
door Peter van Erp

VEGHEL/DEN BOSCH – Nog zeker tot
de kerstweek blijft een 20-jarige
inwoner van Vught in voorarrest
in verband met de moord op kick-
bokser Volkan Düzgün uit Veg-
hel. De eerste openbare rechtszit-
ting, een pro formazaak, staat op
de rol voor maandag 23 december.
De Vughtenaar is ruim twee
maanden geleden aangehouden
in zijn woning in verband met de
moordzaak. De pro forma is be-

doeld voor een tussentijdse eva-
luatie van het moordonderzoek
en noodzakelijk om de voorlopige
hechtenis te verlengen. Een
woordvoerster van het Openbaar
Ministerie geeft aan dat er tot op

heden geen andere verdachten in
deze zaak zijn aangehouden.
Düzgün werd op 13 juli op zijn ei-
gen oprit in Veghel doodgescho-
ten, terwijl hij achter het stuur
van zijn auto zat. De kickbokser
was in 2012 betrokken bij een
vechtpartij in Zijtaart die eindig-
de in een dodelijke schietpartij.
Een vriend van Düzgün werd ver-
oordeeld voor doodslag op Yous-
sef Sabbahi en poging tot dood-
slag op diens broer. De kickbok-
ser zelf werd niet vervolgd.

door Peter van Erp en Frans
Raaijmakers

UDEN – Leerlingen van de vmbo-af-
deling van het Udens College
springen in de bres voor een leer-
kracht die op non-actief is gezet
voor het tonen van een aanstoot-
gevend filmpje aan scholieren.
Via de Facebookpagina ‘Arno
moet blijven’ roepen de scholie-
ren op om de leraar te steunen.

Gisteren hadden al meer dan vier-
honderd leerlingen de digitale ac-
tie gesteund.
Via diezelfde website werd gistera-
vond voor Omroep Brabant ook
een protest voor het schoolge-
bouw aan het Kleinveld op touw
gezet waaraan zo’n 150 scholieren
gehoor gaven. Zij stonden met
een spandoek ‘Arno moet blijven’
voor de draaiende camera van de
regionale omroep en zongen de

docent toe. Later staken leerlin-
gen vuurwerk af en klommen op
het schoolgebouw.
Eerder op de dag reageerden scho-
lieren van het Udens College al
verontwaardigd op het nieuws
dat hun leerkracht thuis wacht op
de uitslag van een onderzoek.
Rondvraag leert dat ze erg begaan
zijn met de docent. Hij wordt om-
geschreven als ‘de leukste leraar
van school’ en ‘iemand waarbij je
altijd met problemen terecht
kunt’. In de pauzes zou de leraar
zich regelmatig onder de leerlin-
gen begeven.
Volgens veel leerlingen wordt de
docent een loer gedraaid. Hij zou
via zijn telefoon een seksfilmpje
aan leerlingen hebben getoond.

„We hebben er allebei heel erg
om gelachen”, zegt een scholier
aan wie de docent het filmpje liet
zien. Een aantal leerlingen meldt
verder dat een collega de docent
‘erin heeft geluisd’.

Directeur Wiel Sporken geeft aan
dat het onderzoek naar de gedra-
gingen van de docent snel zal wor-
den afgerond. „In ieder geval deze
week, misschien zelfs sneller.” Hij
bevestigt dat het interne onder-
zoek naar de docent is ingesteld
na een melding over een filmpje
dat de leraar zou hebben getoond.
Of de melding werd gedaan door
een leerling, ouder of collega van
de docent laat Sporken in het mid-
den. In afwachting van de conclu-
sies van de directie staat de do-
cent op non-actief. Dat is volgens
Sporken iets anders dan ge-
schorst. „Een schorsing is een
strafmaatregel en hier moet nog
blijken of er iets onoirbaars is ge-
beurd.”

Hier moet nog
blijken of er iets
onoirbaars is
gebeurd

De Vughtenaar zit al ruim
twee maanden vast. Er zijn
tot op heden geen andere
verdachten aangehouden

Wiel Sporken, directeur UC

Vanwege het vertonen van een expliciet
seksfilmpje zit een leraar thuis. Leerlingen
van het Udens College staan achter hem.
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Leerlingen Uden steunen leraar
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Bijzondere dvd over bijzondere cavia

� Na een oproep op Facebook kwamen gisteravond ongeveer 150 leerlingen naar het Udens College om hun steun aan de geschorste leraar te betuigen. foto Jeroen Appels/Van Assendelft

Verdachte liquidatie tot kerst vast
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Word ook abonnee!
Ga naar

bd.nl/abonneren

Kijk voor aanbiedingen voor
abonnees op:

bd.nl/abonneevoordeel
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