


• Hells Angels 

Een gesloten wereld 

De Hells Angels zijn de enige internationale 1 %-motorcycleclub in 
Nederland. Ze worden in verband gebracht met diverse criminele 
activiteiten, maar opsporing is moeilijk door de extreme 
geslotenheid van de club. 

I IJ Noocrland lx:staan Zt:CT uiteenlopende bedden v,m de 
HeUs Angels. Ze profilt'TCn zich gra.1g als een groep vrijge
vochten jongl'ns mei het h:1rt op de goede plaats. Maar 

poliriL'Ondcnock rechtvaardigt het beeld \':111 een gesloten bol

werk \':111 leden dic zich met :dlcrlei vormen \':111 Z'W3rC crimina

liteit bezighouden. In het 'gewone' m:tatschappelijkc landschap 

zie jl' de Angels niet al tc vaak, laat staan dal ze de bevolking 

terroriseren. zoals dal ooit in de Vert'nibtdt' Stalen gdx'urtk 

Uovcndien. iedere motorrijder met een midlif/' crisis bn wel t"t.'11 

"CS! mei stickers 3llltrt'kh'n ell zich Hdls Allb'ClIlOl'lllt'n. 

B 

I);lardoor overheerst soms het vrij onschuldige bl .. dd V~1l de 

beruchtste motorclub ter wereld. El,tl bcdd dat bijstcllîng 

behoeft. 

Beschermd 

Laat niemand het in zijn hoofd halen, zich onuit!;enodigd He1ls 

An~d te nocmen of (k emblemen \'an d~· ooit in dl' V<'n'lligd<, 

Statm ocgonnell I%-motorcyck-club te dragt'n. Sterker nog. 

nil'l all('ell de naam Hells Angels, maar zelfS het prcdica:1t 

l%-motorrycll'cllIb ( I%-MC) wordt door (\(, Hd ls Angels ;\1 
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nauwlettend 'bt'SChermd', Wie wat vriendell bij elkaar scharrt'lt 

om gCl.11l1(·nlijk op de motor door het land te tOt.'ren. kall dat 

natuurlijk ZOlll3lr doen. Maar nocm jezelf geen l%-MC CIl zrl 

het zeker niet op een linnen sticker - eell l 1i1U11 - op jt' motor

jack. wam je krijb't bezoek van leden \';lll de I%-MC. En ze 
kOlllen niet \'OOr de koffie. Het is in Nederland de zogenaamde 
Raad V:1Il Acht. onder leiding \';I1l de HeUs Angels. die bepalen 
wie zich I %-Me mag noemen cn wie niet. Dat is een van de 
conclusies \':111 medewerkers van de Dienst Nationale Recher

che \':1.11 hel )(LPD en regîopoli ric Limburg-Zuid die vanuit 

bcroepsmarig oogpUnt de I%-M C's volgen. Toch blijft kennis 

vall de Hells Angels beperkt. Ze IC~'C1l zeldt'IJ gctuigcnvcrkJa

r ingen of bekentenissen af t il ze klikken niet. Want wie klikt, 

krijb't bezoek. Althans. dat wordt beweerd. \\':lnt de slachtoffers 

doen geen aangifte. 

1CVc-MC'. 
Rond de Tweede Wereldoorlog onucun in de Verenigde Stuen 

een aantal ow/mil motorclubs. De k-den \":In deze clubs kenmer

ken zich door Wl'UelOOS gedr:ag. Volgens een bekende uitspr:aak 

zou sk"Çhts één procent van alle AmerikaanSe! motorrijders zich 

aan dit wetteloze gedr:tg overgewn. vandaar de term I%-MC's, 

De vier allerg rootste I%-MC's zijn de Outlaws (1935). de HeUs 

Angels (1947). de: Bandidos (1966) e: n de: Pagans (1959). Maar cr 

zijn meer I%-MC·s. Amerikaansc I%-M C's die wereldwijde 

w n akkingen hebben zijn de Outlaws. de HeUs Angels. de 

Gypsy Jokers. de l'agans. de Bandidos en de Mongols. 

In Europa zijn de internationale I%-MC's de HeUs Angels. de 

Bandidos. de O utlaws en de Duit'IC Gremium actief. Vn.'ellld 
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genoeg zijn in Nederland geen andcre imernationale I %-M C's 

aanwezig dan de HeUs Angels. Dat is ook d" red('n dat cr nooit 

bendeoorlogen in OIlS land hebben plaatsg(· ... ondcn. In 

Dencmarken \'Ondell gewapende conflicten plaats t1.Isscn dl' 

HeUs Angels l'n aartsvijand Bandidos. waarbij elf doden viele:n 

en clubhuizen wt'rden beschoten met anti tankwapens. De 

Ilandidos zijn in Nederland niet actief. maar c r zijn aanwijzin

b>en dat ze hun invloed vanuit Duitsland richting ons land wil

len ui tbreiden. In VTijwcl all,· landen waar Hells Angels en 

Oandidos actief zijn, keil[ de g,'SChil'denis grootschalige gewa

pende conflictell U1sscn deze M C's. 

Drgenl.etle 
I%-MC's organiscren zich in lokak' of regionalc afdelillgl'n dil' 

ze rlraptl'TS noemen. Die bcst.lan rninillll.31 uit Z('S leden en kUIl

nen willekeurig \\'Ordcn opgeheven. bijvoorbeeld bij te weinig 

lt.-den of na ccn opsporingwnderzock op e("n chapter. I%-M C's 

comllluniceren niet IIlct pers of politie en een acrueel overzicht 

van het aanul {lrap/1'fS is daardoor lastig te maken. H eUs Angels, 

in Amerika sinds 1948 g,-domirll'Crd door groepen onl.3ngepast(· 

oud- militairen, hebben in Nl·derl:r.nd sinds 1978 negen chapteN 

opgericht. Dlt begoTl met de Amstereblllsc Krcidlcr Ploc~ OOSt, 

onder leiding V.ln (big) Willelll Vln BoxteL die van de gCllll'CI11C 

AnlStcltbm een stuk grond kreeg aan d,' Wt·nckeb.1Chweg l'n in 

1978 als Hdls Angels Holland Chapter werd t'rkend door Ill't 

Amerikaansc moeder {lmptl"T. Tot 19R8 kregl'll de Amsterd:u l1<.t: 

Angels een jaarl ijkse bocllleel11csubsidie, ondanks bewezen 

gepleegde str:albare feiten van individuele led('Tl. Na Amsterdam 

\'Olgdell dl' drap/l'fS Haarlelll. Wcstport (Ijmuiden). R otterdam. 

7 

» 



» 

• Hells Angels 

Motorclubs in Europa 
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Nor!h C001St (Harlillb't'n). Kal1l(X'Il. South East (Hel'rll'n). 

Alkmaar. Carribcan Broth('rs (Cura~·3o). Hl,t Nomads dlllpllT in 

Oirsbcck werd opgclll'wll na de drÎcvoudig(' llIoord in 

Limburg op drie van h:UT 1,,<I(·tl (zie de "-'<Ollstmctic dders in 

dit IlUllInwr). 

Raad van Acht 
He1ls Angels zijn de enige imcrnationa\1" I%-MC in Ncclcrbnd. 

maar ons blld kent daarnaast nog zeven nationale I%-MC's, dil' 

dus alleen in l"<icrland acod l ijn (zie kader Andere 

NL-dcrland(C I %-MC~). Deze nationale l%-MCs wordl'll door 

de Hells An~ds gedoogd en gcdomincl'rd. Volgens een artikel in 

tijdschrift Big Twin hebben dl' acht Nederlandse I~MCs in 

1996 et'n R aad \-:ln Acht opgt.'richt, met als dod conflicten als 

dl' Grl'<1l Mm/ir Bikrr 111Ir in Scalldilla"ii.; Il' voorkolllen. Dl'ze 

acht I~MC·s \\'oltlell ook wdfr/II ("I,l/lr MC·s g('nOt.'md. De 

Ra:ld \-:ln Acht \\'Oltlt naar wrluidt aangl,'Sfimrd door dc Hdls 

Angds. Naast de achl .{r/II al/,wr (l o/\I-)M C's, lx'St:I:lt l'r nog Cl'n 

a:l.Ilul motorclubs die hand- l'n sp:l.Jldicnslcn wrrichlcn voor dl' 

R a:ld v:l.n Acht. Zt' worden fnWI pll/cJ, MC\ b'\'IlOl.'md. Leden 

\';111 deze MCs mogen niet dl' fr/U (U/IJl/r$ - compll'tC emblemen -

dr:l!--.... n "all dl' I%-MC die u' ondersteunen, maar dr:lgen wd 

I"/lc/lrs op hun motoljacks die aangt"-"CII dat ze ('r suppondub 

val\ zijn. Supportclubs \-:111 de Hdls Allgds dr:lb .... n \';lak p'llcl,r.1 

met 1100t acroniem OSC 81 wal staat voor Qffin"tI/ SUPI",,-I Club 

Heil, AI!~O('/s. Een supportdub is al tijd dil'n~tbaar l'n wordt Ix'ge

leid door de octrdrende l%-MC. Uit b'Ctuif..'Cn\"Crklar ingel1 in 

een politio:onderzock in Canada is V:lS( komen te staan ebt l-\ el1~ 

B 

Angd-~tlpportdubs \\'d migl' vrijhl'id heblx'n, maar dat l]Ct 

betn'f1i"lldl' Hdls Anb'I.'1 rh,lpl l"T ocpaalt wdkl' activiteitl'n ont

plooid \\"ordl'll. Dat bl'dd wordt Ix'vestigd in lIl:lgazinl's \~111 

sollunigo: sliPportdubs, zoals bij\"OOrbcdd (bI \":111 .\ I,wr Club 

Hall'lj,!~ 11{,!rors. VOlgl'llS de ~'t:nOt.'IJ1(k gl'tuib'l.'nn'rklaringl'n 

b'\'bruiken de Hells Angd~ do: supportdubs 0 111 grip Il' krijgl'lJ 

op crilllino:k' activiteiteTl in de n--gio l'tl al~ k\\'l'd.vij\"l'T VOOT 

nieuwe .{rlll ("I,lllT 1II1'lIIbt'fS. Ook ;ndi,,;durn kunncn ~upportl'r 

zijn van er l1 /ull (pIlJUf MC en mogen daar specialc suppM'/1arclll'.< 

\'oor drab'Cn. Naast dl' ,/i ,1I ((I/auf MC's zijn er gl'('11 \·l'n'n;~ingl'n 

;n Nederland d;e zieh I%-MC (mogen) nOCllll'l1. hn oud

ocstUllrslid \'an een \·oonn~l;~e 1llotorclub wrkl:lart d:l! dl' 1c:<lell 

op em motorbijeellkolllSI ;11 Fr;t'Slalld V;ln Hdls Angels b.:wl 

kn'gen hun MC- patchl.'S - en de adn~!\en \-:111 hUil It'dl'Tl - in t~' 

le\'en 'Tl bij hl't clubhu;$;n Zwolk.Aan dit soort oc\"Ck'n lijkt tot 

nu tOt.' nog altijd gdlOor IC zijn gl'!;l'\'I.'n. Volgell~ o;ollltlligO:Il '0111 

\-:ln hl't gezl'ur aftl' zijn' . 

Gealotenheld 

Ook tijdl'[lS dc IR T-rapportagl' l'ind jaren m.'gl'lllig dt'l-cl dl' 

commissie V:m Tr:la, in persoon van Nedl'rbndsl' criminoloog l'n 

hoog1c:r:m rcchtswrgdijking Cyrilll' Fijnaut. ondl'rzOl'k naar dl' 

I-\ells Angds. VaTl Traa stddl' \"aSt dat dl' Hens Angd~ wrant

woorddijk zijn \"001' de proll'ctic van prost;tutil' l'n horeca op 

0:11 roll(l dl' Amsterdamsc W:lllen. Maar d:lt ze zidl ook intl'n~ief 

oczig hOlldO:II lIlet a/j)o:rsing \"3n willkdil'rs l'n meI de inll'rnali

ollale w:lpen- en drugshandd. Fijll3ut plótte voor t'l'n stnlCttl 

red onderzoek \';l il poli tit, en justitil' lIa;lr de I-kll ~ A[\g:d~. Zl' 
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zouden bdlOri.·1l tOl 'ck' h:ude kl'rn vall de ~'Org:lrlisl'erdl' cri 

minaliteit' , 

Toch is het bijzonder moeilijk om het bewijSJllatl'ria:tl hiervoor 

rond te krijgen. Een politil'analist V3 t hl't 31s \'Olb'1 S:l1l1l'n:"Het 

is een gl ... lot l'll bolwerk. Belastende gcruigcuwrkb rin6'('n el1 

aangiften zijn n3uwdijks te verkrij b'Cn, Niet \'an b'Cwigl'll of 

sbchlOffers en niet van leden of cx-k-den. De hii.:r.Jrchic vall de 

organisatie is gcschoeid op militain: ICl'St. de intenll' n:gels zijn 

ongelooflijk smk en afgedwongen door Z\\'an: s,1nctil'S. Deze 

clubn:geb ~Iden bovendien \\l!rddwijd." 

Dat maakt infiltratit· en informatit· ... \.·rzamclilJg uiterst mOl·izaalll . 

il-drr c/JllfI'" heeM: crll t'igen clubhuis dat 2~ uur Pl'r cbg 

bl'waakt wordt met camer:a S r il door aspir:ant lt..·den. Ze WOri.lell 

IJIIl1gan.ml1ds en prosptilS gcnoemd. Dez\.· :lSpir:antl.·n mOl·tl·n zich 

be\\ijzell om 'promotie' te makel! lOt l ull flJlour lUet" ,,"" Mrt 

!lallle de aspir:ant1eden verr ichten w<.'rk voor de MC Dat vari

l'l'rt van bet bewaken van het clubhuis [Ot het ehauA('ri.·n van 

k-dcn ofhet afhalell eTl brengeIl van drugs of wapens. Mt.'Ctinb'S 

\'an de I%-MC's zijn uitsluitend \'OOrfi./1 (lJf(I'" IIIrlllbm. 

Aspir:antleden, hillt'ol'lnumds of pnlsprm mogen de tlIel·ting hoog

uit tijdelijk bezoeken als ze ergl'ns voor nodi~ zijn. Dit allt..os 

maakt il-c:lere vorm van infiltr:atir fl'itdijk onlll(,. .. dijk zonder dat 

een mogdijkc infilnam zijn halldl'n onaan\'3..1rdbaar \'uil moet 

mah·n. 

Out 
Maar ook uir ... a.ll(·rs k'ggen zcldl'n of nooit belastt'ndr wrklarin

gt'n af. Ful/ (% m mr",bt'fS hmnl'n de lo/Q-M C's op t\wc.' manie

rt'n wrlatcn. Ten c.'l·rstr in .l!OOd Sldl/di",!! waarbij dl' I.·x-ml·mlx·r 

wel COlltlct kan blijven onderhouden met de club. Hr[ ('x-lid 

Iweft nu de StaNS lifr. Ten rweedl' bij dil'fstal van clubledrIl of 

:lnden: misdrijven tegen dl' club. kan dl' club een lid oneervol 

verwijderen. Dat ga:\[ in /md slamli".'ol, het clublid is IIU 0"'. In 

het ~tste gevli wordcll emblemen en jld/(I,N op dl' kleding 

colours - in6'1'levcri.l. de~noods onder d\\'ang. Maal' dur StOpt 

het niet. Ved firn colour ml'mbers hebben hun colours ook op 

hun lichaam gct:ltOt.-t!crd. Wie in bad SIIII'

dill,'ol uit (k· Angels wordt geZl·!. dil'nt ook 

de t:ltorag:l'S van dl' (dlmlri op wat voor 

w~zc dan ook te (laten) \'I.'lwijdrri.·n. Er 

zijn gcvallrn bekend waarbij dat onder 

dwang met een elektrische b.1llkschaaf of 

mrt br:andrnde Ix'nzilil' is gl'beurd, 

Patchea 
Opvallend aan de Hdls Angds en dl' 

o\'erige I%-MC's is da t alle r:a ngen en 

st:lnden in co\ours en /ld/(/'N ziclubaar op 

dl' beruchte vesten ell lichamen v,m de 

lIlotorrijders worden gl-dr:ab'Cn. Niet 

all l'en worden firncties als prt.osidem, In'/I

SURT (pcnningml'l"Ster) of S/.'~1II11 a/ (I rIlIS 

in palthN kcnbaar b'l'lllaakt. ecn ml'Cr 

intimiderendc achtergrond hebben de 
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pil/dIN Jf (filtlrl'frw) r il drquill/h Van fllt/'r .(." , blWeri.·n ),l:l·tUl).tl·n 

en cx-k-d1'1l dJt de dr:ager de /w(h 11II't 11I00rd (in Ill't Ix'lang 

\'an de dub) heeft \·I'rdiend. De Hdls Angds zl·lfbl·\wrl·n (bt 

hct hier om /Hlr/y mûuwl5 gaat di,' op fel.'Stjt.os :.ltijd hct lidI( uit

doen. De /ldull drqlli(11I1J \\'Ori.lt b'Cdragen door hl'Tl die \WZl·t 

tegen de politil' hebben gl'pleegd of gl'\w\d tegen agemen h ... b

ben g:ebruikt of georganiseerd. He[ interllationalc karakter van 

(k· organis..uil· en dl' bijbehoremk m/",m m3kl'n hl·t \'OOr de flil/ 

CtIIOUT /Ul'/Ubrrs mogdijk om - indicn gl,zocht door de politie -

problt'('mloos in het buitenland onder tl' duiken bij l'en HeUs 

Angels chlpter. Maar de hrrkl'nbaarlwid \':111 l'l'n I-kUs AIl~el 

schept ook vrijwel on\'t.·rbn.·l'kb3ri.· wrplichtingen aan (k club. 

Wie Hdls Angel is af lid van l'l'n alJdl·ri.· I%-MC. kan nau\n'

lijks nog l'l'n ande,," toekomst Jx·ginnl·n. Wie in g,)t)(j of 111111 51<111-

dj".'ol de club wrlaat. blijM: I'l'n k'wll lang. al cbn nit.·t met tatOl.·a~ 
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• Hells Angels 

glOS, h('rkcnbaar als cx~Hclls Angel. Het lidmaatschap van de 

Hells Angels blijfi: altijd bij je, terwijl je niet llwer gebruik kunt 

maken van het netwerk. De herkenbaarheid van de Hells Angels 

maakt ze ook kwetsbaar. Wie de dub beschadigt, lib't eruit. Zo 

werd bet zuidelijke Nomad-chaptcr tijdens bet politieonderzoek 

na de drievoudige moord in eerste instantie bevroren cn later 

opgchc\'cll.Achtfilll ((l/OUT m('/Ilbers moesten de Io/o-MC in bad 

SIal/ding verlaten. Dit is het c~tc wat ecn Hells Angel kan over

komen. 

Opsporing 

In 2003 begon de NationalI.' Recherche - eerst nog vanuit 

kcrmcall1 Randstad-Noord - voor het eerst met een nationale 

aanpak van de Hells Angels als organisatie. Dal was nadat cr ver

moedens gerezen waren omtrent de betrokkenheid bij illegale 

praktijken. Eerder pakte de polirie misdrijven van de Hells 

Angels uitsluitend aan per incident. De analisc:" Hct vermoeden 

bcslOnd al langere rijd dat het hier ging om een actief crimineel 

samenwerkingsverband. Maar dat is iets anders dan juridisch 

aantonen dat sprak(' is v,m een strak bcst1.lurde criminele organi

s.1ti~' als b~'dodd in de wet. Met het onderzoek Acroniem is 

w)Qr de eerste maal in Nederland getracht dat aa l1 ti,' IOnen. Met 

name het lOenmatigc kernteam Amsterdalll-Amstclland heeft 

wereldwijd informatie proberen Ie verzamelen, onder andere via 

het anal istennetwerk V,1I1 Europol. lllaar ook via het horen van 

ui tgetreden Hells Angels in bcschermin6'Programma $. Eén zo'n 

Hells Angel spn'iddt' bij zijn verhoor over de drievoudige 

10 

moord in Limburg Noord zijn armen, liet al zijn tJlOeagt's zien 

l'n zei:'Toe nou jong~'ns, denk jl' nou echt cL1 t ik jullil' iets bn 
vertdlen?'" 

He! onderzoek AcrotlÏetll is uiteindelijk \·oor de n'chtcr 

gebracht, maar het kwam niet lOt l'en inhoudelijke behandeling. 

Hl'l OM werd op voorhand niet-ontvankelijk verklaard Olmbt 

tapgl'"Sprekkcn nll't geheimhouders niet tijdig vcrnietigd \\"lTden. 

Toch heeft onderzoek Acroniem de politie wel veel inform:llie 

opgelt'verd. Dl' Hoge R aad verklaarck dat dezl' informatie 

ondanks de niet-ontvankelijkheid van het OM, \'oor opspo

ringsdoeleinden bruikbaar blij ft. 

Bloemetje 
Hells Angels zij n ogenschijnlijk eell onschuldigl' mOlorclub. Vl'd 

van deze l%-MC's latl'n ht'! publiek graag zien dal ze ge\'l'1l aan 

goede doell'll. Zl' SpOIlSOfm plaatselijkt.' sporl- l'n totll'dWfl'ni

gingen l'n hl,t gl'bl'urt nogall'l'ns ,bi dl' Angds na l'cn 1(' luid

ruchtig feestjl' dl' burl'Tl ('t'n blocll1l'tj~' aanbicden tl'f wrollt

schuldiging. 0(' vraag is "cln er of ('r in Nl',krland wd 

onschuldige l 'Y<l-M C's bcstaan . De ,fi .1I (Ohmr ,m·/lJIH:rs lijkt'n zich 

veelvuldig: i!ldividueel en in groepsverband schuldig Cl' maketl 

aan zware criminaliteit , variëfl'nd van atpcrsing, tot drugshandel 

cn moord en doodslag. Zakcn waar'\"oor Zl' door l'cn gl'\wldda

dig: a(qcdwongcn zwijb'Pticht ondl'rling t'n imimid:ui .. ' \·an 

getuigen l'n slacheofft,rs zddl'n of nooit worcll'n 

\'c roorcll'd d . • 

Btauw - Opsponng ~ fetrurI 201 1 _ .........". 3 

Joseph
Highlight



• Reconstructie 

Moord onder 
Hells Angels 

T.k.t; , Frud Kru'ler 

Foto'., BFlZN en ANP 

In de Geleenbeek bij het Limburgse dorp Echt worden 
de levenloze lichamen gevonden van drie Nomads-Ieden, 
een chapter van de Hells Angels . Het lijkt een interne 
afrekening te zijn . 

I 11 januari 2U04 !>cJl3dcl\'!l I\'cher

clH.'ul"S \'311 he! k~·rm"'3.1Il AnlSll'nbm

Amstdl:lI1d van dc Di"IISI atioll.;ll~· 

Rl'chercJH.' in wording: dc Tl'chcrchl'Urs 
V3n hel kC TI1t\'3111 Zuid. gcw~tigd in 

Eindhon~ll. Dl' Amslcrdamsl' rcclll'r-
... beuN werken aan het rccherchcondcr

zoek ArTOuiclll. Acronil'1lI is )-:l'~tart 

van\\'q~c Ill"t on~l'kl'lld arrog:lI1tl' vlJg-

vertoon Waanlll't: dl' I-k lis Anftd~ dl' 

vermoorde AllIstl'nlanlS\.' lopcrilllinl'l'[ 

$Jm Kl('PIWr bl'gr:m.'Il. nadat Il' 1ll'1lI 

postuum tot/uil cd/mrr I-k lis Al1~d lll'b

bl'll gd>Olllb:mt 'crd . I jl' A1l1stl'rd3111\l' 

rcch('rchcu~ sruitcll lijdl'm het 
ACTOniem-olldcrzo.:k op d ... Nomads . 

l'en Nedcrlallds H l'll~ Ang:ds rlr'IlIwr lJlet 
Cl'n clubh\Li~ in het Z\lid-Lilllbur~'Sl' 

Politi. "' ME ".Ie. !lij ,.I'futti •• ,n Ht cI.II,tllolllW i~ Din"nk.. 

Oir~bcck. DI: AlIl_tcrd:l1ll\l' fl'dICrdll'ur_ 

l1l'bbl'n bij hl" t,\pPl'll \-JU .Ic Noml'\-

1Il00:ill' IIll'l hl" LlIllbuT).,""l' ,)l'l'cnt. Ook 

Ijl'! ,I,lIlsturcn \~1II olJ'l'n'atlctl',Ull~ Ol' 

,d"l;lIld i~ nil't pr:lk!i~rh, El'll ,lIIdl'Tl' 

Tl'{kn om kl'rntl"lm Zuid lil Il' ~dl;)kl'

kn is (bI omll'rlot'k Acronil'lIl IJl'di 
UÎ!~l'Wl'ZCll d~ t dl' NOIll~{b ill OiT~lJl'l'k 

zich baighoudl'lI llll't nimilulill'it 

rond ~ynthetisdw dru~", tl'\'l'Ll~ lk (,.", 

IlI/si,wH v:l1l kerllW:IIl\ Zuid, lJit kl'rn

tl'~1Il ~ tlrt d:1Il ook op 17 j,mu:Lri 1( M 14 

hl'l onderzocL: Fluor. om Arrouiml Il' 
\'oorzil'n \~n inform~til' on', dl' Hdl~ 

AII~ck 

Caden 
Op I j~nu~ri 1005 zulkn llt' knntl';lIll_ 

p,l~ fOrllll'l'I o\'\'Tfta~n in Ik N~tioll~k' 

R l'd1l'rrlll', m,l,lr in 11104 wordt al \'01 -

!-:l'IlS dl' nil'U\\'l' _Iructuur UWI uni,_ 

gewerkt, H l" ou<k kantl .. lI1) ZUId - nu 

un it Zuid - Upt voor omkrwl'k Fluor 
llq,:ell NOBIld- tl'kfoon, l'lI hl,t ob_l'f_ 

\'atÎ l 'tl';lI11 \'olgt n.'gl']llIati!-: d l' ll'lkn \';\11 

het NOlllld-du]lwr, N0111,ld" "1.1,\11 

iml'ru;lIionaal bl'kl'u.! ,ll~ hl'! )!;l'\wkh

ehlpll'f \'lll dl' Hd]~ AII!-:l'k I lil dIllJl/f'f 

bl'q;lll uit t\\'illdg 11'<11'11 Uidl (,,1"/1( mem

brr$) ell l't'n :)"piumlid, 1'1'11 zogl' lI l,undl' 

prospl'l't. Adn ,'ll1 dl' .l,di ("/,lIIr 1II1'm/Jl'f~' 

zijn kadl'rlid \'lll het eh,lpter. Nq':l'l1 

c haptl'r1cdell dr;l~l'll de ,1.1/(/, FF. Op hl'! 

lil'ha:nll dU!-:l'n ze lk F I'-t,lWl"l~l'. FF 



Slaat voor jilll,y .{rw. H~'( dngo.'n van 

dez ... 1'<lldl is \'olgo.'ns g ... tuigenverklarin

~CI1 van cx-ledcn \'oorbehoud~'n a~n 

clublc<k·tl die iu llo.'t bdang van dc club 

cen moord hebben gepk· ... gd. 1)e 

NOl1lad~ zelf ontkennen dit. 

Tijdcns het ondcrzoek Fluor worden de 

n'cherdll'UTS \ ':111 kl'rneea111 Zuid op 13 
Ii.'bruari 2004 \"e rnst door dl' \"OlIdSt 

\'all de dooL' licha111en van dril' 

Nomads. Zo.' zijn gl'\unden in 11l't watl'r 

van (Ic C.ek~'nbl·ek in hel dorpj~' Eche. 

vJak bij <k A2. De mann('n zijn o\'o.'r

duidelijk door kogdschotcn om hct 

le"ell ~ckOnll"l1. Regiopoli tie l imburg

Noord. binnen wicr grondgcbicd dc 

lichal1lcll zijn ge\'Ol\d~'n, start een TGO 

naar de moord. Het kernteam Zuid 

bl'gim l'en panllclonderzm'k ondl'r dl' 

naam Cobalt en voorziel nu zowel 

omkrzm'k Acroniem als hct TGO van 

noodukdij kl' infOfl11ltil' owr dc 

NOl11ads. Maar op Hapril dnagt ho.'I 

opl'ubaar millistl'ril' (OM) (k- hek zaak 

owr a;11l llo.'t Landelijk Park(,t. dat hl't 

onderzoek uitZl't bij h ... t Cobalt-team 

van kl' rnteam Zu id. Hl' t Cobalt- t ... al11 

krijj..'t daartoe wd wTSI ... rking vall adn 

n'dll' rd ll'urs van hl' t Noord- Limburb"S~' 

T GO. H CI Acroniem-onderzoek in 

Ar1J5tenlal1l gaat intU5SCll door en mag 

nil·t worden gecomprornitleenl wanneer 

bdangrijkc informatil' in dt' Cobah· 

zaak tij tkns dl' Il'Tl'chtzitting vroq,'t ijdig 

in dl' openbaarlll' id komt. 

Onderzocksgq;l'wns van Acronil'm die 

bruikbaar zijn \"OOr hl'l Coba1t

olld~'rzock zullen lakr allt'èll gl'dq;:t'1I 

afg~-<;dll"rllld aan d~' ro.'dubank wordcn 

).:l·toond. 

Clubhuis 

Eén \f;1I1 (Il· driè dodo.'n is I'aul do.' Vri ~·s. 

dl' PTl'Sident van dl' Nomads. Een twee

dl' sl:tchtofli.'r is zijn aanstaande schoon

zoon. Cor Pijnl·nburg. Dat blijkt al 

din'ct na het aantreffen \'an de licha

men. Vrijwel gelijktijdig ml't dl' lijkvin

ding dm'n in Gddrop de ex-vrouw \"an 

Dt' Vries l'n haar dochtèr aangiftl' van 

wrmissing \'an bl'i(k- malllll'n bij rq;io

politk' Ur3b:mt Zuid-Oost. Dl' VroUWl'l1 

Ill'bbcll \'al1 dl' Nonmds tt' hor~'n gl'kn'

gcn dat dl,' lIIanllt'1I naar ('1,' 11 ollbt'h'mil-
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bt'stt'llIl11ing zijn w rtrokkt'n om 'n'n 

klus ' tt' kbrcn. Dl' politie in Geldrop 

Vl'rlot'kt colll'b':l'S uil SillJnl. \"an dl' 

r~'g;opolitit' Limburg-Zuid. 0 111 tl' Zil'l1 

of dl' autO"s \"al1 Dt' Vrk'S t'11 l'ijll t'nbur).: 

geparkl'~'n1 staan op het clubhuistl'rr~·in 

van de NOlllads in Oirshc:ek. Dat is 

indenlaad het geval. De I\.·cho.'n:h~· \'an 

regiopoli tie Limburg-Zuid leidt hÎl"ruÎt 

af - in combinatie met de Nomad

laloeag~'S op dc lich alll~'n - ebt dt' 

gl'\'ol1den lijkt'l1 in iedl'r ).:0.'\':11 \"~n D~' 

Vril'S l'n Pijnl'nburg moetl'n zijn. 

1'11'1 d('rde licha3m wordt b eot:r ).:l·ïdl"llti

tien'rd als dat van Sl'r)tl' W~~l'n:lJr. 

l'olitit'11IellSl'n van Limbur)t-Zuid dm'u 

t'en kon en mOl·iz:lam ondl'l7.Ol'k bij 

ht·t clubhuis. waar til'mallt'u l'k'lIs 

Angels bijl'en zijn. ])~, oRickr van justi

tie is tl'r plaatse en Ill't clubh uis wordt 

ondl'rzoche. De IIIt'ffill.~nl(JII/. waar dt' 1111/ 
w/flll r II/ClllbCr5 bij officiële rncl' t illb'S 

s:lIlll'llkollll'l1. blijkt \'olko l11 CIl g~'s tr ipt. 

El'n agl'nt stdt vast dat dt' llIuren zdR 

opni~'uw gl'pk'istl'n1 zijn. D ,1I is nil't 

\'rt'l'md. W:lIlt hl't paud i ~ nog m,lar Il l·t 

bl'[rokkt'n t'Jl wordt ook op andeTl' 

phatsen w rbouwd. Clubaeti"iteiten 

vind('n noodgt'dwollgl'n plaJts in l'l'n 

roll llll'yhut op het tt'Tr("in naast ht,t 

gcbouw en alk'en (kze nÎt'uwl' llIel'

tingroom is in gl'bruik voor (il

Nomadmcctings, Er is op dat 1Il01llCIH 

geen aanleiding om te denken dat de 

Nomads zelf wrdachten zijn. Dl' 

Nomads \'e rkhren t q~l'n de politil'agL'u

tl'n \"an Limburg Zuid d1l dc dri~' \'Cr

moonll' Nomads zijn \"erdwclll'n op 

t'e11 \\·()(' Ilsdag:l\"ond. (il- vastc clubavond. 

Tijdt'ns l'cn clubavond zijn alk ledcn, 

aspir.ultk-dl'll. 11lI".I!''''!lwlIls ("n ll'den van 

Jll(k-n: dlllpl/'rJ aa1l\\"l'zig. maar dt' .{lIIl 
(I>hu lr mrmllers zomkn:n zich dan af \uor 

de IIlt'eting. Alle 1,,1/ ((lImiT IIIcmbrrs. 

inclusief dt' dril' slachtotrt'rs. wan:n op 

deze meeting aanwezig IIll't uirzondl'

ring van dl' $rr;\?('llIIt dl IIrll/S. Dat blijkt 

btl'r ook uit dl' tdcfoongcg:l'"\'t'lIs \'an 

de ~Ill"s \':In de Nomads. 

BUB 

Intussen blijkt uit C 1E-iufOTlllatil' vall 

16 februari 2()(}.l da t de llIoord volgt'lIS 

meerdere bronnl'n een intl'rne aallgde-

).:l'nhl'id i~ geWl·l·~t \";111 (Il' Nornad,. Op 

11 fl'bruari 2\M14 hl·bbt·1I tww NOIll,ld, 

~'n l'l'U dl"l"(k· pl'r,oou 0.'0.'11 autobus 

).:dl11urd in Sittard. Dat i, vr~'t'rnd, \\';lI1t 

\"l'rschilkmk clubkden bl'Zit!~'n zl'lf l'~'rl 

bus. IJl' tl'l'hni~l:hl' n'cht'rrhl' \~Ul rl'gio

politil' Lil11bur).:- Noord olldl'T'Zoekt dl' 

bus no~ tijdl'n' dl' TGO-fN·. J) i~' blijkt 

TCeent tl' zijll schoollgl·I11:1akt. Op dl' 

pbats waar dl' dril' lijh-n zijn aangl·trof· 

fl'lI. stdk11 til' for~'ns i~chl' l'xpnt, èl'll 

autobamkn"poor \"l'ilig. I-k t 'poor komt 

O\·l· rl' ~·t1 I1ll't IK't bamll'nprotid \~m lil' 

!,:l'huu rdc bu" . .. kt b~'m'fi l'chtl'r Iwt 

I11l'l'St \'l'rkoehw bamll'myp" \'a11 

Nedcrland, du, Ill"t "poor i, l1i"t .l.1n (Ilo 

bu, el' koppckl l. Vl·d I.Hl· r - als dt' 

TGO-rechndll'\lr~ \'oor lwt COb;llt

omll'rlm'k a,m dl' N R -unit Zu id zijn 

tOl'ge\'m')td - \'olge ~'l'n nil'uwe inbl'

sbglll'mill).: \":111 dl' bu'. Da~rbij trdlcu 

dl,' rcclll'rcht'urs zand l'l1 \'arkl'll,~r;l~

zaad aan in l'l'n widka,r. E,'n v~,).:~,t:1til'

OtlderlO...k (loorTNO toont aan e!.tt llit 

zaad mar alk \\'3ar'rhijl1lijkh~·id .llkom

,tig j, van de bn'k \\"Jar ,k lirha11ll'n 

zijn aan~l'troRi.·I1. Uit ~l"tuig~'rlwrklaril1-

~en blijkt dat de pbats waar dl" licha-

1111'n in dt' bl·l·k zijn aangl'rTQlft'n n'n 

tTl'fpbats is ":111 dc NOll1ads. Als t'r dus 

l'l'IJ zaa(lje in d~' kkding \ -JrI ~'~'n mn (k 
Nom:lds W:lS ,l:1ngl'erofii.·n had d:1t nil·t 

ved betl'kl' l1d . maar in dl' widbst \':Hl 
dl' bu~ is hl't :1[S1l0).: l'l'n aa11\\"ijziu~ dat 

dc gdlUUrxk' bu, op dl' PO is g:l'\\'l't·'e. 

Uit n'n wrkbril1).: \-:1n l'l'n \":111 (k 

Nomad, t'11 uit tl'k·fool1).:~'g~'\'l'n , blijkt 

boWlldicn (bt dl' ~dllrurxk bus op l'mg 

mOllll'm na (IL- moord bij hn Nom.u:l

c1ubhui~ 11l'l"ft ).:l·HJa11. 

GetuIge 

Op 15 februar i 21 M)4 n- rkbart l'l'n 

g~,tuige dat hij np dl' a\"ond \'3n II 

fl'b ruari 2004 ~'t'n bk m:1Il n1l't winl' 

bownkll'dlng t'n donkt'rl' ondnklt'ding 

uit hl,t nam van (Il' IIIUlil~~'IItJIII op dl' 

l'l'rstl' \"l'n1il'pin~ \'a11 hl't clubhuis hwft 

zil'n \"alk'n. Hij za~ dat in zijn auto"pi~'

gd tOl'n hij b 11j.."'Tl·l"(1. Hij Zlg: ilO).: dat 

dl" gt'vall"n m:111 zijn hoofd sdnrd(k l'n 

o\'t'r~'ind probl'l'nk 10.' knbbdl'l1 , l)e 

g~'tuigl' n·l·,1 door. maar bdde 1.1t~·r (k 

politit-. In t't'n fotot:Ol1t"ront:ltil' kan hti 
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• Reconstructie 

d~· gevallen Ill all niet meI Zl'kl'rhl'id h('T

kennen. Iliaar drie van dc./illl «)/om 1111'111 -

OCN die in dl' "U~'I;I{,!rocmr zijn ).:"\\'I.'\'S( 

komen \'an\w~c kapsel t'lI kl<.'ding in 

;a:mmcrking. rk )}:ctui~l' dl'nkt cl:l! lwl 

0111 I'aul de Vril'S of Sl'Tgl' Wagcmar 

gaal. !'aul dl' Vril'li is lt'\'t,'llloos a:lr1gcrrof

(t'n met l'cn wil T-shirt en Cl'U zwart,' 

broek. Uil de sccti ... blijkt dat alll' drie 

d(' I-klls Angds door het hoofd zijn 
gl'SC hOl l'll. Ook de lichamen zijn rnccr
(kn' 1II:II\'[) doorschoten. Van alle drie de 

m:lllll!,'l1 i s bovendien de rechterhand 

doorschoten . Volgens l'l'n onoc\"t.'SIÎgd 

verhaal gebeurt dil wallnl'cr l'l'n l-h' lIs 

Angds lid vl,:rdon'l1ck midddl'n lehll'T

overdrukt die de dub todx·horcn. 

Drugs 

Op g I1llJrt 2004 houdt C:Cll arrlostatit:

team ,uor hl'! Cobalt- Il'a m eell 

Antilli:a:msc m:an :a:an gt'na:arnd Diaz. 

Dl'Il' man heeft vlak daarvoor op een 

onb('\\':Iakt moment per tdefooll aln 

Tdegr.J.:lf\il·rs1:lggl·ver John \':111 de 

H euwl bten well'll geg:ijzdd Il' zijn 

door d ... Hdls Angds. H ij heeft d:a:arbij 

zijn 10Gllie doorgegeven. Eenmaal wilig: 

\owklaart Din de Cobalt- R'ehaeh('urs 

dat de moord op de dril' NOlll:ad~ is 

g ... plcq;d door ledl'n \~111 hel ('igl'n cllllp

la. Twee van dl' dri l' dodl' Nomads zou

den l·en.cocaïnctransport heblx'n Ix· ...... i
ligd. maar daarbij de partij achterowr 

hebben g:edmkt. De diefstal zouden l\' 

in dl' schOl"lll' ll heblx-n gl-scho-.·l·n \':111 

de !Ussl'npl'rsoon - l'en zekerl' 

Chocola:at - l'n Iwm daarna hebben 

gl'dood 0111 Iwt spoor uit te wis~"'Il. 

M:llf h"'t dWJI/!7 zou de waarheid heb

ben ontdekt. Waarschijnlijk heeft 1ll'1 

clIIIPIi" op de avond \'all I I februari 

Nomadpr<.'Sid(·1lI De Vri l'S en Serg:e 

\Vagl'naar (l'r ...... ramwoording g:erocpcn. 

In het heetst \':m de strijd Ill'dt dl' 33n

staande schoonzoon V:1I1 De Vril'S 

- Pijnen burg - hl,t wa:arschijnlijk \'Oor 

zijn sehool1\'ader opgenomen. H il'rop 

zijn de drie manlll'n gedood . 

Direel Il:l het Opnl'llll"n \':111 de wrkla

ring \":an Diaz bt.-sluit het Cobalt-tl'am 

het clubhuis alsnog IOTl'usisch IC door

zoeken. Het ondl'rzoek in het clubhuis 

begint op 9 ma:art 2004 en duurl Vief 

d:agen. Gedurendl' di ... lijd is de ME 

mass:aal en constant aanwezig rond hl'l 

p:and. ])e r ... clll'rche plakl hel palld af en 

dol'! uitgl'breid luminolondl'rzoek naar 

blol'dsporen. In d(' "'Ct'/ill.~r<w", \'envijde

ren Tl'cherrht·urs dl' nieuwe plei ~terlaag. 

])aarondl'r IretTl'n ze minuscule bloed

Spoortjl-S aan, maar die zijn niet IC lin

ken :a:an dl' lichamen \':ln de sl:achtotTers. 

Daarnaas t vin<\t-n de R'chl'rcheurs blOl'd 

\'an alle drie dl' sl:adnotTl·rs in hel trap

~t lUssen beg:anl' grond en eerstl' ver

dieping. maar niet \':1Il l'én van de ande

R' Nomads. Uil dezt' blOi.'dspoTl'n is niet 

op Il' maken dat de slachloffers door 

~'\"I.'ntudl' daders van bcnedt'n nalT 

bown zijn gebrachlof andersom . In de 

"'('l'Iil1.~r'I<)1I1 wordt'n gl'ell sporen van 

kogelinslagen g('\"Ondt'n, ook nil't in de 

opnit-uw gl'St\lCte \\':lnden. Uil sectie op 

de slachtoffl'rs blijkt dal l'en aantal 

kogels Tliet is uitgelreden uil dl' licha-

11Il'l1 maar een aamal wcl. ])e ft'cher

chl'urs treilen Sl'l'n meubels en stoelen 

aall in dl' lI1/'/'fi't,!fflom. Dit' hebbt'n daar 

ongelwijfdd f-,'l-st:mn , maar zijn spoorloos 

\"erdwellt'n. Van dl' IaminaatvlocT uil de 

mrrtilt,!fflom won:len n-st:mlell aanb"-'Irof

K'n dders in hel gebouw. Het blijken 

uitsluilend ddl·n die langs d(' walld 

gl'pl:aatsl zijn gt'W(·l-Sl. El' rl groot ded 

v:ln het middl'1l \':m de vloer is \"erdwe

(Wil. Dt, onder" IO<.'r. die wel in de /U/'/'

/ill.~n.I<)1U WOrdl aangeIrotTen. is ver

nieuwd . Uil hel b"int-onderzoek blijkt 

begin april dat twee Nontads op de 

avond \'all de moord in de buurl zijn 

ge\\"el'Sl van de plaats waar de lichamen 

zijn gevonden. 

Aanhoudingen 
De rechercheurs van het Coball- tt'am 

bl-s1uiten de fidl (% llr 1I1t' lI1 lH-rs die de 

a\"Ond van de moord in het clubhuis in 

Oirsbct'k zijn gewt'('-sl. aan Ic houd('II. 

])e aanhoudingelI zullen gelijktijdig 

plaalsvi nden. Op 16 juni 2004 In-kken 

:a rrcsta til·teams uil hel hele bmi salllen 

rond t'en restaurant in Limburg. De 

NOllmdmeeling is daar georganiseerd. 

omdal dl' mannen na alle politÎl'

aandacht nit-t IIl l"Cr in hct ('ib'Cl1 clubhuis 

durven fl' wrgadercn. De AT-acti ... is 

unick maar mislukt . want "bk van Ic 

\"Oren wordt de NOIll:ad-ml"Cling: :af~l'

blazeTl. Een lek wordt nooil aan).:elOond. 

maar 1l11'etings \'an de I-Ie lls Anftels wor

den zelden of nooit afgelast. 

Noodgedwongell houdl de politie de 

individudl' Jt'den separaat :a:II1. T ien 

1I11'1I1/II.'rs worden din-ct aangehouden. 

Et'n dfdt, mddt zich dl' volgende dag. 

Vier zijn niel te traceR'Il. Drie van hl'lI 

wordl'n later aangehouden.l·en \-ienk' 

stl'rfl een voortijdig(' maar nawurlijh' 

dood. Alle aatlb'Choudl,tl wrdachll'n blij

ve1l 101 de terechtzitting in ge\':l1lgen

schap. 0 (' vcrhoTCn rn'kh'n l'ell zware 

wissel op de k-den \":lll hl·t C oball- Il·am. 

Dt' veertÎcn venbchlen \·erkbn·n wer

kelijk niets ovcr de driC\"Oudigl' moord. 

Ze blijven \':lslhouden aan het wrhaal 

dat de drie slachtoffers c\(' meeling heb

ben vcrl:a len om iets onbekends IC ~raan 

doen. 

Hoger beroep 
En daarllll'l' lijh'n de Nomads 1ll'1 pl'r

f("cte misdrijf Ie hebbt-n gl·pll'egd. De 

politie kan gl'en schutter duidl' ll. Op 17 

maart 2005 wroordeclt de reclnbank elf 

\':In de wemen Ix-lrokkell Nomad5 !Ot 

Zl-S jaar g(·vang ... nisstr;af voor hel geza

menlijk ·pk1,'C1l ... n Illt'depk'gen vall 

doodslag'. Maar in hOl:,"l'f beroep ho udt 

dat oonkc1 geen Slal1e!. Hel gerechtshof 

in AmstenUlll spn:ekt de n:roordcc1de 

Nomads alsnog vrij \'an alle ten lasll' 

gc1 ... gde feilen . Het H of geeft in het 

\"Onnis :aan niet bewezen te achten dat 

één of meerdere slachlotTers uit Ill't raam 

van hel clubhuis zijn gevaJkn. waardoor 

de k~el\\"onden \':m de sl:achtotTers niel 

:aan dl' mel,ting l'n de oVI.'r ige dedne

mers zijn Cl' koppelen. Dl' H dls Angels 

dienen zel& nog een verzol'k tOl schadl'

vergoeding in Ier compl'ns.1til' voor dl' 

gl.'V:Inb'Cnhouding. Het geR'clltshof \wi

ger! dal. omdal dl' bnge gevangl'nho u

ding grotendeels te wijlen was aan hel 

lanb-durig zwijgen \"3n de Nomads. _ 

Bij 1It/ IIwkNl mil t/c:::r "rous/m(/i, is iu 

(J1'('rf~ "'1'/ 11t· br/fllkkell 1",Ii/i(", r lls"/I ,~I'h,

:1'11 gn'u 1/111111'11 mil <1.1.'.'11/( 11 <1 (I UlIt' r ::;Ot'krrJ 

/1' llUb/i(I'"/I of d ril/ l'il 11IIdrr mlsl' mMIII 11' 

/I'ad/SI'II . 
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Leren over de Hells Angels 
Voor, tijdens en na de 
ondenoeken Fluor, Cobalt en 
Acroniem zijn belangrijke lessen 
geleerd waar het gaat om de 
aanpak van zaken rond 
l%-motorcvcleclub •. I. dit 
verband wordt hierop slechts zeer 
summier ingegaan. Meer 
informatie over de onderzoeken af 
over 1%-MC'. in het algemeen is 
t •• erkrijge. bij de Die.st 
Nationale Recherche van het 
KlPD. 

Werken onder nummer 
Wereldwijde efVaring met de aanpak 
van 1 %-MC's leert dat - gelet op per
soonlijke bedreigingen en intimidatie -
politiemensen in dit soort onderzoeken 
het best onder nummer kunnen werken. 
Personalia van de betrokken agenten 
kunnen dan in een kluisproces-verbaal 
worden gerelateerd, dat lonodig aan de 
rechtbank kan wortlen getoond. Dit is bij 
onderzoek Cobalt het geval geweest. 
Het werken ollder nummer vergt van 
verbalisanten en onderzoeks!eiding een 
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bepaalde attitude. Niet iedereen is 
overtuigd van deze werkwijze. 
Gedurende het onderzoek zijn er 
momenten geweest, bijvoorbeeld tijdens 
acties met extra personeel, waarbij 
sommige collega's onder naam werkten 
en anderen onder nummer. Verder 
gingen bepaalde rechter-commissaris
sen niet klakkeloos akkoord met het 
werken onder nummer. Het is wenselijk 
hierover bindende landelijke afspraken te 
maken. 

Media 
De media publiceerden vrijwel dagelijks 
over de drievoudige moord. Bij de 
rechtbank ingeleverde dossiers stonden 
de volgende dag woordelijk geciteerd in 
de krant. De teamleiding dient 
voortdurend goed overleg te voeren met 
de dossiervonning wat er wel en niet 
verwoord wordt in een dossier. Daarbij 
mogen geen stukken worden 
achtergehouden. 

Experlise 
Operationeel beschikbare kennis en 
informatie met betrekking tot het 

fenomeen Hells Angels werd node 
gemist. Er was wel infonnatie over de 
HeUs Angels beschikbaar binnen 
Europol. Ook limburg-Zuid beschikte 
over informatie over de Nomads, maar 
dit bleek deels zachte en deels niet 
operationeel aan te leveren infonnatie 
te zijn . Het is wenselijk dat rond het 
fenomeen 1 %-MC's en Hells Angels een 
team wordt ingericht, dat zich 
bezighoudt met actuele kennisopbouw 
en dat in staat is zelfstandig 
opsporingsonderzoeken te initiëren, te 
verrichten dan wel daar operationele 
assistentie aan te verlenen . 

Lekken 
Achteraf gezien is er waarschijnlijk 
informatie naar buiten gelekt over de 
geplande dag van aanhouding. De 
aanhouding was gepland op een woens
dagavonel, de vaste avond waarop de 
club- en meetingavond van de Nomads 
was. Hoe meer politiemensen van 
verschillende teams bij een onderzoek 
betrokken zijn, des te groter de kans op 
het lekken van informatie. Het gaat hier 
bovendien niet om lekken naar de pers 

- wat nog wel eens uit 
frustratie gebeurt - maar 
om het lekken naar een 
criminele organisatie. 

elE 
Duidelijk is dat de CIE op 
enig moment over 
behoorlijk veel informatie 
beschikte. De noodzaak 
bestaat om mogelijkheden 
voor het onderzoek 
inziChtelijk te maken. 
Hiertoe is een CIE-analyse 
zeker nOOdzakelijk. In het 
onderzoek Cobalt is hierin 
tijdelijk voorzien geweest. 
Door het vertrek van de 
CIE-analist naar een andere 
baan en het niet invullen 
van deze rol, was er 
onvoldoende zicht op de 
zachte informatie. 
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• Reportage T. ".C : Fred Kru,J8I" 

Foco'. : M'zzle Med;" 

Begrafenis 

De Haarlemse Hells Angel Rob Schilder werd in december vorig 
jaar vermoord. Doorzeefd met kogels , aldus diverse media . 
Begeleid door een concert van ongedempte uitlaten brachten 
motorclubs uit heel Europa hem naar zijn laatste rustplaats. 

H aarlem is al weg. 

Hoofdschuddend Joopt d~' 
oudl'n' I-klls Angel terug van 

dc hock van het Prinscn Bolwerk !lalr dl' 

JmsstTa.1t. Hij COÖrdilll'crt hl't \,:rln:k \':111 

de roUWSlOl'C \"oor dl' overk-dcn H ells 

Angel R ob Schikkr. Met lede ogen moet 

hij aanzien dat het \'OOTStl' 1l1otol"l:scorrc 

van de Stoet. dm v:ln dl' Ha:l rkmsc "klls 

An!-,'ds zelf. is al wrtrokh'IJ zonder I l' 

comrolcn'lJ of dl' TOU\\'\\':Ib ... ·1l Illl't dl' kist 
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hen \,0]6", En dat b:ltstl' is dus nid 11l'1 

gevaL De l'oördin;ltor oob'1 1,.',:11 bn'tjc 

verslagen. Het H;J.3rll'lIlSC l"SCOrlC 'II:lwurt 
intuSSen sll"\'ig door. !3uurtbrigadkr l'n 

straatcomllland.lnt Hall van Schaik zil', 
het allemaal b'Cb.:urcn. Ook hij sdmdt het 

hoo«l. "Wl' h<.'bbcn z<.' gew:larschuwd.Als 
dl' l'CTStl' lllotorrijd..:r; 6,,'C I1 fwimig t1l;lar 

vijftig kilomclcr J)l'r uur rijd',:ll, I1lOC !~'Tl 

(k laatsten onb'C\'ccr t.lchtig rijdl'Tl om hct 

bij tt" houden, Ze hebben niet ecns 

01l1);!:l'kd'l'n l'n zijn gcwoon wC!ZL:chl,llC I1 . 

Dat hl'!l'k~'nt dat wc nict 11le~'r (k hck 

rout~· afgl'S.lolcn kUlllll'll h(Jud~'n voor fll't 

wrkcl.'T. Wl' zulkn opnil'uw 11\O\.'ICII 

afSluitcn 31~ hl'! t\\"l'L'<Il' dcd \";lll (Il' ,tO\.'1 

gaat rijdcn." 

Op 1ll'1 mom~·nt d;lt Van Schaik nicu\\"l' 

instrtl{"til'~ Vi,1 dl' portofoon d()or)-!l'ctÎ ;I:m 

dl' owrij.;l' POSll'l1 op str:13t, komt dl' 

rouW\\'3~CI1 \"JI13f hCI H cUs An)-!d, club

huis ;1;111 (k Baljuwsb an alsnog (k 
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Jansstr:lat oprijdcn.Als de eerste dr ic volg

wagens zijn a:IIlgt..'Sloten, stdt een tweede 

motOI"('SCorte zich achter de volgauto's op. 

Dat ('SCon e lx'staat uit zo'n honderd 

1I1Otoren \'an (k' overige motorclubs. Als 

eerbetoon dr:laien alle motorrijders hun 

gashendels open in \·rijloop. De uidatt'n 

\'an de Harlcy Davidson's staan niet 

bekl'nd om hUil hoog dempt.'nd \·t'rmo

gt.'n. Het gt'buldcr is imposant. 

Tatoeages 
Hot ... wl de Hdls Anb'Cls volgens de 

N ederlandse rechter geen criminele orga

nisatie vormen, wordt de imem;uionale 

Illotorclub wel gezien als één val] de gro

tl're organisaties \'all crimincJen, De 

AngcJs ontkennen dat luidnlchtig, En 

l'.:rlijk gezeb'CI zien ze daar in \'eel geval

len ook niet lIaar uit , Alle //Ie/nhm zijn 

v;;lIld1ag nat\lurlijk te herkennen ;aan hun 

ZW;J.rte leren \'(.'S[en met (o/QurJ en 1I<11(II('s. 

Maar Hells AngcJ ben je in \'Cd gC'o.'alieli 

voor het k ... ·en en dat is te zien. Er lopen 

jonHl', grote, stoere en brede Angels rond, 
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maar toch ook wel \"Cd oudere. kalende 

elI corpulente clubleden. Grijs is de 

dominante ha.1Tkleur en op sommigt., bui

ken is wel heel veel nlinlte voor de 

oll\'ermijdelijke tatoeagl'S. 

De hele ochwnd zijn de motorrijders al 

binllt'ngcstroomd. Uit din'l"S(' bnden in 

Europa. Volgens de Hells Angds zelf zou

d('11 ('r \'ijfiieTl motort'n van Haarlem zijn 

- het \'oorste ('SCone - daarna.1St nog I SU 

motoren van Hells Angels uit (Ic rest \'an 

het land en driehonderd motoren van 

gelil"erde motorvcrenigingen, Om de bui

tenlandse delegatil'S te vcn'OCreTl, is gere

kend op vierhonderd \'olgauto's, Die zijn 

cr echter bij bnb'C na niet.evcnmin als de 

450 llIotoren,Toch is de opkomst impo

nerend. Zo zijn er onder meer Engelse. 

Dui tse en FranS!.' Angels. maar ook heel 

\\'at \'CTlt'gCn\\'oordigers \"an de O\'Crigc 

I%-motorclubs die in Nl"<icrland rijden. 

Zo.11s k"<ien \'an de Saturd.1r:1h. Demons, 

ConfL"<ier:ltes en l3Iad :: SIK't'ps. De 

bcgroctingt'n zijn hartelijk cn altijd het

zelfde. Eerst de rt.'Chtcrvuist tCb'Cn elkaar 

en vervolgens de él'narmige omarming. 

Veel Duitse Angels zijn met dl' bu, h'Cko

ml'n. D,lt is l>l:grijpdijk. De DuitS\., 

AU/ilJ",lm is door het wimenwer vrijwd 

onbq,':lanbaar \'OOr motol"('l1. Ook de 

amk-re buitcnbndsc: delq:atil'S konll'/l 

grotl'mk-cls ml't busSl,'n l'n busjl'S. maal" 

ook ml't pl'l"SOlll'nalltO '~. Ml'Tn'(k'S lijkt 

een populair n1l'rk bij dl' club.Allc \,(>I:T

nligl']} worden gt'coördinl'('rr! ~l'\)3rkCl' rd 

langs de rijbaan \'an dl' Jamstraat en \'oor 

de ingang van Ill't Haarlemsc: Ct'llIr:1al 

Station. 

Besprekingen 
Hel is intussen 13,30 \lur ('n de bl'grafe

nisstoet - zom\('r het \'OOrsle l'SCorll' -

gaat keurig op tijd \'an Start. prcck'S zoals 

afgl'Sproken met de poli tie. Dl' be~prekin

b'Cll dlartoe bef..'Onnen af~'Clopt.'n dinsdag, 

llr igadier Han \'an Schaik: " Ik werd \'Ori

Hl' \\'Cek vrijdlg gebeld door mijn colk

ga-butlttbrigadier [krt Halmin~h die wr

Ickk- tbt Schikkr \\'aS doodgl'schotl']}. 

Hct Hells Anb't:ls clubhuis \':Ilt in mijn 
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buurt. l)însdab'OClucnd !x·kk· de pl't"Sidcm 

van dl' Hdls Angels ons voor overiq;. Wc 

zijn om dril- uur die middag om tafd 

gl'b>:lln . M aar Cl'rst had ik bij mijn eigen 

di~rr ict~lc id illg \dsrg...·stcld w;lI dc ondcr~ 

h:mddingsruimtc was en w :mT de tole

rantiegrenzen V.ln de politie lagen. 

Eenmaal aan ufcl vroegt'lJ de Angels ons 

om parkeerplaatsen \"Oor de bczockcndt' 

lIi/.:m en 0111 een vrijl.' routt' \":111 het 

clubhuis naar de bcgr:llfPb 3[s aan de 

Vcrgicrocwcg. [n overleg 1l1ct onze Vi.' T

kCCr5.1fdcii ng hcbb('Jl wt' het st.ltiotlsplcin 
in Haarlem en de rijbaan Vlll de 

Jansstl'3lt aangewezen als parkccrplaatsc.·n. 
Valt de Allgcls hebben wc geëist d.lt ze 
zelf wrkccrsregdaars inhuurden om de 

kmisingcn op de route te bcmcl1$t.'!1 en 

tijdens het \'Crplaatsell van de stoet vrij tc 

houden. Die \'crkeersrcgclaars Ill'bbcn l(' 

bij het particulicrc bt'drijf AVI)-wrkecr 

ingehuurd. Hel zijn \'t.'Tkcersregelaars die 

OVt.'T hCI erkende VCA-diplollla b~hik

kl·n. (VCA staal voorVdlighcid. 

Gczondheid el1 Milieu Checklist 

AanTlelller. red.) De gemeeme is vcrvol

g\'IlS akkoord gega<lll met de gc\'rnagde 

rome en met onZt' voorwaarden \"oor 

\'crkeersrcgding. Woensdag hebben wc 

d,t alk-s bij de Angels neergelegd. We 

hebben onze medewerking lOe~ezegd. 

maar op voorwaarde dat il'dercen zich 

aan de wel zou houden. DI' helm 1I10l.'St 

dus op. Dal g:.f b'('en probleem. De 

Angels W21\'Tl blij dat wc hel b'Oed had

den b ... ·regdd. O\\'rigens zouden ""(' \"oor 

dke :mdcre begrafenisstoet dezdfde wr

ke('r"\IlIa:..tregelen !:,.'Cadviscerd hebben:' 

Helm 
Als de rouwstoet Cl'nmaal is opgl'Stdd in 

de Jansstrnat gaat het opnieuw ondcr 

hevig lawaai op Wi:g naar de bl'gn afPlaacs 

aan dl' Vt'rgienkweg. Na de rouwwagen 

('n de \ulg:ltT!o's \ulgl'n \"nchlwab ... ·JlS die 

zijn 0Pb'Clm.akl ml'! bloemstukken. 

Daarna de o\"l.'rige motoren en <hn een 

blauwc bus t.'n een aantal kleinere perso
llenbusj('S IlICt Illolorbikers. In tegenstel

ling tOt dl' bcgnfenis van Sam Klepper in 

Amstenlam, dngen de Anb'CIs allemaal 

keurig hun helm. Met ui tzondering van 

één laatkomer. Als hij zonder helm vanaf 

de Jansstnat het Prinscn Bolwerk wil 

oprijden, wordt hij volgens het boekjl' 

staande gehouden door brigadier B('n 

Halmingh. De Anb'Cl roepl \"I.·ront$Chuldi

gcnd dal zijn helm op zijn benzinetank 

hl't'fi: b'dcb ... ·n en nu verdwCllcn is. Je kuilt 

teb'Cllwoordig ook niemand tlleer \"e r

rrouwen. De Angd Ill:..g doorrijden, maar 

krijb'l een pron-s-\"erbaal op kenteken. 

Geheel \'Olgcns het protocol "'lil V3nd"!<lg. 

In de briefing die dcze ochtend rond half 

tien plaatsvond, is nauwkeurig 0Pb'Cno.

men d"!t de politie 2."!1 handha\'Cn, maar 

zaken niet op het spits 2.,1 drijven als dat 

kan leiden tot onnodige spJnninb'Cn. 

• Dal geldlook mor dl' pers. N il'mand \":ln 

de pers krijb'l I(){'gang lot de doodlopt.·n

de 13aljuwsb~n wa:ln:1I1 h~'1 clubhuis van 

de Angels is g~·w5ti~,'d . De S('r~(',1111 al ,/rms 

\"3n d~' motorclub bl'waakt d ... · toegang rot 

de B<lljuwslaan . dit.- uitkomt op dl' 

Jansstnat. Hij wordt bijgl'Stlan door l'en 

aantal ProslJ«tS en 11<I1~loaro/l/lds, Voor de 

pers is op \'Crzoek \';In de Angels een spe-

eilil'k \":Ik aan!-'l·wez~·n. Dl' polilil' lweil: 

hll'11 \Wll'n dl' pers in dl'zl' k\\"e~til' ).:l·t·n 

bl·\'dl'n Il' j.l:l'wn, Illalr advist.'l·rt Journa

lisll'll \":Indaag wl.'! 0111 zich in dil \~\k op 

Il' Slelll·n. E~'11 fOlognlf tl"l:kt zich nil·ts 

va ll Ill't \"Crzock aan l'n fOlognfeen Zl'er 

nadrukkl.'!ijk e\'n huilend\' \'!"Ouw die met 

haar mln naar de uittocht SWt t(· kijkt'n. 

Hij pro\"ocl,.'en h ... ·t l--chtpaar tien minlLt\'n 

lang lIlet zijn camen. HOt'wel hij k-rler

een irriteert met zijn nadrukkelijk(' aan

wezigheid. blij WIl de aanwezib'en 11('111 
hardllekkig negeren. Maar de agemen let

ten wel op. 

Stress 
Distrinschef Peter HolJa en wijkteamchcf 

JooP Sinnige zijn \";lllda.'g op Slrnat aan

wezig als algel1lt'en cOllllllandlnt ,'11 0P"

nlioneel COllllllal1dalll. Holla: "\Vl' hl'b

bell absolum geen aanleiding gl'zil'IJ 0111 

ME in diensi t l' rOl'pen, of w;n \'oor bij

stand dan ook. We werken vambag ook 

niet met een SG BO-StTIICWUT. \'Ik lwh

ben alle informatie verzameld en dil' gaf 

b'el'n lanleiding \"OOr l'en grootsdlaliger 

aanpak:' Er Iib'l een drnaibock, waarin 

verschillende scenario's zijn uitgewerkt. 

De gchdc be..·grafenis \\urdl 'gt-dnaid' 

door achltien {'xecutic\"C polilie..·lIIenSt.·n . 

Er staan IWl'{' vuislbussl'n kbar II1 l'l s,ltlll'n 

acln aSl'ntl'n ('mp \"Oor cabmileiten. lhn 

zijn cr ,I...- twee ~tn;nC{)1I1l113n da1ltell ' -b n 

V:1I1 Schlik en BeT! Halmingh. Op de drie 

knlisingen Staan lIaast de wrke('rsn'b'ebars 

nog Ze..'S 1genten en op de ocgnafPhltS 

staan {\we brigadiers toezicht t(· houdl,.'n 

op het parkeren. Ze krijgen assistentie van 

vijf I-Idl$ Angds die diemt dOl.'n al~ \'Cr

keersref.\l'I;\;\rs. 

Dil' inzl·t l'n dl' g:áozl'n aanpak blijken 

afi.lol·mlc.-. AU('S \"l'rloopt ).:ol'd. Toch hdJ~ 

m'n SOI11I11Î).:en zich Il'\UTl'n b~t zOl}::l'n 

gl·11I3akl. Van Schaik. die 'iall1l'n II1l'l Ikrl 

Halrningh de dag coördilll·l·rt:'·Vrijd,).: 

m-gOTl Il \'n allerlei leidillgg('wndl'n I11l' op 

11,.' bcllell."'Uch('nd:·· lk 11(J{'m ,bi col icl'~ 

til'\'C COJ11I11LssariSStJ\·SS. Malr dl'SOmbnks 

i~ er toch gekozen \"OOr zo min m{)gd~k 

blauw op strnat. We hebb('n UWt l1l't 

minimum aan peTWneel ).:l'zorWI dll het 

nie t foU! zou b':lan:' • 

Fred.k.rv'JerOool,!;;Ieacadernle.nl 
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