
13 mei deel 2

Kloppenborg:

Waarom zegt Kloppenborg eerst dat hij ’s morgens bij SEF is geweest en nadat hij met de 2 
telefoontje is geconfronteerd van 13.20 uur is hij behoorlijk aangeslagen.
Daarna verklaard hij dat hij er ’s middags tussen 13.30 uur en 14.00 uur is geweest. Hij weet 
dit 100 %. (Mogelijk is hij er niet geweest!!!)

Aannemende dat hij er inderdaad niet tussen 13.30 uur en 14.00 uur is geweest en als feit 
aannemende dat hij er rond 12.30 uur is geweest, eigen verklaringen en getuigen,  zou je 
kunnen stellen dat hij schrikt van het feit dat wij weten dat hij 2 telefoontjes heeft gepleegd.

Vraag waarom schrikt hij hiervan. Wat had hij gezegd als Bakker aan de telefoon was 
gekomen.
Wilde hij Bakker wel aan de telefoon, hij had dan immers zijn huistelefoon. kunnen bellen.

Hij wil kennelijk kijken of Bakker bij SEF is of in de auto zit.

Weet hij dat er wat bij SEF staat te gebeuren

Uitzending Nova Harm laat trots een draadloze afschietcomputer zien waarin hij 40 
onstekingen op een afstand van 10 kilometer kan detoneren.
Er moet dan uiteraard wel een bom in  C2 liggen met zender.
Zou Kloppenborg dit geregeld hebben !!!, denk ook aan moeilijke verklaring over C2 wat 
daar lag, hij zegt dan shells met ontsteking erin, lagen in de stelling, zou hij bang zijn dat 
Bakker naar SEF zou gaan, maar waarom zegt hij dan van die zwerver dat eh…..

Optie:
’s Morgens naar SEF haalt spuit en ziet zwerver
Kloppenborg belt 13.20 naar SEF en mob. Bakker.
Rijdt dan langs SEF, niet het terrein op en rijdt door naar Bakker en geeft hem een hint om te 
gaan kijken bij SEF, daarna naar Henk Poterman, alleen thuis.

Optie:
Kloppenborg is s’morgens bij SEF geweest en heeft spuit opgehaald en zwerver gezien, belt 
te 13.20 en gaat daarna bij SEF het terrein op, ziet daar iets en rijdt naar Bakker, wat hij 
gezien heeft is bedreigend voor hem en geeft daarom hint van zwerver naar bakker.

Kloppenborg zegt dat hij als hij DAT verteld, ze hem de kop er af hakken, hij lijkt echt bang.
Voor  wie zou hij dan bang zijn en hebben ZE hem gezien of hij hun alleen.
Bakker-Pater lijkt niet waarschijnlijk, 
De Jong, kan mogelijk.
Smallenbroek, kan wel,  Harm staat bekend als keihard.
Zou dan Smallenbroek toch wat met de 1e vlam hebben te maken.



Smallenbroek nog eens helemaal natrekken, ook uit welk nest hij komt uit Drente, hoe staat 
zijn familie bekend.

Frappant is wel dat het concurentiebeding 1 mei was afgelopen en dat 15 mei de beslissing 
zou vallen via hr. Rip van gem. Enschede, verkopen of niet.
Is RIP hierover uitvoerig gehoord.


