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Flinke trap beëindigt salvo
3 Identiteit schutter bij
politie bekend
3 Slachtoffer ’was een
trotse, aardige jongen’

Groningen In café Het Kleine

Door Mick van Wely
Groningen In café Het Kleine

Kroegje in Groningen zwoegen de

uitbaters maandagmiddag om de

zaakweer op orde te krijgen. De in-

slagen van kogels herinneren nog

aan de schietpartij van zaterdag-

ochtend. De politie heeft inmiddels

een verdachte op het oog.

Van een van de twee gokkasten

waaraan Ertac Cakici (35) zaterdag-

ochtend zat toen hij werd doodge-

schoten, is het glas verbrijzeld. In

demuur bij de punt vande bar en in

de muren rechts achterin het ca-

feetje aan de Rodeweg prijken vier-

kante gaten. De technische recher-

che heeft stukken hout wegge-

zaagdomdekogels te onderzoeken.

De kroegeigenaren Paul en Ber-

nadette noemen het een wonder

dat er niet meer gewonden vielen.

Meteen nadat Paul de deur opende

toen de schutter aanklopte, begon

de man te schieten.

"Dwars door het café heen. Hij

had ook anderen kunnen raken.

Paul gaf ineens een keiharde trap

tegen de deur. Toen pas stopte het

geratel", zegt Bernadette.

Boven het café sliep het dochter-

tje van de uitbaters. "Gelukkig is

haar niets overkomen."

De twee willen wat tot rust ko-

men. Pas in of na het weekend gaat

de tap weer open. Bernadette: "Ik

hoop dat de zaak geen negatief

imago krijgt. We hebben hier nor-

maal gesproken nooit trammelant."

De politie beschikt over de iden-

titeit van de schutter en is op zoek

naar hem. Volgens getuigen zei Ca-

kici dat hij een hooglopend conflict

had met een Antiliaan. Hij voerde

felle discussies aan de telefoon.

Mogelijk is de recherche achter de

identiteit van de schutter gekomen

na analyse van de gespreksgege-

vens van Cakici.

De politie heeft een TeamGroot-

schalig Optreden (TGO) van 25

man op de moord gezet. Een ander

TGO is nog volop bezig met de

moord op de Groninger Nico Leeu-

we. Die werd eind vorig jaar omge-

bracht. Rechercheurs zijn door ca-

paciteitsdruk tijdelijk van lopende

onderzoeken afgehaald.

Een vriend van Cakici heeft ont-

hutst gereageerd op diens dood.

"We groeiden samen op en deelden

passie voor muziek. Ik denk dat Er-

tac ruzie heeft gehad met de ver-

keerde persoon. Hij was een trotse,

aardige jongen. Ik hoop dat de poli-

tie de schutter snel pakt", aldus Re-

nato, die met Ertac opgroeide in

Veendam.

Rechts achterin zijn de gokkasten te zien waarbij het slachtoffer zat.
Op de wanden is aangegeven waar kogels insloegen.
De schutter vuurde vanaf de deuropening over het linkergedeelte
van de bar naar achteren.

º Politieonderzoek bij het Klei-

ne Kroegje. Foto: Archief
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