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DRAMA IN SCHEVENINGEN:
vijf ervaren surfers vermoedelijk gestikt

Joost (30) werd
nog gereanimeerd
op het strand, maar
alle hulp kwam te laat.

Voor de kust van het Nederlandse Scheveningen zijn
maandag vijf ervaren surfers verdronken. Volgens hun
collega’s gaat het om «de crème de la crème van
de surfwereld»: instructeurs die geschoold waren als
lifeguard en die avond samen trainden op reddend
zwemmen. Ze kwamen terecht in een dikke laag
zeeschuim en zijn vermoedelijk gestikt. Vier lichamen
zijn intussen geborgen, de zoektocht naar het vijfde
slachtoffer werd gisternamiddag stopgezet.
• INGE BOSSCHAERTS •

«We werden bedolven
onder lawine van schuim.
Ik wist niet wat
onder of boven was»
«Ze werden compleet verrast. Door de zee die
ze zo goed kenden, en waar ze zoveel van hielden.» Op het strand van Scheveningen, in het
oosten van Nederland, kwamen vrienden van
de vijf verongelukte surfers gisteren samen
om te rouwen. Ze zochten troost bij elkaar, en
legden bloemen en wetsuits neer op het
strand. Sommigen van hen waren er maandagavond bij, toen de surfers in de problemen
kwamen. «Dit is echt heel heftig», zegt een
vriendin van de slachtoffers. «Gisteravond
(maandag, red.) zaten we hier nog allemaal
gezellig samen op het strand. Niemand van
ons die er toen bij stilstond dat sommigen
nooit meer terug naar huis zouden gaan.»

‘Cappuccino coast’

Op het strand komen familie en vrienden samen
om te rouwen. Ze zoeken troost bij elkaar en leggen
bloemen op het zand. Foto’s Facebook, ANP, EPA

Een groepje van zes vrienden zocht maandagavond rond 19 uur de golven op naast de
havengeul van Scheveningen. De plek staat
bekend als dé hotspot voor surfend Nederland, en lokt het hele jaar door boarders die
er de aanrollende kracht van de branding
komen opzoeken. Volgens ooggetuigen
waren de omstandigheden die avond ruig:
hoge golven, een sterke stroming en een
verraderlijke wind. Door de gedraaide wind
kwamen de surfers plots in een dikke laag
zeeschuim terecht. Het fenomeen staat in
zeemiddens bekend als ‘cappuccino coast’ en
is het resultaat van de algenbloei, die in de
maand mei wel vaker voor aanspoelend
schuim zorgt aan de kust. «Maar een ruwe zee
klopt dat schuim nog eens extra op», zegt
Adriaan Gmelig Meyling van Stichting
Anemoon. «Vergelijk het met slagroom: hoe
harder je klopt, hoe steviger het schuim.» De

Mama van moordverdachte Bonheiden:

«Bizar dat identiteitskaart
van slachtoffer bij ons thuis lag»
De raadkamer heeft de aanhouding
van Edson T. (20) uit Bonheiden met
een maand verlengd. De student
wordt verdacht van de roofmoord op
Christine Verbeiren (70), die in een
villa woonde op een paar honderd
meter van het huis van de jonge
verdachte.
De advocaat van Edson T. wilde na de
beslissing van de raadkamer gisteren
geen commentaar kwijt. De moeder
van de verdachte gelooft in de
onschuld van haar zoon. Ze was erbij
toen de politie bij hen binnenviel en
hem arresteerde. «De speurders
zeiden dat mijn zoon en een vriend
verdacht waren van betrokkenheid
bij de dood van die mevrouw uit onze
buurt. Ik kende haar niet. Mijn zoon
ook niet. Maar volgens de speurders
zaten hun vingerafdrukken in haar

wagen. Mijn zoon zou aan het stuur
hebben gezeten. Ze hebben niét
gezegd dat hij haar heeft vermoord.»
Zoals bekend werd de Ford van het
slachtoffer aangetroffen op een paar
honderd meter van haar woning.
Edson T. woont op wandelafstand
van de plaats waar de auto was
achtergelaten.

Erin geluisd
Volgens zijn moeder geeft Edson T.
toe dat hij met de auto van het slachtoffer reed. «Natuurlijk wist hij niet
dat het de auto was van een omgebrachte vrouw. Anders was hij nooit
achter het stuur gekropen. Mijn zoon
is géén stommerik.» De vrouw ziet
nog een reden om te geloven in zijn
onschuld. «Ze spreken van een roofmoord. Wat is er dan gestolen? De
politie heeft ons hele huis binnenste-

buiten gekeerd. Ze vonden hier niets
van die mevrouw.» Ze verbetert zichzelf bijna meteen. «Behalve haar
identiteitskaart dan», zegt ze met een
diepe zucht. Wat de pas van het
slachtoffer bij haar thuis deed, noemt
ze zelf een mysterie. «Bizar, maar
misschien heeft Edson die gewoon in
haar auto gevonden? Ik laat ook soms
mijn portefeuille slingeren in de
auto.» Volgens de vrouw heeft ze al
telefoon gekregen van haar zoon uit
de gevangenis. «Hij heeft me gerustgesteld: hij zegt dat hij niets te maken
heeft met de dood van die mevrouw.
Weet je wat zijn probleem is? Edson
is van nature geen grote prater.
Misschien wil hij nu ook niet zeggen
wie er hem heeft ingeluisd met die
auto?» Edson T. liep zowel in 2018 als
vorig jaar al een veroordeling op voor
diefstal met geweld. (BJM/TVDZM)

specifieke combinatie van wind en stroming
zorgde er maandag voor dat er zich naast de
zeepier in Scheveningen in een mum van tijd
een enorme laag zeeschuim samenpakte, van
bijna twee meter dik.

Verdwenen in de stroming
De zes surfers werden bedolven. Slechts één
van hen — een 40-jarige man — kon zich nog
tijdig in veiligheid brengen. «Plots werden we
‘gespoeld’ door een massa schuim», zegt hij.
«Het leek alsof we in een lawine waren
terechtgekomen. Ik wist gewoon niet meer
wat onder of boven was.» Zijn vijf vrienden
werden meegesleurd. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij startte een
zoekactie, maar ook die werd bemoeilijkt
door de schuimlaag. De kustwacht moest een
helikopter inzetten, die laag over het water
vloog om zo het schuim van de golven te
blazen. Maandagavond konden ze op die
manier twee surfers uit het water halen:
Joost (30) en Sander (38). De twee werden op
het strand nog gereanimeerd, maar alle hulp
kwam te laat.
De zoekactie werd gisterochtend hervat.

Een reddingswerker
baant zich een weg
door de schuimlaag.

Rond 6 uur werden ook de lichamen van Max
en Pim gevonden, twee surfers van 22 en
24 jaar oud. Enkele uren later lokaliseerden
de hulpdiensten ook het lichaam van Mathijs,
een 23-jarige Delftenaar. Maar nog voor het
geborgen kon worden, verdween het
opnieuw in de stroming. De zoektocht naar
zijn lichaam werd gisternamiddag stopgezet.

Crème de la crème
In Scheveningen is het verdriet om de vijf
verongelukte surfers groot. Aan verschillende
gebouwen gingen de vlaggen halfstok, op
sommige plaatsen werden de vlaggen zelfs
vervangen door wetsuits. Surfer Pat Smith
noemt de vijf slachtoffers «de fitste van de
hele surferscommunity». «Zij waren de crème
de la crème van het wereldje», zegt hij aan de
Nederlandse krant ‘AD’. «Allemaal heel ervaren instructeurs, geschoold als lifeguards.
Maandagavond zijn ze niet voor hun plezier
in het water gegaan, maar omdat ze in barre
omstandigheden wilden oefenen op reddend
zwemmen. Uitgerekend tijdens zo’n training
voor het redden van anderen hebben ze er
hun eigen leven bij gelaten.»

Politie valt huis binnen
op zoek naar kat
In Stabroek is de politie gistermiddag
binnengevallen in een huis om een kat op te
halen die een spuitje moet krijgen. Selena
Ali (23, foto) had het dier geadopteerd
tijdens haar stage in Peru. De politie kon
poes Lee nergens vinden. «Ik ga niet zeggen
waar ze is.»
Toen de coronacrisis uitbrak en studente
Selena halsoverkop met een repatriëringsvlucht van Peru naar België vloog, nam ze het
gevaccineerde katje met toestemming van
de ambassade mee. Maar het Federaal
Agentschap voor de Voedselveiligheid
(FAVV) startte een procedure om het in
beslag te nemen. Er bestaat een kleine kans
dat de kat besmet is met hondsdolheid. In
normale omstandigheden zou het dier
teruggestuurd worden naar Peru, maar nu
kan dat niet en wil het FAVV de kat
euthanaseren.
Tegen 11 mei — maandag, dus — moest
Selena poes Lee laten inslapen bij de dierenarts. Dat leidde tot een storm van protest: een
petitie leverde al 25.000 handtekeningen op.

Desondanks stuurde het FAVV politieagenten langs. «Ik ben erg geschrokken,
zeker omdat ik alleen thuis was. Een agent
kwam binnen, hoewel mijn advocaat nog
niet aanwezig was», zegt Selena, die Toegepaste Psychologie studeert aan de Thomas
More-hogeschool in Antwerpen. Nadien
ging ze met haar advocaat naar het politiecommissariaat voor een ondervraging. «We
zijn er weer vertrokken omdat de politie
geen aanhoudingsbevel had.» Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA):
«Dit is overdreven. Een huiszoeking voor een
kat? Dat klinkt als een slechte Belgenmop.»
(EMZ/PLA)

