrijdag en zaterdag worden officiële tijden gereden.
Regionaal 9: Sneller
racen dan de wind

Vrijspraak na jaar cel
Camerabeelden mishandeling Kdanz geven doorslag Q Echte dader nog vrij
Marten Visser

m.visser@hollandmediacombinatie.nl

Schagen Q De 28-jarige Elroy H uit
Den Helder die in 2014 tot twee jaar
cel werd veroordeeld wegens ’bruut
uitgaansgeweld’ in discotheek
Kdanz is gisteren door het Gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep
vrijgesproken.
H. heeft in totaal dik een jaar in de
gevangenis gezeten, maar het gerechtshof acht niet bewezen dat hij
op 24 augustus 2014 in Kdanz een
man die bewusteloos op de grond
lag tegen het hoofd heeft getrapt. Bij
de vechtpartij tijdens een ’rastafeest’ was een groep mannen uit
Den Helder betrokken. Er werd geslagen met volle flessen drank. Een
slachtoffer dat bewusteloos op de

’Nu schadevergoeding eisen’
Marten Visser
Schagen Q Ongeveer veertigduizend euro. Dat is de schadevergoeding waarop Elroy H. recht
heeft omdat hij ruim een jaar onschuldig in de cel zat, zegt zijn
advocaat Rick van Leusden. ,,Ik
heb een snelle berekening gegrond lag werd volgens getuigen
’tegen het hoofd getrapt alsof het
een voetbal was’.
H. was die avond gekleed in een wit
shirt. Hij heeft lang rastahaar. In
Kdanz liepen bijna twintig rasta’s in
een wit shirt rond, maar toch werd
H. door diverse getuigen aangewe-

maakt en kom ongeveer op dat
bedrag uit.’’ Volgens Van Leusden
is H. enkele weken geleden, na de
zitting bij het gerechtshof, al op
vrije voeten gesteld. Nieuwedieper Tyren A., die voor dezelfde
mishandeling ook twee jaar cel
kreeg heeft zijn hoger beroep
kort voor de zitting ingetrokken.
zen als de ’kopschopper’. Volgens
advocaat Rick van Leusden, die de
verdediging van H. tussentijds overnam, heeft hij aan de hand van camerabeelden van de vechtpartij
kunnen aantonen dat die getuigen
er naast zaten. Hij verbaast zich erover dat die beelden tijdens de eer-

dere zittingen van de rechtbank in
Alkmaar nauwelijks een rol hebben
gespeeld. ,,Die beelden zijn niet
goed bekeken. Ze waren ook vaag.
Ik heb er heel veel tijd aan besteed
en ze frame voor frame bekeken.
Uit de beelden blijkt heel duidelijk
dat het niet mijn cliënt was die het
slachtoffer geschopt heeft.’’
Het Gerechtshof bevestigt dit in
zijn arrest. Volgens het hof is duidelijk op de beelden te zien dat H.
wordt weggetrokken uit de vechtende menigte voordat het slachtoffer wordt geschopt. Daarom werd
H. vrijgesproken. De schadevergoeding van ruim 3600 die hij aan de
slachtoffers zou moeten betalen
werd ook ingetrokken.
Advocaat Van Leusden is uiteraard
blij de vrijspraak. ,,Maar de werkelijke dader loopt dus nog vrij rond’’,
stelt hij vast.

