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Van onze verslaggever ter plaatse
Caroline Vandenreyt

ASSISEN
TONGEREN

XBeschuldigde: Lei Beaumont (71)
XSlachtoffer: ex-vrouw Josée Widdershoven (64, foto)
XBeschuldiging: moord op 13 december 2009
XPlaats: in haar garagebox in Vucht (Maasmechelen)
XFeiten: Beaumont zou zijn ex hebben doodgeschoten 

na een aanslepende vechtscheiding

Het weekend van de moord waren
ze samen geweest, Lei en zijn
vriendin die de ‘privéchauffeur 
van de directeur’ een paar maan-
den na het vertrek van vrouw en 
kinderen al had ontmoet. Zij was
om 18 uur weer naar Ertvelde ver-
trokken, hij was om 18.53 uur op-
eens gaan tanken om naar Zuid-
Frankrijk te vertrekken. Toevallig
tegenover de plek waar zijn ex elke
zondagavond iets ging drinken. 
“Of ik wist van zijn vertrek? Nee.
Daar is het hele weekend niets 
over gezegd”, zei de 64-jarige 
Oost-Vlaamse M.-A.
De volgende dag daagde de politie
op haar werk – ze was poets-
vrouw – op. Haar gsm moest ze
meteen afstaan. “Pas na mijn on-
dervraging hoorde ik dat de ex van
Lei dood was. Ik schrok me ka-
pot.”
De relatie  had toch nog een jaar of
twee geduurd. “Ik bezocht hem in
de gevangenis (tijdens het voorar-
rest, nvdr.), maar hij raakte verbit-
terd.”

ten, dan ermee gereden…”, ge-
tuigden de Zuid-Franse gendar-
mes Hervé Midy en Eric Carayon.
“Toen we vertelden van de kruit-
sporen herinnerde hij zich dat hij 
de achterbank had uitgeprobeerd
en de koffer had geopend. C.
draagt altijd bergschoenen en niet
echt propere kleren. Het lijkt me 
vreemd dat je zo iemand in de auto
laat stappen. Zeker een poets-
freak als Beaumont.”
Zelfs letterlijk vonden ze het niet 
evident dat de corpulente C. op de
achterbank raakte. 

Flikken
Ex-lief M.-A. had nog een tijd in
zijn onschuld geloofd, neef M.
(62) twijfelde niet lang. “Lei was 
een man met twee gezichten. En ik
heb ze allebei gezien”, stelde de
man uit As. Superbeleefd, char-
mant, behulpzaam. Maar ook: 
een man met een kort lontje, geob-
sedeerd door geld en verbitterd
door de vechtscheiding. “Hij heeft

me ooit gezegd: ‘had ik haar maar
in bad verdronken, dan was ik na
een paar jaar weer vrij’.”
Geen halve cent gunde de Maas-
mechelse Nederlander zijn ex-
vrouw – maar evenmin zijn doch-
ters. “Hij liet zich zelfs ontslaan, 
om geen onderhoudsgeld te moe-
ten betalen”, vertelden getuigen. 
Maar daar was justitie niet inge-
trapt, beschreef de advocaat die
Josée en haar dochters had bijge-
staan: door het leeghalen van de
gezamenlijke spaarrekeningen 
(110.000 euro) en het geld van de 
huizen die hij geërfd had, was zijn
inkomen vergelijkbaar met dat 
van zijn vroegere loon. Dus: on-
derhoudsgeld. Wat maakte dat 
Lei giftiger dan ooit was op Josée.
“Het huwelijk was een hel”, klonk
de advocaat. 
En ook achteraf was het telkens 
een marteling als ze Lei bij de no-
taris onder ogen moest komen. De
angst van de moeder zit vandaag
bij de dochters, vertelde de pleiter:

de openbare verkoop van het ech-
telijk huis hebben ze uit schrik tot
na de assisenzaak uitgesteld. Ook
al hebben ze sinds 2010 dat recht.

Weggemaakt
De advocaat die Beaumont bij-
stond in de vechtscheiding kon
niet zeggen of er geld was wegge-
maakt. Neef M.: “Hij zei me: als 
zijn broer zou sterven, moest hij
hem maar laten liggen en snel naar
Luxemburg gaan voor het geld. 
Vóór de rekeningen bevroren wer-
den.”
Tot slot beschreef de wetsdokter 
dat Josée met de handen voor het
gezicht, om zich te beschermen, 
was doodgeschoten. “Als men op
het hoofd mikt, met dat type wa-
pen - een .22 long rifle - weet men
dat die persoon kan overlijden”, 
concludeerde wetsdokter Devel-
ter. 
“Het was bijna een executie”, al-
dus wapendeskundige Borgers. 
Vrijdag getuigt de oudste dochter.

Uiteindelijk zouden ze in 2011 uit
elkaar gaan. Over wie er een punt
achter gezet heeft, zijn de twee het
nooit eens geraakt. Volgens
M.-A. had ze er genoeg van toen
hij haar auto tien, twaalf keer had
ingedeukt na een ruzie. Lei zelf gaf
in het onderzoek aan dat hij de
vrouw met klikken en klakken
had buitengezet. “Daarom ge-
tuigt ze uit wraak tegen mij.”

Kruitsporen
Haar woorden zouden hem in elk
geval niet uitkomen. Zoals het feit
dat ze vertelde dat hij onderweg
naar vakantie in Frankrijk pochte
dat hij in de Maas iets had wegge-
gooid dat de onderzoekers nooit
zouden vinden. En vooral: de be-
taling van een bevriende Franse
wijnhandelaar-jager voor zijn ‘ali-
bi’. “Hij gaf hem een enveloppe op
de markt. Voor wijn? We namen
toch niets mee naar huis.”
Wijnhandelaar (en parttime stro-
per) C. zou verantwoordelijk ge-
weest zijn voor de kruitsporen in 
de auto van Lei. Meester Philip
Daeninck, die optreedt voor de
nabestaanden van Josée: “Heeft 
hij zijn verklaringen over de auto
niet herhaaldelijk gewijzigd?”
“Eerst zei C. dat hij maar één keer
in de auto van Lei was geweest,
toen die de auto nog niet lang had.
Daarna werd het: de dag dat Lei in
Castellane arriveerde op 14 de-
cember had hij er vooraan ingeze-

“Nog liever 
zelfmoord 
dan proces”

MAASMECHELEN - “Iemand die 
mij kapot maakt, maak ik ook 
kapot. Dat zei Lei tegen me. 
Daarom ben ik vandaag nog altijd 
bang”, getuigde het ex-lief (64) 
van Beaumont donderdag. Tegen 
gerecht en politie moest ze maar 
zwijgen. “Op het proces zou hij 
nooit opdagen, vertelde hij me. 
Dan nog liever zelfmoord.”

“De voorbije tien jaar is het aantal
blessures met 30 tot 40 procent
toegenomen”, zegt Johan Belle-
mans (foto), sportarts en orthope-
disch chirurg bij Ziekenhuis Oost-
Limburg in Genk. Dat is te wijten
aan het schoeisel, maar een oplos-
sing vinden is niet evident. “Het is
tegenstrijdig. Als speler wil je ste-
vig op de mat staan en niet voort-
durend uitglijden, maar tegelijk 
wil je ook soepel kunnen bewe-
gen. Gevolg: de enkel wordt losser
ingepakt en je lichaam komt on-
der meer druk te staan. Niet alleen
je voeten, maar ook je enkels, je 
knieën en je heupen.”

Bellemans stemt zo in met de aan-
klacht die Jean-Luc Guer, al twin-
tig jaar podoloog bij de Franse 
topclub Olympique Marseille, on-
langs hield tegen het huidige aan-
bod voetbalschoenen. “Het stevi-
ge zwarte leer is ingeruild voor al-
maar lichtere materialen. En dat
terwijl de sport alleen maar inten-
ser is geworden. Voetballers leg-
gen al snel 30 tot 40 kilometer per
week af. Vergelijk het met een ma-
rathon lopen… op espadrilles. 
Geen goed idee.”
Vooral voor jonge spelertjes kan 
het problematisch zijn, aldus Bel-
lemans. “De voeten zijn een van de

GENK  - Ze beloven om te doen dribbelen als Messi of versnellen als 
Mbappé. De nieuwste voetbalschoenen hebben allemaal één ding 
gemeen: ze zijn ultrasoepel en vederlicht. “Zo licht zelfs dat ze 
blessures veroorzaken”, waarschuwen experts. “Vooral bij kinderen.”

zwakste onderdelen in het skelet
van een kind. Daar komt nog bij 
dat kinderen zich meer blesseren. 
Dat gaat van enkelverstuikingen 
over breuken in het enkelgewricht
tot letsels aan de knieën en kruis-
banden. In de meeste gevallen ge-
neest dat wel, al kan je een heel
leven last hebben van een zware 
verstuiking. De zwaarste blessu-
res kunnen zelfs de groei van het 
kind verstoren.”

Kostprijs?
Goede schoenen zijn dus belang-
rijk. Maar hoe vind je er? “De prijs
speelt niet zo’n rol”, zegt Erin Van
Thielen, sportpodoloog van het 
UZA. “Je hebt goede schoenen
van 50 euro en slechte van 300. Be-
langrijk is vooral dat je ze eens 
vastneemt in de winkel, ze eens

Vederlichte voetbalschoenen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen
de knie zakken tot een hoek van 45
of 90 graden, bijvoorbeeld. Of in-
gooien vanop één been. “Zo kan
je veel onheil voorkomen”, aldus
Bellemans. (mtm)

aanvoelt. Vooral achteraan moe-
ten ze stevig genoeg zijn. Net als in
het midden van de zool. Koop ze-
ker ook geen paar dat sowieso het
hele seizoen moet meegaan. 
Schoenen moeten goed aanslui-
ten en mogen niet te groot of te
klein zijn. Nog een laatste tip: kies
voor een schoen waar je de stan-
daardzool kan uithalen en ver-
vang die door een op maat ge-
maakte.”

Op één been
De experts wijzen tot slot nog op
het belang van stabilisatie-oefe-
ningen bij jeugdopleidingen. 
Daarbij moeten jonge spelertjes 
op één been gaan staan en bepaal-
de motorische handelingen uit-
voeren om hun spieren en ge-
wrichten te versterken. Door 

Hoofdverdachte Lei Beaumont verscheen eerder wel al voor de raadkamer, maar voor het eigenlijke proces 
vorige maand kon beginnen nam hij de benen. FOTO YORICK JANSENS


