
12/24/2016 19:43:13 De Juiste Antwoorden Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Noffel’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt twee rechtszaken aan zijn broek. Martin verliest uiteindelijk en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 9:57:12 mackzo Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Noffel’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt twee rechtszaken aan zijn broek. Martin verliest uiteindelijk en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/31/2016 5:26:40  Laurens013 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

1/1/2017 13:46:10 aaa Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeAchttien jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 12:00:58 Aad Bijl Velox Ties K. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Rick Velthoos Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de loods van zijn vaderBrikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 19:19:56 Aad2 Bijl Velox Ties K. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenPinny S. Rick Velthoos Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 18:14:37 adelaar Honkbalknuppel Velox Fat Eddie Thompson Het doorspelen van privé informatie over collega-agenten aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Mikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenE25 tussen Namen en LuxemburgEen naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 11:08:35 Adryo het is zelfmoor, geen sporen van braak, brandende sigaret en wapen in eigen hand. Zittend op de omgevallen kruk heeft zij zichzelf door het hoofd geschoten. Tevens een afscheidsbrief geschreven nadat ze een fles wijn heeft leeggedronken en en in de pBijl Elinkwijk Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelTien jaar plus tbs Ammie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitPinny S. Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/30/2016 17:04:21 Alexx Oet Grunn Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistPinny S. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 17:45:26 Amneziahaze Bijl DOS Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenAmmie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSiegfried S. Martien Hunnik Willem-Alexander Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Brikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 12:32:55 AMSTERDAM 2016 WESTBijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/30/2016 18:06:48 Angie Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 13:31:09 Anni Bijl DOS Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Susan Visser Strafrechtadvocaat Aymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er een zonnebloem op stondRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/27/2016 14:51:34 Bart075 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 19:58:22 bartrolleman Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeAchttien jaar Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Martien Hunnik Ard van der Steur Susan Visser Strafrechtadvocaat Anouar T. In de cel Brikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 11:57:34 Bati Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitPinny S. Martien Hunnik Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/27/2016 12:56:31 BdB Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderE25 tussen Namen en LuxemburgEen naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 22:52:45 BDI666 Bijl Velox Herman du Bois Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelAchttien jaar Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Olaf Hamers Ard van der Steur Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de loods van zijn vaderBrikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er een zonnebloem op stondRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 13:44:17 Beflap Bijl Velox Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelAchttien jaar Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Rick Velthoos Fred Teeven Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/26/2016 17:14:10 Benny Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Noffel’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt twee rechtszaken aan zijn broek. Martin verliest uiteindelijk en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/27/2016 3:49:59 Billy Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/27/2016 10:31:36 Bjorn Bijl Velox Janus van W. Twintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenNan Paul de B. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/30/2016 17:57:10 BK020 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 15:57:24 Bkk Bijl Elinkwijk Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 14:24:30 Bons Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 19:00:13 Buub78 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Ziebie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Olaf Hamers Ard van der Steur Susan Visser Officer van Justitie, parket Midden-NederlandAnouar T. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 23:38:00 Carlito 74 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Justin Bruynesteijn Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

12/27/2016 0:11:54 Carlito777 Honkbalknuppel Velox Ties K. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Justin Bruynesteijn Fred Teeven Sonja Graansma Officer van Justitie, parket Midden-NederlandSadik C. In de cel Klikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenTunnel bij Luik Het privé-adres van zijn case-manager

12/30/2016 20:24:51 carlos2905 Bijl Velox Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 2:28:52 Chefkok Honkbalknuppel DOS Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Martien Hunnik Ard van der Steur Marij Bertram Officer van Justitie, parket Midden-NederlandAnouar T. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze op bestelling waren gestolenE25 tussen Namen en LuxemburgHet privé-adres van zijn case-manager

12/31/2016 13:43:36 Constantinopel Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Ziebie Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

1/1/2017 16:41:10 Cornelia Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 13:48:03 Creepy Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van privé informatie over collega-agenten aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 13:40:12 Daaf Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Klikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Enorme diefstal van euro’s bij Joh. Enschede’. Over de miljoenen die verdwenen bij de gelddrukkerij in Haarlem.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 23:03:01 Danielle Bijl Elinkwijk Herman du Bois Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistNan Paul de B. Olaf Hamers Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 1:00:42 de neus84 Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 22:20:13 debaas Bijl Elinkwijk Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenNan Paul de B. Justin Bruynesteijn Peter R. de Vries Arianne Grootendorst Strafrechtadvocaat Kevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er een zonnebloem op stondRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

1/1/2017 9:07:52 dekiek Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

1/1/2017 17:07:23 Delft015 Honkbalknuppel Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Justin Bruynesteijn Willem-Alexander Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderBrikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/27/2016 2:39:50 DeMarokkaan010 Pistool FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Olaf Hamers Willem-Alexander Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 16:21:38 derekhugh Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van privé informatie over collega-agenten aan criminelenTwintig jaar Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenPinny S. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/28/2016 9:59:53 Desmo Klepje Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Ziebie Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenE25 tussen Namen en LuxemburgHet privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 14:04:10 Dfh Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistNan Paul de B. Olaf Hamers Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 17:23:50 djcrima Pistool Elinkwijk Fat Eddie Thompson Het doorspelen van privé informatie over collega-agenten aan criminelenAchttien jaar Ammie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Sonja Graansma Officer van Justitie, parket Midden-NederlandKevin H. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

12/31/2016 14:40:26 Droene Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 16:11:29 Edit Bijl Velox Herman du Bois Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Susan Visser Strafrechtadvocaat Kevin H. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenE25 tussen Namen en LuxemburgEen naaktfoto van de case-manager

12/27/2016 12:07:49 Edwin R. Bijl Velox Herman du Bois Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

1/3/2017 12:19:47 Ellen Leenders Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 13:44:21 Eric Honkbalknuppel Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Nappie Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSiegfried S. Martien Hunnik Willem-Alexander Marij Bertram Strafrechtadvocaat Kevin H. In de loods van zijn vaderMikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

1/1/2017 10:44:03 Frank Bijl Velox Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Marij Bertram Strafrechtadvocaat Anouar T. In de cel Brikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenE25 tussen Namen en LuxemburgHet privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 15:04:35 Frank x Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Justin Bruynesteijn Ard van der Steur Sonja Graansma Strafrechtadvocaat Kevin H. In de loods van zijn vaderBrikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 17:29:16 Fréderike Bijl FC Breukelen Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSiegfried S. Justin Bruynesteijn Fred Teeven Susan Visser Officer van Justitie, parket Midden-NederlandKevin H. In de loods van zijn vaderBrikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 13:57:49 Fret Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

1/2/2017 9:28:34 Garribaldi Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Martien Hunnik Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenE25 tussen Namen en LuxemburgHet privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 11:30:44 George Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Ziebie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Olaf Hamers Fred Teeven Arianne Grootendorst Rechercheur van Buro WarmoesstraatAymad A. In de cel Brikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/31/2016 0:53:25 Gokjegemaakt Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenNappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Rick Velthoos Fred Teeven Marij Bertram Strafrechtadvocaat Kevin H. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 11:13:16 Guhlweert Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSiegfried S. Martien Hunnik Willem-Alexander Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 19:44:41 Hans Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 16:24:54 HarryUtrecht Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van privé informatie over collega-agenten aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderBrikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/31/2016 16:02:33 hdbahca Pistool FC Breukelen Fat Eddie Thompson Het doorspelen van privé informatie over collega-agenten aan criminelenAchttien jaar Nappie Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenNan Paul de B. Martien Hunnik Fred Teeven Susan Visser Rechercheur van Buro WarmoesstraatSadik C. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenE25 tussen Namen en LuxemburgHet adres van het pleeggezin

12/26/2016 20:03:18 Henki T Drie uit de kluiten gewassen bodyguardsDOS Ties K. Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeNul jaar, hij werd vrijgesprokenNappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSiegfried S. Rick Velthoos Fred Teeven Susan Visser Strafrechtadvocaat Kevin H. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er een zonnebloem op stondRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/27/2016 17:22:37 Henrieke Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Enorme diefstal van euro’s bij Joh. Enschede’. Over de miljoenen die verdwenen bij de gelddrukkerij in Haarlem.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 20:28:14 Het is moord ze heeft het pistool aan haar rechter hand de bloed zit ook rechts van haar als ze met rechterhand zelfmoord had gepleegd zou de bloed nooit spatten op de muur rechts van haar en zou ze ook anders komen te liggenBijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 1:07:57 het lijkt erop dat ze een afscheidsbrief heeft geschreven en heeft zelf het moordwaBijl Velox Janus van W. Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeAchttien jaar Ziebie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitPinny S. Martien Hunnik Peter R. de Vries Sonja Graansma Strafrechtadvocaat Anouar T. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenE25 tussen Namen en LuxemburgHet privé-adres van zijn case-manager

1/2/2017 0:43:24 hikem Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenPinny S. Olaf Hamers Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Klikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenE25 tussen Namen en LuxemburgHet privé-adres van zijn case-manager

1/1/2017 18:09:42 hugo drax Honkbalknuppel Velox Janus van W. Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeAchttien jaar Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Brikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenE25 tussen Namen en LuxemburgEen naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 23:27:35 hunter Bijl DOS Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Ammie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Rick Velthoos Fred Teeven Sonja Graansma Strafrechtadvocaat Kevin H. In de loods van zijn vaderMikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/27/2016 9:34:55 Ik_niet Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/31/2016 17:51:37 ikkusters Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein ‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 17:13:12 indiaan Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenZiebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Olaf Hamers Fred Teeven Marij Bertram Officer van Justitie, parket Midden-NederlandSadik C. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/28/2016 12:22:58 Iwan Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/31/2016 17:34:03 Iwan Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 11:42:11 Jaleasa Bijl Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Rick Velthoos Fred Teeven Sonja Graansma Strafrechtadvocaat Anouar T. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 13:30:02 jan Pistool Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenPinny S. Justin Bruynesteijn Fred Teeven Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er een zonnebloem op stondE25 tussen Namen en LuxemburgHet privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 12:27:40 Janus uit Medemblik Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Martien Hunnik Ard van der Steur Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 22:17:08 JanW Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein ‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/27/2016 22:19:58 JanW Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/31/2016 17:29:27 JanW Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 9:47:21 Jazzmin Bijl FC Breukelen Herman du Bois Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeTien jaar plus tbs Ammie Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Justin Bruynesteijn Peter R. de Vries Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 15:53:47 jeanc Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Olaf Hamers Fred Teeven Marij Bertram Officer van Justitie, parket Midden-NederlandKevin H. In de cel Brikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Enorme diefstal van euro’s bij Joh. Enschede’. Over de miljoenen die verdwenen bij de gelddrukkerij in Haarlem.Omdat er een zonnebloem op stondRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

1/2/2017 19:46:49 Jeff Jones Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitPinny S. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 9:40:48 jerommeke Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 12:23:23 JF Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/28/2016 16:54:55 Jo Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenNappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSiegfried S. Martien Hunnik Willem-Alexander Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/28/2016 10:34:58 Joffrey79 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 15:15:18 johan Bijl Velox Ties K. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 11:40:20 john Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSiegfried S. Martien Hunnik Fred Teeven Sonja Graansma Rechercheur van Buro WarmoesstraatKevin H. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 13:01:36 Johnnnnyyyyyy Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Ziebie Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Brikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/31/2016 14:08:07 JohnnyMamo Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Klikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 19:43:19 jokertje Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Brikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

12/25/2016 16:30:35 Joopaffa Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 19:38:24 Jose Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/31/2016 17:26:49 Jose Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 0:22:39 JP Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Martien Hunnik Fred Teeven Marij Bertram Officer van Justitie, parket Midden-NederlandAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 22:05:27 Kabouterkrikkrak Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Ammie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitPinny S. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/30/2016 14:54:00 Keez666 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/27/2016 16:19:06 knal Bijl Elinkwijk Fat Eddie Thompson Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Rick Velthoos Ard van der Steur Sonja Graansma Strafrechtadvocaat Anouar T. In de cel Klikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

12/25/2016 13:44:32 koopss Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/30/2016 12:43:22 kruitsporen op haar hand en caliber van kogel zou moeten uitmaken of de kogel uuit haar wapen kom anders kan je niks concluderen zoiezo pleeg je geen zelf moord met sigaret in je handen dus ik zou voor moord gaan want je gaat ook niet met je rug naar je buBijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitPinny S. Olaf Hamers Fred Teeven Susan Visser Rechercheur van Buro WarmoesstraatKevin H. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 11:36:46 Laura Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 15:17:54 Lleo Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Klikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

1/2/2017 18:48:21 LongoniZ Bijl DOS Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Martien Hunnik Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Brikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/29/2016 15:30:33 Louis Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/31/2016 17:27:11 lyd Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Klikkenstein ‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 15:12:49 M Bijl Elinkwijk Ties K. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 4:25:23 m.a Honkbalknuppel DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenNan Paul de B. Olaf Hamers Willem-Alexander Marij Bertram Rechercheur van Buro WarmoesstraatKevin H. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

12/27/2016 17:29:36 Madness72 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Brussel Het adres van het pleeggezin

12/28/2016 1:00:36 Maty Bijl DOS Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelNul jaar, hij werd vrijgesprokenAmmie Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenNan Paul de B. Justin Bruynesteijn Willem-Alexander Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderMikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/30/2016 19:00:44 Maupie Z Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/28/2016 14:16:38 Maxime Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 11:43:18 Mc040 Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Ammie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Rick Velthoos Fred Teeven Sonja Graansma Officer van Justitie, parket Midden-NederlandKevin H. In de cel Brikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 15:00:55 menno Bijl DOS Ties K. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSiegfried S. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Brikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Enorme diefstal van euro’s bij Joh. Enschede’. Over de miljoenen die verdwenen bij de gelddrukkerij in Haarlem.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenE25 tussen Namen en LuxemburgHet adres van het pleeggezin

12/25/2016 20:04:03 meryem Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Ziebie Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistNan Paul de B. Olaf Hamers Fred Teeven Sonja Graansma Strafrechtadvocaat Sadik C. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er een zonnebloem op stondRing van Brussel Het adres van het pleeggezin

12/26/2016 12:33:21 michel Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 12:33:12 Mikk Honkbalknuppel DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenNan Paul de B. Olaf Hamers Willem-Alexander Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 21:22:00 Mj Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSiegfried S. Rick Velthoos Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Brikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Enorme diefstal van euro’s bij Joh. Enschede’. Over de miljoenen die verdwenen bij de gelddrukkerij in Haarlem.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/31/2016 6:31:08 Mo53 Honkbalknuppel FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSiegfried S. Olaf Hamers Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

1/2/2017 0:44:33 Moeglie Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Rick Velthoos Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Brussel Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 14:40:54 mr.Hyde Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 12:56:56 Nathan Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitPinny S. Olaf Hamers Ard van der Steur Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 18:30:12 Nee Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenZiebie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSiegfried S. Olaf Hamers Fred Teeven Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/30/2016 14:12:00 nee Drie uit de kluiten gewassen bodyguardsDOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Justin Bruynesteijn Ard van der Steur Sonja Graansma Officer van Justitie, parket Midden-NederlandKevin H. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/27/2016 5:57:44 Nicklely Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Klikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 11:37:44 Nickname98 Bijl DOS Herman du Bois Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeAchttien jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 15:06:44 Nicole A. Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Rick Velthoos Peter R. de Vries Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/26/2016 15:18:27 ninss Honkbalknuppel FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSiegfried S. Rick Velthoos Peter R. de Vries Sonja Graansma Rechercheur van Buro WarmoesstraatAymad A. Ten kantore van PanoramaKlikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenTunnel bij Luik Het privé-adres van zijn case-manager

12/29/2016 12:27:04 nl1dev Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/31/2016 2:14:33 Nou Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Ziebie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Brikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Brussel Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 12:27:29 Omen Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Martien Hunnik Willem-Alexander Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 16:02:21 Pablo 500 Bijl FC Breukelen Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelTwintig jaar Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Olaf Hamers Willem-Alexander Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Brikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 17:50:17 Pascal Bijl Elinkwijk Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelTien jaar plus tbs Ziebie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Rick Velthoos Ard van der Steur Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. Ten kantore van PanoramaKikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 12:48:15 Pat James Honkbalknuppel FC Breukelen Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSiegfried S. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 12:24:04 Pato Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Marij Bertram Officer van Justitie, parket Midden-NederlandAymad A. In de cel Klikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 19:24:16 patronnn Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 11:21:29 Patrycja Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeNul jaar, hij werd vrijgesprokenAmmie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Olaf Hamers Ard van der Steur Susan Visser Strafrechtadvocaat Kevin H. In de cel Brikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

1/1/2017 18:27:06 peter Bijl DOS Herman du Bois Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeNul jaar, hij werd vrijgesprokenNappie Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSiegfried S. Rick Velthoos Willem-Alexander Arianne Grootendorst Strafrechtadvocaat Aymad A. In de loods van zijn vaderMikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenTunnel bij Luik Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 17:16:45 PGEE Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Olaf Hamers Fred Teeven Arianne Grootendorst Strafrechtadvocaat Sadik C. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/31/2016 21:13:45 Pietertje Bijl Elinkwijk Ties K. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Nappie Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Rick Velthoos Ard van der Steur Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 14:26:57 Pietjepuknatuurlijk Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Martien Hunnik Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

1/3/2017 2:42:15 pino Bijl Elinkwijk Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelTien jaar plus tbs Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zit Willem-Alexander Kevin H. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

1/1/2017 19:21:46 pitool verkeerde hand ivm bloedvleg en zitpositie onmogelijk dus moordBijl Elinkwijk Ties K. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenPinny S. Olaf Hamers Ard van der Steur Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/30/2016 11:38:11 PlattePet Rotterdam Bijl Elinkwijk Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSiegfried S. Rick Velthoos Fred Teeven Susan Visser Strafrechtadvocaat Kevin H. In de cel Brikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

1/2/2017 11:50:44 plenatarium Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeAchttien jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Martien Hunnik Fred Teeven Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. Op het Ministerie van DefensieKikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze op bestelling waren gestolenE25 tussen Namen en LuxemburgHet privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 16:36:38 Plizx Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van privé informatie over collega-agenten aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Sonja Graansma Strafrechtadvocaat Sadik C. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/31/2016 2:09:08 Priscilla Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSiegfried S. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/27/2016 12:02:13 Puckies Honkbalknuppel Velox Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelTien jaar plus tbs Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Martien Hunnik Fred Teeven Susan Visser Rechercheur van Buro WarmoesstraatKevin H. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

12/26/2016 1:38:18 Queen65 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. Op het Ministerie van Defensie ‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenE25 tussen Namen en LuxemburgHet privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 0:14:56 R.L Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Martien Hunnik Fred Teeven Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Brikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/30/2016 12:19:10 Raisa Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Ammie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Olaf Hamers Ard van der Steur Arianne Grootendorst Officer van Justitie, parket Midden-NederlandKevin H. In de loods van zijn vaderMikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenTunnel bij Luik Het privé-adres van zijn case-manager



12/25/2016 14:30:51 Ror Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Ammie Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Martien Hunnik Ard van der Steur Arianne Grootendorst Officer van Justitie, parket Midden-NederlandAnouar T. In de cel Brikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/30/2016 16:47:35 Rubio72 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/29/2016 0:43:27 Rudy Drie uit de kluiten gewassen bodyguardsElinkwijk Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistPinny S. Martien Hunnik Fred Teeven Arianne Grootendorst

12/25/2016 14:57:28 Rutger Bakker Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 12:39:18 sam Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Nappie Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 17:20:01 Sander Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

1/3/2017 12:32:26 sars Pistool DOS Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitPinny S. Martien Hunnik Ard van der Steur Arianne Grootendorst Strafrechtadvocaat Anouar T. In de cel Brikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Brussel Het adres van het pleeggezin

12/27/2016 10:32:36 serpiente Pistool DOS Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Rick Velthoos Willem-Alexander Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Brikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Brussel Het adres van het pleeggezin

12/26/2016 9:25:45 servet Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeAchttien jaar Ziebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Olaf Hamers Ard van der Steur Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Klikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 0:45:16 shnikes030 Bijl DOS Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Justin Bruynesteijn Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. Ten kantore van PanoramaBrikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 1:44:37 Sjaak9 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Ammie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenPinny S. Olaf Hamers Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Klikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderE25 tussen Namen en LuxemburgHet adres van het pleeggezin

12/25/2016 22:11:25 Slappie Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSiegfried S. Rick Velthoos Willem-Alexander Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 12:33:44 Smakkie Bijl Velox Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 14:27:48 Spaceman80 Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Klikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 19:23:09 Sproetje Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 17:02:39 Stofzuiger Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Martien Hunnik Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 17:02:39 Stofzuiger Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Martien Hunnik Fred Teeven Sonja Graansma Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 1:18:27 Suave Bijl Elinkwijk Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelAchttien jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/30/2016 14:36:07 sv nwn Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Rick Velthoos Willem-Alexander Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er een zonnebloem op stondRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 19:58:19 Tamara Marcelis Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/27/2016 9:14:52 Taximitchel Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenArd van der Steur Strafrechtadvocaat Sadik C. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 19:32:28 Tess Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/26/2016 2:01:08 The Saint 1415 Honkbalknuppel DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Enorme diefstal van euro’s bij Joh. Enschede’. Over de miljoenen die verdwenen bij de gelddrukkerij in Haarlem.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

1/1/2017 9:29:20 Thea Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 13:36:23 Themstreetmf Bijl DOS Janus van W. Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelAchttien jaar Ziebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKlikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 14:52:27 Tibor Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/30/2016 16:28:41 TiborH Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 15:59:28 Tim Bijl DOS Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat ze op bestelling waren gestolenE25 tussen Namen en LuxemburgHet adres van het pleeggezin

1/2/2017 18:50:09 Tiny Hurkens Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van privé informatie over collega-agenten aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein ‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/26/2016 15:57:56 Tom Honkbalknuppel DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSiegfried S. Martien Hunnik Ard van der Steur Susan Visser Strafrechtadvocaat Kevin H. In de cel Brikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er een zonnebloem op stondRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

1/2/2017 10:13:08 Tom Duinstra Bijl Elinkwijk Herman du Bois Het wissen van onderzoeksgegevens over verdachten van cokesmokkelAchttien jaar Nappie Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistPinny S. Olaf Hamers Fred Teeven Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Klikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 20:58:49 Tony Bijl Elinkwijk Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Ziebie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Justin Bruynesteijn Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Brussel Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

12/25/2016 14:05:11 Treeass Bijl Elinkwijk Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Arianne Grootendorst Rechercheur van Buro WarmoesstraatKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenE25 tussen Namen en LuxemburgEen naaktfoto van de case-manager

12/30/2016 15:47:29 TTH Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Koen Everink dood gevonden’. Over de moord op zakenman Koen Everink in Bilthoven.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 22:54:54 uweantes Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Klikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 11:47:16 vermoord Bijl Velox Herman du Bois Het doorspelen van kentekens van criminelen aan een concurrerende bendeNul jaar, hij werd vrijgesprokenAmmie Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistPinny S. Olaf Hamers Fred Teeven Sonja Graansma Officer van Justitie, parket Midden-NederlandKevin H. In de cel Brikkenstein Martin plaatst een proces-verbaal van de politie waarin iemand verklaart dat Redouan T. liquidaties laat plegen en een grote drugshandelaar is. Een dag later zegt Officier van Justitie Koos Plooij in de rechtbank dat het document vervalst is. Martin rectificeert‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

12/25/2016 17:34:18 Vermoord Bijl DOS Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitPinny S. Rick Velthoos Fred Teeven Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/25/2016 18:29:38 Vermoord Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Martien Hunnik Fred Teeven Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Brussel Het adres van het pleeggezin

1/1/2017 17:08:17 Vermoord Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Martien Hunnik Fred Teeven Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

1/2/2017 21:26:06 vermoord Honkbalknuppel FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSiegfried S. Olaf Hamers Fred Teeven Susan Visser Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Brikkenstein Martin schrijft dat een gevangenisbewaarder in P.I. Zuyderbos een hasj café runt op zijn afdeling, en zelf de detectiepoortjes uitzet zodat er van alles en nog wat door hem of anderen mee naar binnen kan worden genomen. Een dag later neemt hij het weer terug.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/25/2016 22:54:26 Vermoord, pistool ligt haar rechterhand terwijl de bloedspatters rechts op de muur zitten. Dus zittend op de kruk moet ze met haar linkerhand geschoten hebben. Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenNul jaar, hij werd vrijgesprokenLange Willem Holleeder aan Fred Ros geld had aangeboden om geen kroongetuige te wordenSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Marij Bertram Strafrechtadvocaat Aymad A. In de cel Brikkenstein Martin plaatst een filmpje op zijn site van een Marokkaan in een witte bestelbus, die zogenaamd een ‘voorverkenner’ was van de liquidatie op Djordy Latumahina. Hij checkt het niet bij de politie en doet geen wederhoor. Een dag later blijkt het een onschuldige pakketbezorger en moet hij het filmpje op last van een advocaat al weer weg halen.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

1/3/2017 12:15:12 Wally Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/26/2016 11:09:26 Wappie187 Wouter Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

1/2/2017 2:05:40 Willem pestman Bijl Elinkwijk Herman du Bois Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Nappie Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Martien Hunnik Willem-Alexander Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het adres van het pleeggezin

12/26/2016 11:46:06 wim holleeder Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Nappie Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenSamuel A. Olaf Hamers Ard van der Steur Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Brikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat er een zonnebloem op stondRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/27/2016 17:46:28 Wouter H. Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconKevin H. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Enorme diefstal van euro’s bij Joh. Enschede’. Over de miljoenen die verdwenen bij de gelddrukkerij in Haarlem.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/30/2016 17:08:26 Woutertje Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder geld heeft gestoken in de misdaadsites Crimesite en MisdaadjournalistSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt met Powned een reportage over gevangenis Zuyder Bos. In het item wordt vermeld dat Dino Soerel, Hüseyin Baybasin en Louis Hageman bepalen wat er in de inrichting gebeurt, wie wat mag doen en wie welke rechten heeft. Het blijkt onzin en Powned moet rectificeren.‘Laatste foto van Martin Kok’. De foto van Martin op bed in sexclub Bocaccio, anderhalf uur voor zijn dood.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager

12/28/2016 2:31:36 Ya020 Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitNan Paul de B. Olaf Hamers Fred Teeven Sonja Graansma Rechercheur van Buro WarmoesstraatAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/27/2016 5:46:22 Yasar Drie uit de kluiten gewassen bodyguardsElinkwijk Ties K. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTien jaar plus tbs Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenNan Paul de B. Olaf Hamers Willem-Alexander Marij Bertram Bedrijfsleider van sexclub SatyriconSadik C. Op het Ministerie van DefensieKikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Enorme diefstal van euro’s bij Joh. Enschede’. Over de miljoenen die verdwenen bij de gelddrukkerij in Haarlem.Omdat er dikke verf was gebruikt en die zijn altijd duurderRing van Antwerpen Schoten op het kantoor van Jeugdzorg

12/28/2016 20:45:43 yougo Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenAchttien jaar Lange Willem Holleeder de rechtbank met een granaatwerper had laten beschietenPinny S. Olaf Hamers Fred Teeven Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAnouar T. In de cel Kikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Brussel Het privé-adres van zijn case-manager

12/30/2016 21:59:38 Zahir Bijl Velox Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Willem-Alexander Arianne Grootendorst Bedrijfsleider van sexclub SatyriconAymad A. In de cel Kikkenstein Martin maakt een vrouw verdacht op zijn site onder de kop 'Gezocht voor grootschalig PGB en belastingfraude’. In het artikel werd gesteld dat een vrouw zich schuldig maakt aan fraude en dat zij daarvoor wordt gezocht. Klopte niks van. Martin moest het op last van een advocaat een paar weken later rectificeren.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze het dichtst bij het raam hingenRing van Antwerpen Een naaktfoto van de case-manager

12/25/2016 15:46:55 Ziebie Bijl FC Breukelen Janus van W. Het doorspelen van informatie over wietkwekerijen aan criminelenTwintig jaar Lange Willem Holleeder achter de moord op Sam Klepper zitSamuel A. Olaf Hamers Fred Teeven Susan Visser Strafrechtadvocaat Aymad A. In de loods van zijn vaderKikkenstein Martin schrijft wekenlang over ‘Leipe Mustafa’, die volgens hem een kopstuk van de Mocro Maffia is. Hij provoceert en beledigt hem bijna dagelijks en krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Martin verliest en rectificeert.‘Filmpje onthoofde man duikt op’. Over de gruwelijke liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd werd achtergelaten bij een sisha-lounge.Omdat ze op bestelling waren gestolenRing van Antwerpen Het privé-adres van zijn case-manager


