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Drugsmiljonairs van Thais paradijs naar Antwerpse
cel - 06/0612008

ANTWERPEN - Koen
Van Staay (30), Paul
Meyer (44), Kelly
Cautereels í25) en Ronald
Koornwinder (46\ zifien
sinds woensdag
opgesloten in de
gevangenis aan de

Begijnenstraat. Ze
verschijnen maandag
voor T0Omiljoen euro
hele wereld.

voor de raadkamer. Het gerecht schat dat ze
aan drugs smokkelden naar landen in de

De bende investeerde een deel van het drugsgeld in een Thais
luxeresort, waaÍ ze in oktober 2007 werden opgepakt. De twee
kopstukken van de bende, Koen Van Staay en Paul Meyer, z4n al
jaren bekenden van het gerecht. Zo kreeg Van Staay in april vorig
jaar dertien jaar cel voor de export van 3,28miljoen xtc-pillen en
voor de smokkel van 152kilo cocaïnepasta. Paul Meyer kreeg toen
voor de cocaïnepastasmokkel zes jaar cel. Volgens het gerecht zit
de bende ook achter de grootste drugsvangst ooit in ons land:
45ton hasj en 1 lOkilogram heroihe, verstopt in een container
schroot en op straat 25Omiljoen euro waard.

Op het moment van hun veroordeling liepen de twee vrolijk rond
in Thailand. De kerels daagden de speurders zelfs uit door hen een
vakantiefoto te sturen met de boodschap 'groeten uit Thailand.'
Omdat België geen uitleveringsverdrag met Thailand heeft,
dachten ze dat het gerecht hen daar ongemoeid zoulalen.

Bij de veroordeling sprak de rechter echter ook de 'onmiddellijke
aanhouding' van de drugssmokkelaars uit en de federale recherche
greep dat dankbaat aan om via een rechtshulpverzoek de Thaise
politie wafin te maken mee te helpen bij de arrestatie van de

bendeleden. De Thaise regering zette daarop meer dan
5Opolitieagenten in om de bende in te rekenen.

Van Staay en Meyer leefden in grote luxe op het paradijselijke
Thaise eiland Koh Samui. Ze kochten er aan de kustplaats Tambol
Bophut het'Superpro Samui Resort', een 70.000m2 groot domein
met vijf luxueuze villa's, een zwembad met ligweide, een hotel en

een professioneel trainingskamp voor thaiboksers. De bendeleden
werden's ochtends vroeg verrast toen de politie in hun
vakantiedomein binnenviel.
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Het Antwerpse gerecht liet inmiddels beslag leggen op het
Superpro Samui-domein. De bende kocht met de
drugsopbrengsten ook luxewagens, een fitresszaak en een
schoonheidssalon. Het gerecht nam vier auto's en een reeks
bankdocumenten in beslag. Op de bankrekeningen van de
drugshandelaren stond voor ruim l00miljoen baht, zo'n2,5
miljoen euro. Ook dat geld is geblokkeerd.

Jean-Charles Verwaest
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