Als de omerta verbroken wordt (Mark Eeckhaut)
Het verhaal
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KORTRIJK – Onder motorbendes is de 'omerta' absoluut. Maar de Franse Hells Angel
Remy G., alias Joe, kraakte toch. Hij vertelde aan de politie hoe de Angels in Aalbeke in
oktober 2009 vanuit een rijdende auto het vuur openden op de aartsvijand: de Outlaws.
Van onze redacteur
Vier oktober 2009, half twee 's ochtends, een grijze wagen rijdt traag voorbij café 'Au
Batteur' in Aalbeke. Een groepje leden van de Outlaws-motorbende staat buiten aan het
café.
De Outlaws zijn naar buiten gekomen om de schade op te meten aan hun auto's en
motoren. Een kwartiertje eerder al werd vanuit een rijdende auto het vuur geopend op het
café.
Maar terwijl de Outlaws buiten staan, passeert de grijze wagen een tweede keer.
En in de traditie van een klassieke 'drive by shooting' uit de Amerikaanse getto's, openen
de inzittenden het vuur uit een zijraampje van de wagen.
Ze schieten raak ook. Outlaws Peter S. en Yves D.C. raken levensgevaarlijk gewond.
Kristof VDB is er maar iets minder erg aan toe.
Lammetjes zijn de Outlaws zelf natuurlijk ook niet want bij een huiszoeking in Au
Batteur vindt de politie achteraf een machete, een boksbeugel, een telescopische
wapenstok, een kruisboog, hamers en messen. Maar daarmee begin je uiteraard niet veel
tegen vuurwapens.

'Ik wist die nacht in Aalbeke niet waar we naartoe gingen', verklaarde Hells Angel Remy
G. achteraf aan de speurders. G. was ten tijde van de feiten kandidaat-lid of prospect bij
de Hells Angels. Hij werd, zoals het hoort voor een prospect bij een motorbende,
gebruikt als manusje-van-alles.
'Er was die nacht het jaarlijkse feestje van de Hells Angels Coast in Eernegem. Zelf moest
ik verschillende keren over en weer rijden naar de Red Devils in Moeskroen om daar
extra drank te halen. Op een bepaald moment was daar in Moeskroen een discussie waar
ik als prospect niet bij mocht zijn. Toen zei Christian – die er ook was – plots dat ik in
zijn auto moest stappen.'
Sergeant-at-arms
De Christian in kwestie is niemand minder dan Christian M., de sergeant-at-arms van de
Hells Angels Coast. De sergeant-at-arms is diegene die verantwoordelijk is voor de
militaire acties van de bende. In mensentaal: als de sergeant-at-arms er zich mee moeit, is
het menens.
'We zaten met vier in de auto. Natale T. reed. Christian zat naast hem. Adolf en ik zaten
achteraan in de wagen.'
Adolf is de bijnaam die Hells Angel Jean-Michel G. met fierheid draagt bij de Angels
omdat hij een grote tatoeage van Adolf Hitler op zijn lichaam heeft staan.
'We zijn voorbij het clubhuis van de Outlaws gereden. Er stond niemand. Christian en
Adolf zijn uitgestapt en ze hebben vijf of tien keer geschoten naar het clubhuis. Daarna
zijn we terug naar Moeskroen gereden.'
Een paar minuten later keerden de Angels terug naar Aalbeke. 'Natale reed traag. Adolf
zat achteraan links. Hij draaide het raam naar beneden en vuurde. Christian deed
hetzelfde, van achter de chauffeur door.'
De dag na de aanslag versterkten de Red Devils de muren en deuren van hun lokaal met
stalen platen. Ze waren duidelijk bang voor represailles.
Territorium
De gebeurtenissen in Aalbeke waren de kroniek van een aangekondigde schietpartij. Hells

Angels, Outlaws en Bandido's zijn wereldwijd de drie zogenaamde 'onepercenter'
motorbendes, genoemd naar het ene procent van de motorrijders dat meent dat de wetten
alleen voor de anderen bestaan, en niet voor hen.
In normale tijden proberen de clubs elkaar met rust te laten en heerst er een soort van
gewapende vrede. Maar de explosieve groei van de Outlaws in onze contreien baart de
Hells Angels al langer zorgen.
Vooral op plaatsen waar de bendes te dicht bij elkaar in de buurt komen, durft het de
laatste jaren wel eens grondig fout te lopen.
Zo openden Hells Angels op 20 mei 2011 in Eisden (Maasmechelen) het vuur toen drie
Outlaws van een naburige club het openingsfeestje van de bandencentrale van een Hells
Angel kwamen verstoren.
Resultaat: drie dode Outlaws, hun lichamen achteraf bijzonder amateuristisch gedumpt
in het kanaal. Drie Hells Angels wachten ondertussen in de cel op een proces voor de
drievoudige moord.
Op het moment van de aanslag in Aalbeke op 4 oktober 2009 broeide er ook al een heel
tijdje een territoriumconflict tussen de Outlaws en de Hells Angels in de Belgisch-Franse
grensstreek.
De Red Devils – een support club van de Hells Angels – hadden sinds jaar en dag hun
lokaal in Moeskroen.
Het zinde de Red Devils en hun bazen van de Hells Angels Coast in Eernegem
allerminst dat op nauwelijks vier kilometer van hun deur de MC Outlands uit Aalbeke
zich hadden laten inlijven door de grote vijand, de MC Outlaws.
De twee clubs leefden als het ware op mekaars lip.
Van dan af was het alleen maar wachten op het eerste conflict.
Op 24 juli 2009 werd de motorfiets van een van de Outlaws in brand gestoken op de
parking van Au Batteur. Ongetwijfeld het werk van de Hells Angels.
De zenuwen stonden vanaf dat moment strak gespannen. En op 4 oktober kwam het
conflict dan toch tot een uitbarsting.

Net op de dag dat er een feestje was bij de Hells Angels Coast zag Johan F., de voorzitter
van de Red Devils, hoe een paar Outlaws zijn motor in Moeskroen tegen de grond
duwden. Met als resultaat een kras.
Johan F. belde naar de Hells Angels Coast en daar werd besloten dat de kras op de motor
met bloed moest gewroken worden.
Er werden zelfs twee Limburgse Hells Angels te hulp geroepen. Theo S. en Patrick S.
waren op het feestje van de Coast toen tot de strafexpeditie werd besloten.
Wat S. niet wist, is dat zijn telefoon op dat moment werd afgetapt in het kader van een
ander strafdossier. Toen zijn vriendin hem belde om te vragen hoe het daar was,
antwoordde S.: 'Kijk maar naar het Nieuws.'
Bad Standing
Acht Hells Angels en Red Devils staan terecht. Maar Remi G., alias Joe, de zaakvoerder
van een bedrijf dat aircotoestellen produceert, heeft nu al een zware prijs betaald voor
zijn loslippigheid.
Hij heeft de Hells Angels 'bad standing' verlaten. Daarmee wordt bedoeld 'in slechte
verstandhouding'.
G. heeft geprobeerd zijn zielenrust van de Hells Angels te verkrijgen tegen de prijs van
7.500 euro, zes airco-toestellen. Maar gisteren stond hij heel alleen tussen de zeven
andere beklaagden.

