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Afgegeven met ontvangstbevestiging.  
 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven, Stadhuisplein 4 (5611 EM) Eindhoven  

 
    
Sint-Oedenrode 16 oktober 2012  
 

 

 

AANVULLING OP DE OP 12 OKTOBER 2012 INGEDIENDE 
REACTIE OP CONCLUSIE VAN REPLIEK IN CONVENTIE 

(in tweevoud ingeleverd op 16 oktober 2012)  
 

(voor de rolzitting op 18 oktober 2012 te 10.30 uur) 
 ((93 pagina’s met producties A t/m K (115 blz.) aan bijlagen))  

(aangevuld met 5 pagina’s met de producties 1 t/m 2 (4 blz.) aan bijlagen))  
 

In zaaknummer: 838478 en rolnummer: 12-6444 
 

  
1. Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, gevestigd op het adres ’t  Achterom 9-9a, 5491 

XD te Sint-Oedenrode met de vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen; 
(verweerder sub 1 met herziene tegeneis).  

 
2. J.E.M. van Rooij van Nunen, wonende op het adres ’t Achterom 9a, 5491 XD te Sint-

Oedenrode (verweerder sub 2 met herziene tegeneis); 
 
3. A.A.H. van Rooij, wonende op het adres de Markt 25 A4, 5492 AA te Sint-Oedenrode 

(verweerder sub 3 met herziene tegeneis); 
  
TEGEN:  

 
1. F. M. van Hoek, wonende aan de Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught (eiser sub 1) ; 

 
2. A. M. E. van Hoek-Kneepkens, wonende aan de Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught 

(eiser sub 2); 
 

Geachte kantonrechter:  

Eisers sub 1 en sub 2 hebben opzettelijk de foutieve rechtspersoon gedagvaard.  
De rechtspersoon Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF, gevestigd op het adres ’t  Achterom 
9-9a, 5491 XD te Sint-Oedenrode met de vennoten A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen  
mag enkel de acht paarden houden. A.A.H. van Rooij kan en mag op zijn flat in Sint-Oedenrode geen 
enkel paard houden, daarnaast heeft hij ook geen enkele zeggenschap over de rechtspersoon 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ VOF daar hij geen vennoot is. Om deze gemotiveerde reden 
hebben wij rechtspersoon Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF als verweerder sub 1 met 
tegeneis toegevoegd.  
 
Als aanvulling op onze op 12 oktober 2012 ingediende reactie op conclusie van repliek laten wij u de 
volgende later tot ons beschikking gekomen bewijstukken met toelichting toekomen.  
 
Bijgevoegd vindt u het proces-verbaal behorend bij de bindende uitspraak van de rechtbank ’s-
Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 met een begeleidende voorbrief d.d. 
8 oktober 2012, kenmerk: BK-SHE 12/00458, van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (zie productie 
1). Wij verzoeken  u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
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In het proces-verbaal welke onlosmakelijk zit verbonden aan de bindende uitspraak van de rechtbank 
’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 staat letterlijk het volgende 
geschreven:  
 

Huidig adres eiser: Hazendansweg 36a 3520 Zonhoven, België. Vrouw woont nog in 
Sint-Oedenrode. April 2010 naar België gevlucht, miv 2011 niet meer ingeschreven in 
onze gemeente. 

 
Nu met de bindende uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 
11/1634, 11/1635 is beslist dat A.M.L. van Rooij vanaf 1 januari 2011 woont op het adres 
Hazendansweg 36A 3520 Zonhoven (België) en in die gemeente ook staat ingeschreven, betekent dat 
advocaat mr. S.A. Wensing zijn dagvaarding in kort geding in de zaak met zaaknummer /rolnummer: 
249907 / KGZA 12-468 had moeten laten uitgaan aan A.M.L. van Rooij, Hazendansweg 36A, 3520 
Zonhoven (België) en dit kort geding voor de Belgische rechtbank had moeten worden behandeld.  
 
Hoe extreem ver de georganiseerde misdaad onder aansturing van advocaat mr. S.A. Wensing in 
samenspanning met F. M. van Hoek, A. M. E. van Hoek-Kneepkens en vele anderen gaat om alles op 
een meest criminele wijze van A.M.L. van Rooij, zijn vrouw, zoon en zijn Ecologisch Kennis Centrum 
B.V. te stelen maakt bijgevoegde ‘anonieme’ brief d.d. 10 oktober 2010 van de SNS-bank glashelder 
(zie productie 2). Wij verzoeken  u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en 
ingelast te beschouwen en tevens aan u gericht. In deze brief schrijft de een ‘anoniem persoon’ van 
de SNS-bank letterlijk het volgende:  
 

Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
’t Achterom 9a 
5491 XD St-Oedenrode 
 
Onze referentie   I&B/AH/4944530/5756894                            Datum 10 oktober 2012  

 Onderwerp          Dos.nr. 241200494 
 

Geachte heer van Rooij 
 

Uw schuldeisers F.M. van Hoek en A.M.E. Kneepkens heeft via Gerechtsdeurwaarder-
kantoor Groenewegen te Assen op 28 september 2012 beslag laten leggen op al uw 
tegoeden, geldwaarden en/of roerende zaken die SNS Bank voor u beheert. We zijn 
wettelijk verplicht om aan de beslaglegging mee te werken. In deze brief leest u welke 
gevolgen dit voor u heeft. 

 
Beslaglegging 
Bij een beslaglegging eist uw schuldeiser uw geld op omdat uw schulden niet betaald. 
SNS Bank moet daarom eventuele tegoeden, geldswaarden en/of roerende zaken 
blokkeren. We blokkeren ook de betaalpassen en eventuele creditcards. Dit betekent 
voor u dat op het moment van beslaglegging er geen saldo aanwezig was op uw 
rekening, waardoor de beslaglegging inmiddels is opgegeven. 

 
Executoriaal beslag 
Is het beslag geen conservatoir beslag, maar een executoriaal beslag? In het 
deurwaarderexploot dat u van de deurwaarder heeft gekregen, kunt u lezen of er sprake 
is van een executoriaal beslag. 

 
Kosten beslaglegging 
Bij een beslaglegging brengen wij administratiekosten in rekening. Dit hebben we via 
de Algemene Bankvoorwaarden met u afgesproken. Voor de administratie van deze 
beslaglegging betaalt u € 75,00 (incl. BTW0 aan kosten. 

 
Meer informatie 
Wilt u meer weten of heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met 
Gerechtsdeurwaarderkantoor via telefoonnummer 088-5151890 
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Hoogachtend 
 
SNS Bank 
Afdeling Insolventie & Beschikking. 

 
Deze brief is anoniem verstuurd. In deze brief staat letterlijk het volgende geschreven:  
 

“Bij een beslaglegging eist uw schuldeiser uw geld op omdat uw schulden niet betaald. 
SNS Bank moet daarom eventuele tegoeden, geldswaarden en/of roerende zaken 
blokkeren. We blokkeren ook de betaalpassen en eventuele creditcards. Dit betekent 
voor u dat op het moment van beslaglegging er geen saldo aanwezig was op uw 
rekening, waardoor de beslaglegging inmiddels is opgegeven.” 

 
Hiermee heeft betreffende anonieme persoon binnen de SNS Bank valsheid in geschrift gepleegd. 
Een executoriaal beslag is namelijk niet opgeheven als op het moment van beslaglegging er geen 
saldo op de rekening staat. 
 
In deze brief staat verder letterlijk het volgende geschreven:  
 

“Is het beslag geen conservatoir beslag, maar een executoriaal beslag? In het 
deurwaarderexploot dat u van de deurwaarder heeft gekregen, kunt u lezen of er sprake 
is van een executoriaal beslag.” 

 
Zowel A.M.L. van Rooij als wel het Ecologisch Kennis Centrum B.V. hebben van de deurwaarder nooit 
een deurwaarderexploot ontvangen. Ook daarmee heeft betreffende anonieme persoon binnen de 
SNS Bank valsheid in geschrift gepleegd.  
 
Naar aanleiding daarvan heeft A.M.L. van Rooij daarover op 15 oktober 2012 de afdeling Insolventie & 
Beschikking opgebeld. Hij kreeg daar als eerste een vrouw aan de telefoon. Zij weigerde haar naam te 
noemen en gooide op een gegeven moment de telefoon op de haak. A.M.L. van Rooij belde 
vervolgens nogmaals naar de afdeling Insolventie & Beschikking en kreeg toen Leon Schimmel aan 
de telefoon. Hij weigerde de naam door te geven van degene die bovengenoemde ‘anonieme brief’ 
heeft verstuurd. Ook weigerde hij een kopie te verstrekken van het deurwaarderexploot dat de SNS 
Bank hierover heeft ontvangen van Gerechtsdeurwaarder-kantoor Groenewegen te Assen, daarna 
verbrak ook hij het gesprek.  
 
Gezien de ernst van deze feiten, verzoeken wij u deze aanvulling op onze op 12 oktober 2012 
ingediende reactie op conclusie van repliek in conventie volledig mee te nemen in uw beslissing.   
 
Reactie op conclusie van repliek met herziene eis in reconventie (tegeneis) 

 
Deze al vanaf 10 oktober 2010 geld afpersende misdaad terreur uitgevoerd in opdracht van eisers 
sub1 en sub 2 heeft bij verweerders sub1, sub 2 en sub 3 reeds veel materiele en immateriële schade 
veroorzaakt. Als tegeneis verzoeken wij u eisers sub 1 en sub 2 te veroordelen: 

- tot betaling van een schadebedrag van € 14.081,78  euro (het bedrag van afpersing) aan 
J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij als compensatie voor de geleden materiele 
en immateriële schade vanaf 10 oktober 2010 tot heden.  

 
Aangerichte laster en smaad schade in herziene eis in reconventie (tegeneis)  
 
De door de heer en mevrouw  Van Hoek-Kneepkens (eisers) bij de rechtspersonen  

- Dhr. A.M.L. van Rooij; 
- Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
- Mw. J.E.M. van Rooij van Nunen; 
- Dhr. A.A.H. van Rooij; 
- Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’  

aangerichte laster en smaad schade is bij onherroepelijke kortgeding vonnis in zaaknummer 
/rolnummer: 249907 / KGZA 12-468 door voorzieningenrechter mr. I.L.A. Boer van de rechtbank ’s-
Hertogenbosch beslist op € 50.000,- per rechtspersoon, wat in het totaal € 250.000,- bedraagt.        
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Totaal verrichte juridische bijstand Ecologisch Kennis Centrum B.V. in herziene eis in 
reconventie (tegeneis)   
 
Als gevolg van deze afpersende misdaad terreur uitgevoerd in opdracht van eisers sub1 en sub 2 
heeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V., namens deze ing. A.M.L. van Rooij, bijna 2 jaar lang veel 
werk moeten verrichten. De declaratie van die kosten vindt u hieronder ingelast:  

 
De werkzaamheden hebben bestaan uit: 

- Verrichte werkzaamheden vanaf 1 november 2010 tot 23 juni 2012  
- Dossierstudie over de periode d.d. 23 juni 2012 t/m 9 juli 2012 
- Afstemmend overleg over de periode d.d. 23 juni 2012 t/m 9 juli 2012 
- Telefonisch overleg stamboek IHW, NRPS, KWPN, KNHS en Appaloosa- stamboek.    
- Opstellen strafaangifte d.d. 30 juni 2012 aan hoofdofficier van justitie Den Bosch 
- Opstellen beklag d.d. 8 juli 2012 Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 
- Opstellen Conclusie van Antwoord rechtbank ’s-Hertogenbosch, kanton Eindhoven. 
- Alle werkzaamheden na 9 juli 2012 als gevolg van bovengenoemde grensoverschrijdende 

samenspannende misdaad onder regie van de heer en mevrouw Van Hoek- Kneepkens 
(eisers).  
 

1100 uur à € 140,00 per uur     € 154.000,00 
19% BTW       €  29.260,00 
        __________ 
Totaal        € 183.260,00 
 
Als tegeneis verzoeken wij u eisers sub 1 en sub 2 ook te veroordelen in bovengenoemde 
gespecificeerde juridische kosten van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. over te maken op haar 
rekeningnummer: 941774163 (SNS-bank).  
 
U als kantonrechter bent wettelijk verplicht om de heer en mevrouw Van Hoek- Kneepkens (eisers) te 
veroordelen in de totale kosten van: 

- € 14.081,78 aan tegeneis; 
- € 250.000,-  op grond van de onherroepelijke kortgeding vonnis in zaaknummer /rolnummer: 

249907 / KGZA 12-468 door voorzieningenrechter mr. I.L.A. Boer van de rechtbank ’s-
Hertogenbosch;  

- € 183.260,- de werkzaamheden die het Ecologisch Kennis Centrum B.V. vanaf 1 november 
2010 tot op heden heeft moeten maken als gevolg van dit extreem crimineel handelen van de 
heer en mevrouw Van Hoek-Kneepkens (eisers).  

---------------------------- 
Totaal: € 447.341,78 

 
U als behandelend kantonrechter bent wettelijk verplicht om de heer en mevrouw Van Hoek- 
Kneepkens (eisers) te veroordelen in deze tegenschade van totaal € 447.341,78 anders maakt u zich 
medeschuldig aan deze mens- en milieuvernietigende grensoverschrijdende criminele organisatie die 
vanuit Nederland geheel België heeft vergiftigd met miljarden kilogrammen zeer giftig, genotoxisch, 
reprotoxisch, mutageen, teratogeen kankerverwekkend gif via bestrijdingsmiddelen als 
superwolmanzout-CO (2Vandaag) en Roundup (genetsche manipulatie),  Xentari-WG, Chemtrails, 
geneesmiddelen, vaccins, cosmetica producten, en waaruit binnen nu en 10 jaar miljoenen Belgen 
eerder zullen sterven aan kanker of andere ernstige vergiftigingsziekten.   
 
In afwachting van uw beslissing, tekenen hierbij verweerders sub 1, sub 2 en sub 3. 
 
Camping en pensionstaal ‘Dommeldal’ VOF 
Namens deze de vennoten 
 
 
 
 
J.E.M. van Rooij-van Nunen,                                               A.M.L. van Rooij  
 
 

http://libertarian.nl/wp/2004/01/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben/
http://www.mstsnl.net/video/van-rooij.wmv
https://sites.google.com/site/ncfactueel/welke-rol-speelt-het-f-a-g-g
http://www.mstsnl.net/video/ing-ad-van-rooij-over-de-philips-cultuur.wmv
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/ncf-betrapt-de-provincie-limburg-op-massavergiftiging
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/vliegtuigen-besproeien-burgers
https://sites.google.com/site/ncfactueel/chemotherapie
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/zeer-hoge-urgentie-omdat-er-sprake-is-van-een-misdrijf-waaruit.pdf
http://www.humo.be/humo-archief/31776/hoe-ongezond-zijn-verzorgingsproducten
https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-belgische-koning-leopold-iii/handtekening ad van rooij.png?attredirects=0
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J.E.M. van Rooij-van Nunen (privé)                                    A.A.H. van Rooij (privé) 
 
 
Bijlagen:  
Deze aanvulling op onze op 12 oktober 2012 ingediende reactie op conclusie van repliek bevat de  
volgende producties: 

- (productie 1) Proces-verbaal welke onlosmakelijk zit verbonden aan de bindende uitspraak 
van de rechtbank ’s-Hertogenbosch in zaaknummer: AWB 11/1633, 11/1634, 11/1635 (3 blz.).   

- (productie 2) Brief dd 10 oktober 2010 (ref: I&B/AH/4944530/5756894) van SNS-bank (1 blz.) 


