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BERGEN OP ZOOM

Vandalen vernielen
schaap kerststal

䊱

Stef en moeder Mandy van Dijck zoeken kerstballen uit.

De schaap die uit de
kerststal van de Gertrudiskerk aan de Grote
Markt in Bergen op Zoom
werd gestolen, is in brokstukken teruggevonden
in de Kloosterstraat. Het
dier is ten prooi gevallen
aan vandalisme. Het
schaap was in de nacht
van vrijdag op zaterdag
uit de kerststal, die in de
tuin van de kerk in de
Kerkstraat stond, weggehaald. Het hek van de
tuin stond toen nog open.

REPORTAGE WURGCONTRACTEN

Kroegbaas
trotseert
multinational
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‘Kerstlampjes vinden
we in de plantenbak’
Marja Klein Obbink
Dongen

Sinterklaas, kerst ... denk je dat de
stress voorbij is, begint de uitverkoop. Kerstspullen voor de helft
van de prijs. ,,Het wordt ieder jaar
drukker met de kerstsale”, weet
Jon van der Avoird van tuincentrum Avri in Dongen, ,,dit jaar
weer tien procent meer omzet.”
Woensdag stond er een rij van tussen de 100 en 150 man voor z’n
deur. ,,Om acht uur ’s morgens,
een uur vroeger dan anders, zodat
we de drukte een beetje konden
verdelen.”
Een gekkenhuis was het, vertelt
hij een dag later tussen de steeds
leger rakende schappen. Woensdag had hij geen tijd voor ons,
deze donderdag kan hij weer even
ademhalen. De grootste score? ,,De
kunstkerstbomen. Van bijvoorbeeld 150 naar 75 euro, ’t is de
moeite ...”. Tussen de 300 en 400
exemplaren had hij woensdag nog
in de winkel staan, daarvan zijn er
nog zo’n 50 van over. ,,De rare
exemplaren”, lacht hij. ,,Van die
bruine, met koperglans en van die
hele grote van drie, vier meter, die
de mensen nog steeds te duur vinden.” Het is de sport: zo’n miniatuurhuisje of een streng kerstverlichting zo goedkoop mogelijk op
de kop tikken. Dat de klanten
daarin ver kunnen gaan en creatieve oplossingen bedenken,

werkt bij Van der Avoird en zijn
personeel soms op de lachspieren.
,,Elk jaar treffen we op de raarste
plekken kerstspullen aan die de
mensen verstopt hebben. Vinden
we kerstverlichting terug in een
grote plantenbak of een miniatuurhuisje dat achterin het schap
is weggestopt zodat niemand het
kan zien. Op de dag van de uitverkoop komen de klanten terug en
vissen hun spullen tevoorschijn.
Voor ons is het de sport om die
spullen op tijd weer terug te zet-

De grootste score: de
kunstkerstbomen.
Van bijvoorbeeld 150
naar 75 euro

Biljartshow op
kersttoernooi

Het is het verhaal van David tegen
Goliath. De Bredase kroegbaas Corné
Segeren (62) nam het in de rechtszaal op
tegen de grootste bierbrouwer ter
wereld, AB-InBev. En won.
In biljartcentrum Den
Hoek wordt geprobeerd
de houdbaarheid van het
driebanden te verlengen
met nieuwigheden bij het
kersttoernooi. Zo klinkt
hardrock uit de speakers
en kondigt presentator
Kees Maas (de bekende
wielerspeaker) de deelnemers aan. Gerwin Valentijn (foto) maakt er
ook een show van. Hij
wint overtuigend.
Sport 12-13

BREDA

– Jon van der Avoird, Avri

ten waar ze horen.”
Moeder Mandy van Dijck uit
Made doet inkopen met kleine
Stef van anderhalf. ,,We hebben
het kopen van een kerstboom
steeds uitgesteld, maar Stef is nu
op een leeftijd dat hij dat mooi
gaat vinden. Een paar weken voor
kerst zijn we hier wezen kijken.
Hele mooi bomen stonden er.
Maar die zij nu weg. De kerstballen heb ik al. De boom koop ik nu
ergens anders.”

Moeder onwel: politie
ontfermt zich over jongetje
BREDA De politie in Breda heeft
zich gistermorgen van haar beste
kant laten zien. Agenten ontfermden zich namelijk over een jongetje
wiens moeder onwel was geworden in een supermarkt in Breda.
De vrouw was met haar zoontje
boodschappen aan het doen in een
supermarkt aan de Jorisstraat toen
ze zich opeens niet goed voelde.
Het personeel ontfermde zich samen met omstanders over de
vrouw, tot de hulpdiensten aanwezig waren.
Omdat de vrouw daarna behandeld moest worden in de ambulance, besloten de opgeroepen
agenten voor wat afleiding te zor-

ZUNDERT

gen voor haar zoontje. Zo mocht hij
onder andere in de politieauto zitten. ,,De jongen keek zijn ogen uit”,
schrijft het politieteam Dongemond op Facebook. ,,Om het plaatje
compleet te maken, mocht het jongetje ook nog de politiepet van een
van onze collega’s op.”
Dat leverde een vertederende
foto op van het jongetje aan de hand
van een politieman, een foto die
breed verspreid wordt op Facebook.
Een medewerker van de supermarkt deed ook nog een duit in het
zakje. Hij gaf de jongen een knuffelbeer en een stuk chocola.
Volgens de politie maakt de moeder het naar omstandigheden goed.

Vier gewonden
door spookrijder
Een spookrijder heeft
gistermiddag een ongeval veroorzaakt op de
Graaf Engelbertlaan in
Breda. Daarbij zijn vier
gewonden gevallen. De
spookrijder is tegen het
verkeer in de rondweg
opgereden en botste
frontaal op een andere
auto. De zuidelijke rondweg weg was aan beide
kanten afgesloten. Een
van de voertuigen kwam
na de botsing op de andere weghelft terecht.

Peter Ullenbroeck

‘Rol brouwer
beperken’
InBev heeft geen zin te reageren op de door haar verloren
gegane rechtszaak tegen
kroegbaas Corné Segeren.
Ondanks herhaalde verzoeken om een reactie blijft het
stil aan de kant van de bierbrouwer. Brancheorganisatie
Koninklijke Horeca Nederland
(KHN) ageert al veel langer
tegen de macht en de invloed
van de grote bierbrouwerijen
in de Nederlandse kroegen.
Volgens haar gaat dat ten
koste van de café-uitbaters
zoals Segeren en de consument die te veel voor zijn biertje moet betalen. KHN pleit
daarom voor transparante
prijzen voor bier en wil dat de
rol van bierbrouwerijen in
cafés beperkt wordt.

et is een bekend gegeven
in de horecawereld. Het is
de brouwer die bepaalt
wat er uit de tap komt. Veel cafépanden zijn in handen van Heineken, AB InBev, Bavaria of Grolsch
die met wurgcontracten de kasteleins dwingen hun bier af te nemen.
Toch zijn er maar weinig kroegbazen die daartegen in het geweer
durven te komen. Corné Segeren
(62) is een van de weinige uitzonderingen. De voormalige uitbater
van café D’n Heilige Antonius in
Breda ging de juridische strijd aan
met bierbrouwer AB InBev. Inzet:
een bedrag van 15.000 euro dat de
brouwer nog van hem tegoed beweerde te hebben.
Het verhaal begint in 2009 als de
voormalig kapper Corné Segeren
genoeg heeft van de knipschaar en
zijn geluk in de horeca wil beproeven. Hij neemt café D’n Heilige
Antonius in de Bredase binnenstad over. Het pand is eigendom
van AB InBev, de grootste brou-

H

Van Laarhoven doet
beroep op Rutte

Breda

René van der Lee

Fietser raakt
gewond bij ongeval

Tilburg

Een fietser is gisterochtend gewond geraakt bij
een ongeval op de kruising van de Kwikstaart
met het Paradijspad in
Breda.
Het slachtoffer, een oudere man, werd aangereden door een automobilist. Die zou de fietser
over het hoofd hebben
gezien door de laagstaande zon.

Breda

De in Thailand gevangen zittende
Tilburger Johan van Laarhoven is
vanuit zijn cel in Bangkok met een
nieuwjaarskaartenactie begonnen.
Met nieuwjaarswensen voor onder
anderen premier Rutte, minister
Sander Dekker van Rechtsbescherming, koning Willem-Alexander
en koningin Máxima vraagt de oprichter van coffeeshopketen The
Grass Company aandacht voor zijn
‘uitzichtloze’ situatie.
Van Laarhoven is in Bangkok veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 75 jaar voor het witwassen van

het geld dat hij met zijn coffeeshops
verdiend heeft. Hij zit al sinds de
zomer van 2014 vast. De Tilburger
hoopt dat hij in juli 2018, als hij precies vier jaar gedetineerd is, kan
worden overgeplaatst naar een gevangenis in Nederland. Achter de
schermen wordt daar al over gesproken. Van Laarhoven en zijn advocaten deden eerder een beroep
op bewindslieden om hem uit de
Thaise cel te krijgen. Tot op heden
was dat vergeefs. Vanuit zijn cel, die
hij moet delen met vijftig andere
gevangenen, stuurde Van Laarhoven ook een bedankkaart aan mensen die zich de afgelopen jaren wél
inzetten voor zijn situatie.
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Corné Segeren vecht
nu echt voor zijn leven
,,Ik hoop maar’’, zegt Corné Segeren, ,,dat andere kasteleins nu
ook durven op te staan tegen
hun brouwer. Maar veel collega’s houden hun mond, omdat ze totaal afhankelijk zijn van
die bierbrouwers. Maar je kan er
van winnen. Dat bewijst mijn
zaak.’’
Segeren doet zijn verhaal, zittend in een rolstoel. Natuurlijk
is hij blij dat de juridische strijd
tegen multinational AB InBev
uiteindelijk in zijn voordeel
heeft uitgepakt. Maar veel tijd
om er bij stil te staan heeft hij
niet. De Bredanaar moet alle
zeilen bijzetten om een heel ander gevecht ook winnend te
kunnen afsluiten.
In 2013, terwijl de rechtszaak
met InBev volop speelt, wordt
bij Segeren een hersentumor
ontdekt. Hij wordt geopereerd,
maar tot overmaat van ramp
krijgt hij tijdens de operatie
twee hersenbloedingen.
De ziekte slaat keihard
toe. Zijn café moet hij
van de hand doen,

wer ter wereld met een jaaromzet
wereldwijd van een slordige 50
miljard euro.
Segeren kan alleen in het café
aan de slag als hij bereid is de contractvoorwaarden van InBev te accepteren. Zo moet hij een lening
van tienduizenden euro’s overnemen die de vorige uitbater van D’n
Heilige Antonius met de brouwer
is aangegaan. Die lening kan Segeren aflossen met de bonus die hij
krijgt door InBev-bier te gaan
schenken.
Het is take it or leave it voor Segeren. Hij kiest voor het eerste, tekent het contract en al gauw draait
het café als een tierelier. Maar Segeren wil meer. Hij wil livemuziek
in zijn kroeg en dat is lastig op die

plaats. Daarom besluit hij twee
jaar later van café te wisselen. Hij
stopt met D’n Heilige Antonius en
neemt café ’t Fust aan de Haven
over dat hij omdoopt in Bourbon
Street. InBev-bier wordt er in zijn
nieuwe kroeg niet meer geschonken. Maar Segeren is nog niet van
de brouwer af. Die eist dat de
kroegbaas het restant van de lening alsnog terugbetaalt. Als de
kastelein weigert, stapt de brouwer naar de rechter. Wat volgt is
een rechtszaak die vijf jaar in beslag zal nemen.
Aanvankelijk lijkt Segeren aan
het kortste eind te trekken. Zowel
bij de lagere rechter als in hoger
beroep wordt InBev in het gelijk
gesteld. Het vonnis is helder: wie

ProRail doet proef met
zelfrijdende treinen
Tom van der Meer
Den Bosch

ProRail gaat proeven doen met
zelfrijdende treinen. In Groningen test de spoorbeheerder de
mogelijkheden op dat gebied van
personentreinen, op de Betuweroute gaat om het goederentreinen.
In de te houden proeven neemt
een computersysteem de handelingen gedeeltelijk of zelfs volledig van de machinist over.
Deze manier van automatisering levert volgens ProRail voordelen op. Zo kunnen geautomatiseerde treinen dichter op elkaar

rijden, waardoor de capaciteit op
het spoor verbetert, en daalt het
energieverbruik van de treinen.
Deze manier van treinen laten
rijden zou volgens ProRail een oplossing kunnen zijn voor het traject Eindhoven - Den Bosch - Amsterdam, waar in de toekomst
twaalf treinen per uur zullen gaan
rijden. Iedere seconde telt dan, aldus een woordvoerder van de
spoorbeheerder.
Een computer, een soort cruise
control met afstandsbediening,
kan veel punctueler rijden, zo
wordt verwacht. Ook tijdens het
rangeren kan het uitkomst bieden, aldus ProRail.

䊱 Oud-kastelein Corné Segeren
hoeft van de rechter bierbrouwer AB InBev geen 15.000 euro
te betalen.
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Het gerechtshof
komt tot de
conclusie dat
InBev bedrog
heeft gepleegd

als kroegbaas een lening met een
brouwer aangaat moet die te allen
tijde terugbetalen, ook als het café
al lang en breed is overgegaan naar
een ander.
Maar dan neemt het recht plotseling een andere wending. In het
hoger beroep beweert InBev dat
het na 2010, dus nadat Segeren uit
D’n Heilige Antonius is vertrokken, de bonussen voor de bierverkoop aan de kroegbaas is blijven
betalen. De Bredanaar ontkent,
maar omdat hij niet meer over de
administratie uit die tijd beschikt
kan hij dat niet aantonen.
Segerens advocaat, mr. Peter
Schouten, besluit het er niet bij te
laten zitten. Hij blijft InBev vragen
bewijs te leveren dat de bonussen

zijn huis wegens gebrek aan inkomsten verkopen.
,,We moeten van duizend
euro in de maand rondkomen.
Eten halen we bij de voedselbank’’, mompelt Segeren in zijn
huurappartementje in BredaNoord. Echtgenote Ineke (61),
zijn steun en toeverlaat, knikt.
,,Het is niet gemakkelijk, maar
gelukkig hebben we elkaar
nog.’’
Om de kanker te kunnen verslaan moet de Bredanaar nog
een keer onder het mes waarna
een hele reeks bestralingen
volgt. Vermoedelijk in Zwitserland omdat de noodzakelijke
apparatuur daarvoor in ons land
nog niet voorhanden is.
Ineke: ,,Die kosten worden
lang niet allemaal vergoed. Dus
dat we deze rechtszaak gewonnen hebben, komt heel goed uit.
Maar mentaal is het nog veel belangrijker. Deze uitspraak heeft
ons zo’n enorme oppepper gegeven. We blijven er gewoon
voor gaan en zien wel waar het
schip strandt.’’

ook na 2011 naar zijn cliënt zijn gegaan. Uiteindelijk komt de aap uit
de mouw. InBev blijkt de bonussen niet aan Segeren, maar aan de
nieuwe uitbater van D’n Heilige
Antonius te hebben overgemaakt.
Dat werpt een geheel nieuw
licht op de zaak, die dan ook
prompt wordt heropend. Dit keer
trekt de Bredase kroegbaas aan het
langste eind.
Het gerechtshof komt tot de
conclusie dat InBev bedrog heeft
gepleegd door voor te spiegelen
dat de bonus aan Segeren is betaald. De restantlening van 15.000
euro (die inclusief rente inmiddels
is opgelopen naar 22 mille) hoeft
Segeren niet langer meer te betalen.

