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De rechtszaak van de zusjes Zimra en Simcha Geurts tegen een groep meisjes gaat nog
steeds door. Alhoewel de verdachte groep meisjes
al een taakstraf
opgelegd gaat krijgen van het Openbaar Ministerie, wil Zimra ook met een civiel proces de
groep straffen.

Hiertoe heeft zij de bekende Utrechtse advocaat Yehudi Moszkowicz, de kleinzoon van Max
Moszkowicz en de neef van Abraham ‘Bram’ Moszkowicz,
ingehuurd
. Zimra staat bekend als een playmate van Playboy en heeft een
Joods-Zuid-Afrikaans-Nederlandse achtergrond.

Volgens de zusjes waren ze met twee andere vriendinnen aan het dansen in een Utrechtse
discotheek toen een meisje tegen de 20-jarige Simcha botste. Meteen hierop duwde ze Simcha
hard weg waardoor ze ten val kwam. Toen haar zus,
de 21-jarige Zimra
, vroeg waarom ze dit deed, kneep één van de meiden haar keel dicht. Hierop begonnen de
vriendinnen van de aanstichters meteen te schoppen en te slaan. Ook Zimra raakte hierbij ten
val.

Toen de zusjes Geurts op de grond lagen, bleven de vier meisjes schoppen terwijl de zusjes
met opgetrokken knieën op de grond lagen. “Er hebben vier meisjes tegen het hoofd van
Simcha geschopt en ook Zimra heeft een aantal rake klappen gekregen. Wij vinden daarom dat
het voor de rechter moet worden gebracht”, aldus Yehudi Moszkowicz.

Het is onbekend wat de twee andere vriendinnen van Zimra is overkomen of wat zij hebben
gedaan tijdens de vechtpartij. De vechtpartij werd opgebroken door portiers en de agenten
kwamen ter plekke verhaal halen. Toen één van de meiden Zimra
in haar rug stompte
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toen Zimra met de politie aan het praten was, werden de dader en haar vriendin meegenomen
naar het bureau. De andere twee vechtersbazen van de groep aanvallers bleven ongestraft
achter. Ook na afloop zouden er nog bedreigende tweets gestuurd zijn naar Zimra door
familieleden van de agressievelingen.

Daarnaast heeft de vader van één van de meisjes Zirma beschuldigd van drugsgebruik,
agressieve wangedrag, provocatie en arrogant gedrag vlak voor, tijdens en na de vechtpartij.
De manager van Zimra, Sidney Brandeis, meldt dat de beveiligingscamera’s het incident
duidelijk hebben opgenomen en dat er geen sprake van is dat Zimra of Simcha het gevecht zelf
uitgelokt zouden hebben. Brandeis heeft dan ook aangegeven een civiele procedure wegens
smaad en laster op te zullen starten. Het is nog onduidelijk of Yehudi dit ook voor zijn rekening
zal nemen daar hij een strafrechtadvocaat is.
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