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Hondje Dribbel gedood
 

Het zal je maar overkomen. Je gaat met je baby en je hondje wandelen.

Vlak voordat je thuiskomt, maak je de leiband van je hondje los. Op dat 

moment komt er een jogger aangelopen. Je hondje loopt op de jogger toe. 

Die reageert verveeld. Je roept nog: ‘Hij doet niets, hoor!’ Maar de jogger

steekt je hondje tweemaal in het hart. De man loopt verder. 

Het overkwam Julie De Corte uit Waasmunster. 
Haar hondje werd voor haar ogen doodgestoken. 
Een weekend lang werd naar de dader gezocht. De 
politie ondervroeg alle joggers uit de buurt. Uitein-
delijk werd de schuldige opgepakt. Het gaat om A.V., 
een 43-jarige man uit Lokeren. A.V. werkt bij Natuur 
en Bos. Hij noemt zichzelf een natuurvriend. Vol-
gens een familielid is A.V. een plantenliefhebber. Hij 
draagt altijd een mesje bij zich. ‘Als hij een zeldzame 
plant ziet, snijdt hij een paar blaadjes af. Dan kan hij 
die aan zijn verzameling toevoegen.’ A.V. werd door 
de politie verhoord. Daarna werd hij vrijgelaten. Op 
sociale media zijn velen niet mals voor de dader. Hij 
werd er zelfs met de dood bedreigd. Daarom krijgt 
hij nu bescherming door de politie.

Twee versies
Dribbel was een Jack Russel Terriër van drie jaar 
jong. Het diertje werd gedood met twee messteken. 
Maar de eigenares en de dader vertellen een ver-
schillend verhaal. Julie beweert dat Dribbel speels 
op de jogger toeliep. De advocaat van A.V. beweert 
het tegendeel. Volgens hem gedroeg Dribbel zich 

dreigend. ‘Mijn cliënt nam zijn mes en wilde er de 
hond mee afweren. Dat is anders gelopen. Mijn 
cliënt betreurt dit, hij is geen dierenhater.’ De man 
zal wel voor de rechter moeten komen. Hij wordt 
beschuldigd van dierenmishandeling en hij had een 
verboden wapen bij zich.
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