
Een bruine Mechelse herder springt
over het grasland van het militair
domein in Wuustwezel. Voor de
wandelaars die passeren, lijkt het
alsof hij de tijd van zijn leven heeft
en deze zondag eens goed mag uitra-
zen. Maar voor zijn baasjes is Paddle
hard aan het werk. Hij zoekt een
geurspoor. De twee vrouwen achter
hem houden hem nauwlettend in het
oog en letten op de kleinste details:
hoe hij loopt, of plots stilstaat.

“Paddle is eigenlijk een expert in
mantrailen: het  spoor volgen van
een levende, vermiste persoon”, zegt
Esther van Neerbos, van de Neder-
landse Stichting Signi Zoekhonden.
“Twee jaar geleden heeft Paddle in
Utrecht het lichaam van een vrouw
gevonden die vermoord was door
haar partner. Iedereen dacht dat ze
in het water lag, maar Paddle gaf aan
dat ze in het zand begraven lag.” 

Dan stopt Paddle. Hij begint luid te
blaffen, en hij loopt in cirkeltjes.

Paddle is op zoek naar Britta Cloe-
tens. De jonge Antwerpse vrouw
werd op 23 april 2011 vermoord in
een garage in Wilrijk. De moorde-
naar, autoverkoper Tijl Teckmans,
heeft dat bekend en werd al in 2015
tot 30 jaar cel veroordeeld. Maar
haar lichaam is nooit gevonden.

Teckmans beweert dat hij vergeten
is waar hij haar begraven heeft. “Ze
stierf doordat ik het kofferdeksel op
haar hoofd liet neerkomen”, vertelde
Teckmans. Hij was boos omdat ze
geen seks met hem wilde. “Daarna
ben ik met haar in de koffer van mijn
auto naar de Ardennen gereden. Ik
heb haar het bos ingesleept, en
bedekt met wat takken.”

Maar waar? Dat weet hij niet meer.
De speurders reden vier keer met
hem naar Wallonië. Ook daarna is
hard gezocht. Maar ondanks heli-
koptervluchten, bodemonderzoek
en botanische analyses werd Britta
niet gevonden. Dat de autoverkoper
niet meer zou weten waar zijn
slachtoffer is, noemden experts
volstrekt ongeloofwaardig.

Dat Paddle nu in het noorden van
Antwerpen zoekt, komt door
Werner M.: een oudere Antwerpe-
naar die het proces van Teckmans
vanop de publieksbanken volgde en
er de afgelopen jaren van overtuigd
raakte dat Britta niet in Wallonië,
maar in Wuustwezel ligt. “Forensi-
sche speurders vertelden tijdens het
proces dat de aarde op de schoenen
van Teckmans uit het noorden van
Antwerpen kon komen”, zegt
Werner M., die anoniem wil blijven.

Zes jaar na de
moord op Britta
zoeken ze weer

naar haar lijk.
En het is 

niet de politie
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Meer dan 6 jaar na de moord op 
Britta Cloetens (25) wordt er 
opnieuw naar haar lichaam gezocht. 
Niet door speurders, en zelfs niet op 
initiatief van haar familie. Een groep 
Nederlandse vrijwilligers zoekt met 
honden in Wuustwezel naar de plek 
waar de vrouw begraven zou liggen. 
De organisatie Signi Zoekhonden 
denkt dat ze eindelijk het mysterie 
kan ophelderen.
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