
Uden, 17 februari 2011 

 

Persbericht 

‘ Slachtoffer Udense glazenprikker slaat terug ‘ 

Vanmiddag om 16.00 uur lanceert de 18 jarige Ruben Wijnen uit Uden, slachtoffer van 

zinloos geweld na cafebezoek op 13 februari 2011 in Uden, een campagne website tegen 

zinloos geweld in de samenleving, en uit protest tegen vrijlating van de vermoedelijke dader 

van deze poging tot doodslag binnen 24 uur na aanhouding.  

De website is op het internet te vinden via www.verdachtebedankt.nl . Op de website zullen 

dan tevens nieuwe zaken aangemeld kunnen worden door derden. 

Ruben stelt ‘Eigenlijk heb ik levenslang. Mijn gezicht is voor het leven verminkt en mijn 

gehoor beschadigd. De dader staat na 24 uur weer buiten en kan dit weekend nog gezellig 

een biertje drinken in het cafe om daar zo mogelijk een volgend slachtoffer te maken. Ik heb 

nog geluk gehad hoe raar dit ook klinkt volgens de plastisch chirurgen in het ziekenhuis. 

Wanneer een halve centimeter lager was gestoken met het kapotte bierglas was ik 

doodgebloed in een hoek van het café. Hoe kan je dit doen en waarom ? ‘. 

Volgens diverse getuigenverklaringen en camerabeelden is naast de dader een 

medeplichtige in beeld gekomen. Volgens de plaats delict, Ons Caffeej te Uden aan de Markt 

is op 16-02-2011 in de middag het digitale camera beveiligingssysteem in beslag genomen 

door de politie, aldus eigenaar Alex. De laffe aanval is reeds te zien op het internet via de 

website van geenstijl.nl en dumpert.nl, zoekwoord Udense glazenprikker. 

Een medewerker van een bedrijf in Uden heeft in het bijzijn van getuigen op 16 februari 

2011 verklaard zijn collega te hebben herkend als de dader op de online beelden van de 

beveiligingscamera van het cafe, mede door de tatoo op de rechterarm. Volgens de 

medewerker is de dader een meeloper en stoerdoener en zou hij zich enkele jaren geleden 

op de kermis in Uden ook al schuldig hebben gemaakt aan geweldpleging. 

De website www.verdachtebedankt.nl zal door Ruben wekelijks worden geactualiseerd met 

nieuwe feiten of omstandigheden die in de media zijn verschenen. 

Noot redactie: 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen per email via  info@verdachtebedankt.nl . 

De beelden op de website verdachtebedankt.nl zijn vrij van copyright. 

 



 

 


