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Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 6 juli 2012 01:12 
Onderwerp: De geldafpersende aanval van paardenadvocaat mr. S.A. Wensing op klokkenluider Ad 
van Rooij en zijn Camping en pensionstal Dommeldal slaat werkelijk alles. 
Aan: wensing@paardenadvocaat.nl 
Cc: "Kox, J.A.P. (Astrid) [BBN04357]" <astrid.kox@brabant-noord.politie.nl>, Raad van State 
Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl>, info@just.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, 
federaal.parket@just.fgov.be, Omroep Brabant Info <info@omroepbrabant.nl>, 
redactie@brabantsdagblad.nl, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek 
nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, Rob Brockhus 
<rob.brockhus@gmail.com>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, 
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl, ap-denbosch@om.nl, dvomp.denbosch@om.nl, 
info@advocatenorde.nl, advocatenorde.alkmaar@balienet.nl, rvt.almelo@kienhuishoving.nl, Orde van 
Advocaten <orde@aova.nl>, info@ordearnhem.nl, info@advocatenorde-noord.nl, 
bureau@ordevanadvocatenbreda.nl, Bureau Haagse Orde <bureau@haagseorde.nl>, 
deken@raadvantoezichtdordrecht.nl, dams@ordehaarlem.nl, algemeen@ova-denbosch.nl, 
bureau@advocatenorde-maastricht.nl, bureau@advocatenorde-middelburg.nl, advocatenorde-
roermond@ghadvocaten.nl, landman@advocatenorde-utrecht.nl, info@advocatenorde-zutphen.nl, 
advocatenorde.zwolle@balienet.nl, info@anarchiel.com, tony.coonen@devoorzorg.be 

 

      
 
Aan:  mr. S.A. Wensing 
         Weda & Wensing advocaten 
         Parallelweg 45 
         7741 KA Coevorden  

    
Telefoon: 0524-769021 
 
Website: http://www.paardenadvocaat.nl 
E-mail: wensing@paardenadvocaat.nl 

 
Website:  
http://www.sdnl.nl/guldenberg-doping.htm  
 

 

De geldafpersende aanval van paardenadvocaat mr. S.A. Wensing op klokkenluider Ad van 
Rooij en zijn Camping en pensionstal Dommeldal slaat werkelijk alles.  
  
  
Aanvallen Staat op klokkenluiders geen incidenten maar onderdeel vast patroon 

Klokkenluiders als Ad Bos, Fred Spijkers Paul van Buitenen, Henk Laarman, Paul Schaap, Harrrie 
Timmerman, Johan Wilman, George Reuchlin, Ad van Rooij, Geert Theunisse, Gerrit de Wit, Sietze 
Planting, Robert Horchner, Willem Oltmans, Sam Broersma, Hüseyin Baybaşin, Nico Burhoven 
Jaspers en vele anderen hebben het in Nederland zwaar te verduren. Niet zelden valt de Staat hen 
rechtstreeks aan met gebruikmaking van de meest grove middelen om onverkwikkelijke zaken buiten 
het publieke gezichtsveld te houden. Dit gebeurt niet incidenteel maar is onderdeel van een vaste 
methodiek, aldus Reuchlin. 

George Reuchlin verliest zijn baan als directeur van het Rotterdamse Ahoy-complex en vecht een-en-
twintig jaar tegen de Staat voor rehabilitatie van zijn goede naam. Zijn gezondheid en 
maatschappelijke carrière zijn verwoest. Financieel balanceert Reuchlin uiteindelijk op de rand van de 
afgrond. Alles is het gevolg van zijn aangifte bij justitie van illegale giflozingen met betrokkenheid van 
de overheid en de publicatie van Gifgrond, over milieucriminaliteit in het Rijnmondgebied. Justitie 
draait echter de feiten om en beschuldigt de klokkenluider vals van betrokkenheid.  
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Reuchlin publiceert in 2010 Het geschonden gelaat van de staat en toont daarin met vele voorbeelden 
dat misdadige gedragingen door de Staat der Nederlanden geen incidenten zijn maar onderdeel van 
een vast patroon om door de overheid geschade burgers monddood te maken en misstanden onder 
het tafelkleed te vegen.

xxxvii
 In Doodseskaders in Nederland (Aspekt, 1998) bevestigt advocaat Bob 

van der Goen het beeld van een misdadig justitieapparaat tegenover een vogelvrije burger.  

Ook klokkenluider Ad van Rooij voert vanuit België al meer dan twintig jaar een gevecht tegen zware 
milieucriminaliteit toegestaan en gefaciliteerd door de Nederlandse overheid, gezien de grote 
economische belangen.

xxxviii
 Duizenden kinderen blijken bloot te staan aan zwaar kankerverwekkende 

stoffen in geïmpregneerd speelhout. De staat voert een ware terreurcampagne tegen Van Rooij, 
waarbij de overheid onder verantwoordelijkheid van Minister Donner, onrechtmatig beslag legt op op 
alle onroerende goederen van Van Rooij, een onterechte dwangsom oplegt van 50.000,- euro en de 
inkomstenbronnen afneemt. Onder druk van hogerhand verklaart de bedrijfsarts van Van Rooij hem 
vanaf september 2007 ‘geestesziek’ zonder tussenkomst van een psychiater. De familie Van Rooij ziet 
zich genoodzaakt asiel aan te vragen in België.

xxxix
   

In november 2001 brengt Ad Bos de bouwfraude aan het licht in het TV programma Zembla. Uit de 
daaropvolgende parlementaire enquête blijkt dat de overheid vele miljoenen belastinggeld teveel heeft 
betaald aan bouwprojecten. Dit komt door onderlinge prijsafspraken en doordat 
overheidsfunctionarissen “met te weinig afstand tot de bouwers” onrechtmatigheden jarenlang hebben 
toegestaan. Het Openbaar Ministerie en de kartelpolitie deden niets, ondanks berichten over 
misstanden. Bos verklaart dat zeker honderd corrupte ambtenaren zijn omgekocht. De parlementaire 
onderzoekscommissie concludeert echter dat de betrokken ambtenaren integer zouden zijn. 
Wetenschappers die bij het onderzoek worden betrokken delen deze mening niet en krijgen een 
spreekverbod. Bos verliest zijn baan en eindigt in een caravan. Pas in 2009 ontvangt hij een 
schadevergoeding.

xl
 

Afghanistan veteraan en docent Sietze Planting ontdekt betrokkenheid van de Nederlandse overheid 
bij drugssmokkel uit Afghanistan. Bovendien zou hij over informatie beschikken over seksueel 
misbruik van minderjarigen door “hoger geplaatsten in justitiële kring”. Daarnaast heeft hij bezwaren 
tegen de zittende machtselite met aan het hoofd een onrechtmatig ‘koningshuis.’** Nadat Planting 
brieven stuurt aan onder andere Premier Rutte, pakken de autoriteiten hem op volgens de ‘snatch and 
grab’ methode.

xli
  

Drugssmokkel en kindermisbruik in relatie tot hooggeplaatste bewindslieden is tevens het centrale 
onderwerp in de zaak Hüseyin Baybaşin. Hij luidt de klok over zowel de criminele activiteiten van de 
Turkse overheid, waaronder drugshandel, moord en afpersing, als het misbruik van minderjarige 
jongens in Turkije door hoge overheidsfunctionarissen in Nederland. In 2002 veroordeelt justitie hem 
echter tot levenslang voor drugshandel, moord en gijzeling op basis van telefoontaps die zijn 
gemanipuleerd.  

Verwijzend naar dit gefabriceerde bewijsmateriaal in de zaak Baybaşin, tipt De Groene 
Amsterdammer het enorme gevaar aan voor burgers die het moeten opnemen tegen de Staat:  
 
“De Nederlandse politie en inlichtingendiensten zijn wereldrecordhouder in het aftappen van 
telefoonlijnen. Maar de methode raakt in opspraak nu is bewezen dat deze techniek openstaat voor 
misbruik en manipulatie.

xlii
  

Baybaşins verzoek om de originele opnamen te mogen beluisteren teneinde te achterhalen of ze zijn 
gemanipuleerd, wijst het Hof af. Als Baybaşin in beroep wil gaan tegen de uitspraak bij ‘s lands 
hoogste rechtsorgaan, verwerpt de Hoge Raad dat. De aangifte van Baybaşin tegen de secretaris-
generaal van het ministerie van justitie, de heer Demmink voor misbruik van minderjarigen, verklaart 
het Hof niet-ontvankelijk. Reden: Baybaşin is zelf geen slachtoffer van seksueel misbruik door deze 
hoge ambtenaar en daarom geen belanghebbende.

xliii
  

Het lijkt erop dat de Turkse overheid het op een akkoordje heeft gegooid met de Nederlandse om de 
Turkse betrokkenheid bij de heroïnehandel te verhullen in ruil voor het zwijgen van de Turkse regering 
over aangiftes van jongens aldaar tegen de Nederlandse secretaris-generaal. Tot op de dag van 
vandaag houdt Baybaşin zijn onschuld vol.   
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Lees verder: http://anarchiel.com/display/de_geruisloze_zuivering  hoever paardenadvocaat mr. 
S.A. Wensing daarmee gaat 
  
Voor meer onderbouw lees de volgende links:  
  
http://www.hetechtenieuws.org/2011-11-17.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2008-06-29.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2008-12-23.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2007-08-10.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2007-10-11.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2007-11-26.php 
  
http://www.hetechtenieuws.org/2009-03-17.php  
  
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php 
  
http://www.scoop.it/t/stop-de-oplichting/p/1888384038/aan-die-13-mio-kilo-arsenicum-en-die-30-
mio-kilo-chroom-vi-kan-het-niet-gelegen-hebben 
  
http://www.sdnl.nl/ekc-raad-van-state.htm 
  
www.nocancerfoundation.org  
  
https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ 
  
  
Met vriendelijke groeten 
Klokkenluider Ad van Rooij, tevens vennoot Camping en pensionstal Dommeldal (www.dommeldal.eu) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

   
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 5 juli 2012 21:41 
Onderwerp: Derde sommatie tot intrekking dagvaarding waarin paardenadvocaat mr. S.A. Wensing 
moeder en zoon Van Rooij in Sint-Oedenrode voor € 14.081,78 euro afperst 
Aan: wensing@paardenadvocaat.nl 
Cc: "Kox, J.A.P. (Astrid) [BBN04357]" <astrid.kox@brabant-noord.politie.nl>, Raad van State 
Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl>, info@just.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, 
federaal.parket@just.fgov.be, Omroep Brabant Info <info@omroepbrabant.nl>, 
redactie@brabantsdagblad.nl, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek 
nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, Rob Brockhus 
<rob.brockhus@gmail.com>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, 
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl, ap-denbosch@om.nl, dvomp.denbosch@om.nl, 
info@advocatenorde.nl, advocatenorde.alkmaar@balienet.nl, rvt.almelo@kienhuishoving.nl, Orde van 
Advocaten <orde@aova.nl>, info@ordearnhem.nl, info@advocatenorde-noord.nl, 
bureau@ordevanadvocatenbreda.nl, Bureau Haagse Orde <bureau@haagseorde.nl>, 
deken@raadvantoezichtdordrecht.nl, dams@ordehaarlem.nl, algemeen@ova-denbosch.nl, 
bureau@advocatenorde-maastricht.nl, bureau@advocatenorde-middelburg.nl, advocatenorde-
roermond@ghadvocaten.nl, landman@advocatenorde-utrecht.nl, info@advocatenorde-zutphen.nl, 
advocatenorde.zwolle@balienet.nl 
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Aan:  mr. S.A. Wensing 
         Weda & Wensing advocaten 
         Parallelweg 45 
         7741 KA Coevorden  

    
Telefoon: 0524-769021 
 
Website: http://www.paardenadvocaat.nl 
E-mail: wensing@paardenadvocaat.nl 

 
Website:  
http://www.sdnl.nl/guldenberg-doping.htm  
 

 
 
Geachte heer advocaat Wensing, 
 
Aanvullend op onze vorig e-mail bericht vindt u bijgevoegd de e-mail die wij recent hierover hebben 
ontvangen van de secretaris van het Appaloosa- stamboek. Daarin staat letterlijk het volgende 
geschreven: 
 

Van: appaloosa <lenie.boer.appaloosa.stb.secr@planet.nl> 
Datum: 5 juli 2012 17:33 
Onderwerp: Re: Verzoek om duidelijkheid over de registratie van de paarden van F. M. van 
Hoek en A. M. E. van Hoek-Kneepkens te Vught, vanwege € 14.081,78 euro afpersende 
dagvaarding! 
Aan: "A,M,L Van Rooij" <ekc.avanrooij@gmail.com> 
 

Geachte heer van Rooij, 
  

De bruine merrie Leonie met het chipnummer 528210000873620 en de vos merrie Kelly 
met het chipnummer 528210000872465 zijn door een paardenpaspoortconsulent in 
november 2011 gecontroleert. Er was geen I & R formulieren aanwezig, maar zij waren 
beiden wel voorzien van een chip. Op 8-11-2011 is gecontroleerd in de database  van het 
PVE of hiervoor al een paardenpaspoort was uitgegeven. Dit was niet het geval. De 
aanvrager (niet zijnde één van de personen genoemd in onderstaande mail) is daarop 
voorzien van 2 PVE paspoorten voor paarden met onbekende afstamming. 
 
Bij het NAS is geen melding gedaan van overschrijving van eigenaar.   

   
Op onderstaand verzoek kunnen we u het volgende mededelen. 

  
Wij verzoeken u, gezien de lopende dagvaarding, vandaag nog te berichten: 
 

1. Of de bij de Appaloosa- stamboek geregistreerde paarden van F. M. van Hoek en A. M. E. 
van Hoek-Kneepkens, wonende aan de Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught op naam van 
J.E.M. van Rooij van Nunen en A.A.H. van Rooij, dan wel Camping en pensionstal 
Dommeldal VOF zijn geregistreerd of geregistreerd zijn geweest.  
  

2. Op wiens naam de Appaloosa- stamboek geregistreerde paarden van F. M. van Hoek en A. 
M. E. van Hoek-Kneepkens, wonende aan de Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught heden 
staan geregistreerd.  
 
verzoek 1, de paarden zijn niet op op bovenstaande namen geregistreerd, of 
geregistreerd geweest. 
  

http://www.paardenadvocaat.nl/
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verzoek 2, wegens schending van privacy-gegevens kan ik u de naam van de 
aanvrager van beide paspoorten niet geven. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
mw. H.R. Boer-Bruin, stamboeksecretaris NAS 
  

Hiermee heeft de secretaris van het Appaloosa- stamboek schriftelijk bevestigd, dat Op 8-11-2011 is 
gecontroleerd in de database van het PVE of hiervoor al een paardenpaspoort was uitgegeven. 
Dit was niet het geval  
Dit betekent dat tot op 8 november 2011 voor deze twee paarden geen paardenpaspoort was 
uitgegeven. Dit betekent tevens dat F. M. van Hoek en A. M. E. van Hoek-Kneepkens deze 
paardenpaspoorten in oktober 2010 (ruim een jaar eerder) nooit kan hebben afgegeven zoals u onder 
‘punt 6’ in uw dagvaarding als feiten hebt ingebracht. Paspoorten die er niet zijn kunnen namelijk 
nooit worden afgegeven. 
 
Hiermee heeft de secretaris van het Appaloosa- stamboek tevens schriftelijk bevestigd: verzoek 1, de 
paarden zijn niet op bovenstaande namen geregistreerd, of geregistreerd geweest 
Dit betekent dat deze paarden niet zijn geregistreerd op J.E.M. van Rooij van Nunen en A.A.H. van 
Rooij, dan wel Camping en pensionstal Dommeldal VOF maar ook niet op F. M. van Hoek en A. M. E. 
van Hoek-Kneepkens.   
 
Hiermee is uw in samenspanning met F. M. van Hoek en A. M. E. van Hoek-Kneepkens geleegde 
afpersing van J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij voor een bedrag van maar liefst van € 
14.081,78  euro door de secretaris het Appaloosa- stamboek schriftelijk bevestigd.    
 
Om de schade voor J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij en indirect van de rechtspersoon 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’V.O.F. (www.dommeldal.eu) niet nog groter te maken sommeren 
wij u op bovengenoemde feiten voor de derde maal: 

- tot intrekking van uw dagvaarding d.d. 21 juni 2012 (nummer: A24120731) vóór uiterlijk 5 
juli 2012 die u aan cliënten hebt laten uitgaan; 

- tot betaling van € 2.499,00 euro aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. binnen 14 dagen 
na heden omdat de gemaakte kosten het gevolg zijn van uw in samenspanning geleegde 
afpersing van J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij voor een bedrag van maar 
liefst van € 14.081,78  euro.   

 
In afwachting van uw beslissing op uiterlijk 6 juli 2012 verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 
  
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze 
  
Ing. A.M.L. van Rooij  
Directeur 
  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
tel: 0032 484749360 
 
CC: Nederlandse Orde van Advocaten. Landelijk deken en alle overige dekens  
 
============================================================================= 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 5 juli 2012 15:39 
Onderwerp: Tweede sommatie tot intrekking dagvaarding waarin paardenadvocaat mr. S.A. Wensing 
moeder en zoon Van Rooij in Sint-Oedenrode voor € 14.081,78 euro afperst 
Aan: wensing@paardenadvocaat.nl 
Cc: "Kox, J.A.P. (Astrid) [BBN04357]" <astrid.kox@brabant-noord.politie.nl>, Raad van State 
Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl>, info@just.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, 

http://www.dommeldal.eu/
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federaal.parket@just.fgov.be, Omroep Brabant Info <info@omroepbrabant.nl>, 
redactie@brabantsdagblad.nl, katholieknieuwsblad <Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek 
nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Rob Brockhus <sdn@planet.nl>, Rob Brockhus 
<rob.brockhus@gmail.com>, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, No cancer Foundation 
<nocancerfoundation@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>, 
info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl, ap-denbosch@om.nl, dvomp.denbosch@om.nl 
 
 
Geachte heer advocaat Wensing, 
 
Op ons e-mailbericht d.d. 3 juli 2012 (hieronder bijgevoegd) heeft u nog steeds niet gereageerd. 
Aanvullend daarop willen wij u kenbaar maken dat Annelies van Rooij nooit reactie heeft ontvangen 
op bijgevoegde e-mails van 1 november 2010 aan Frans en Janine van Hoek-Kneepkens.  
 
 

From: EKC  
To: Janine van Hoek-Kneepkens  
Sent: Monday, November 01, 2010 9:33 AM 
Subject: E-mail met bijlage (attachment): DSC00680 

  
Hallo Frans en Janine, 
Wat hebben we prachtige paarden gezien zaterdag. Dit is alvast een foto van de hengst. 
Verder zal ik hieronder een lijstje typen van de papieren die ik meegenomen heb vorige 
week vrijdag en erbij vermelden wat er nog moet gebeuren. Ik hoor dan wel van jullie of 
jullie de foto zo kunnen bekijken, dan kan ik de rest ook oversturen. 
 
Sint Michielsgestel Vos merrie 2003 chipnr 528210000872465 geen eigendomspapier 
geen paspoort. Via chipnummer registratie opvragen, anders een paspoort (bij nrps?) 
aanvragen. 

  
Sint Michielsgestel bruin ruin .... chipnr 528210000873620 geen eigendomspapier geen 
paspoort. Via chipnummer registratie en geboortedatum opvragen, anders paspoort (bij 
nrps?) aanvragen 

  
Sint Michielsgestel zwart merrie 4 juni 1994 chipnr 528219000001613 Renoir van de 
Zuidhoek eigendomspapier en paspoort nrps aanwezig 

  
Raalte bruin merrie 14 juni 1996 chipnr 528219000008251 Olajola eigendomspapier en  
paspoort kwpn aanwezig 

  
Raalte donkerbruin merrie 28 juni 1999 chipnr 528219000007618 Silhouette geen  
eigendomspapier aanwezig wel paspoort knhs aanwezig 

  
Raalte bruin merrie 14 augustus 1991 geen chipnummer Jojola geen eigendomspapier 
(alleen copie) geen paspoort aanwezig vanwege brand 

  
Raalte donkerbruin 1 mei 1989 geen chipnummer Hajola eigendomspapier aanwezig 
geen paspoort aanwezig 

  
Heeten Vos hengst .... geen chipnummer geen naam geen eigendomspapier geen 
paspoort 

  
Groetjes Annelies en Jos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
From: EKC  
To: Janine van Hoek-Kneepkens  
Sent: Monday, November 01, 2010 7:04 PM 
Subject: E-mail met bijlage (attachment): DSC00656 

 

mailto:dvomp.denbosch@om.nl
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Hoi Frans, We hebben nog meer foto's die komen nog. Kijk ook even naar het grote 
mailtje en bericht mij dan wat ik moet doen met de diverse papieren dan kan ik 
misschien e e a al in gang zetten want zonder chip en geldige papieren kunnen ze niet 
vervoerd worden en ook niet hier op stal, dat moeten we niet riskeren. 

 
Beterschap en tot horens ziens of mails 

 
groetjes annelies 

 
Ondanks deze voorkennis en wetenschap heeft u onder punt 6 in uw dagvaarding als feiten naar 
voren gebracht:  
 

In oktober 2010 zijn de stamboekpapieren en de paardenpaspoorten van de paarden 
door Van Hoek c.s. aan Van Rooij c.s. afgegeven.  
 

Met bovengenoemde e-mail d.d. 1 november 2010, waarop Frans en Janine van Hoek-Kneepkens 
nooit hebben gereageerd, is feitelijk komen vast te staan dat Frans en Janine van Hoek nooit de 
stamboekpapieren en paardenpaspoorten van die acht paarden aan Annelies van Rooij hebben 
afgegeven omdat die ze zelf niet meer hadden.  
 
Ondanks deze voorkennis en wetenschap heeft u onder punt 6 in uw dagvaarding als feiten naar 
voren gebracht:  
 

Van Rooij c.s. heeft vervolgens de paarden op de naam van Van Rooij laten registreren.   
 
Dit is nooit gebeurd.  
 
Uit navraag is gebleken dat de volgende drie paarden nergens geregistreerd kunnen zijn omdat geen 
chipnummer bekend is en er ook geen paspoort van is. 
 

Raalte bruin merrie 14 augustus 1991 geen chipnummer Jojola geen eigendomspapier 
(alleen copie) geen paspoort aanwezig vanwege brand 

  
Raalte donkerbruin 1 mei 1989 geen chipnummer Hajola eigendomspapier aanwezig 
geen paspoort aanwezig 

  
Heeten Vos hengst .... geen chipnummer geen naam geen eigendomspapier geen 
paspoort 

 
De andere vijf paarden, waarvan het chipnummer is genoemd staan niet geregistreerd op de naam 
van J.E.M. van Rooij van Nunen en/of A.A.H. van Rooij en/of Camping en pensionstal ‘Dommeldal’. U 
kunt dit voor de volgende chipnummers zelf navragen bij de volgende stamboek:  

- Chipnummer: 528210000872465, navragen bij Appaloosa Stamboek (tel: 0578-66102) 
- Chipnummer: 528210000873620, navragen bij Appaloosa Stamboek (tel: 0578-66102) 
- Chipnummer: 528219000001613, navragen bij NRPS Stamboek (tel: 0577-401150)  
- Chipnummer: 528219000008251, navragen bij KWPN Stamboek (tel: 0341-255555) 
- Chipnummer: 528219000007618, navragen bij KNHS Stamboek (tel: 0577-408230)   

 
Daarmee is feitelijk bewezen, en door bovengenoemd 4-tal stamboeken bevestigd, dat u in uw 
dagvaarding valsheid in geschrift heeft gepleegd met het oogmerk Annelies en Jos van Rooij voor € 
14.081,78  euro af te persen.  
 
Daar bovenop vindt u in de volgende links drie krantenartikelen in 2011:  
 
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/  
 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1487931243/Fokker+beschuldiging+paardendoping+onterecht.as
px  
 
http://www.stegen.net/wordpress/2011/03/nog-meer-sores-voor-eigenaren-guldenberg/  

http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1487931243/Fokker+beschuldiging+paardendoping+onterecht.aspx
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1487931243/Fokker+beschuldiging+paardendoping+onterecht.aspx
http://www.stegen.net/wordpress/2011/03/nog-meer-sores-voor-eigenaren-guldenberg/
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Waarin het echtpaar van Hoek steeds in de krant hebben laten zetten dat het “hun paarden” zijn.   
 
In het artikel van 28 maart 2011 schrijven ze zelfs in de krant letterlijk het volgende: 
 

Het echtpaar zegt nog altijd op zoek te zijn naar mensen die een goed tehuis kunnen 
bieden aan hun paarden 

 
Met het niet intrekken van uw dagvaarding betekent dat u bewust erop uit bent om bij Annelies en Jos 
van Rooij en camping en pensionstal ‘Dommeldal’ VOF grote schade te veroorzaken. Ook al die 
schade zal op uw kantoor en u persoonlijk worden verhaald.     
 
Om de schade voor J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij en indirect van de rechtspersoon 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’V.O.F. (www.dommeldal.eu) niet nog groter te maken sommeren 
wij u op bovengenoemde feiten voor de tweede maal: 

- tot intrekking van uw dagvaarding d.d. 21 juni 2012 (nummer: A24120731) vóór uiterlijk 5 
juli 2012 die u aan cliënten hebt laten uitgaan; 

- tot betaling van € 2.499,00 euro aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. binnen 14 dagen 
na heden omdat de gemaakte kosten het gevolg zijn van uw in samenspanning geleegde 
afpersing van J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij voor een bedrag van maar 
liefst van € 14.081,78  euro.   

 
In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 6 juli 2012 verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 
  
Ecologisch Kennis Centrum B.V.  
Voor deze 
  
Ing. A.M.L. van Rooij  
Directeur 
  
e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
tel: 0032 484749360  

 
============================================================================= 
 
Van: A,M,L Van Rooij <ekc.avanrooij@gmail.com> 
Datum: 3 juli 2012 07:42 
Onderwerp: Sommatie tot intrekking dagvaarding waarin paardenadvocaat mr. S.A. Wensing moeder 
en zoon Van Rooij in Sint-Oedenrode voor € 14.081,78 euro afperst. 
Aan: wensing@paardenadvocaat.nl 
Cc: "Kox, J.A.P. (Astrid) [BBN04357]" <astrid.kox@brabant-noord.politie.nl>, Raad van State 
Voorlichting <voorlichting@raadvanstate.nl>, info@just.fgov.be, milquet@ibz.fgov.be, 
federaal.parket@just.fgov.be, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, info@kwpn.nl, 
info@omroepbrabant.nl, redactie@brabantsdagblad.nl, katholieknieuwsblad 
<Redactie@katholieknieuwsblad.nl>, katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Rob 
Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>, EKC <a.vanrooij1@chello.nl>  
 
Betreft: J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij (cliënten)/ 

- Sommatie tot intrekking van uw dagvaarding d.d. 21 juni 2012 (nummer: A24120731) vóór 
uiterlijk 5 juli 2012 die u aan cliënten hebt laten uitgaan op grond van de feitelijke inhoud van 
onze bijgevoegde strafaangifte d.d. 30 juni 2012 aan de hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. 
Nieuwenhuizen van het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch:  

- Sommatie tot betaling van € 2.499,00 euro aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. binnen 
14 dagen na heden omdat de gemaakte kosten het gevolg zijn van uw in samenspanning 
geleegde afpersing van J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij voor een bedrag van 
maar liefst van € 14.081,78  euro.    

 
 

http://www.dommeldal.eu/
mailto:ekc.avanrooij@gmail.com


© 9 

Geachte advocaat Wensing, 
 
U heeft J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij volledig verrast met het laten uitgaan van uw 
dagvaarding van 21 juni 2012 (nummer: A24120731) ten verzoeken van Franciscus Martinus van 
Hoek en Adrienne Marle Elise van Hoek-Kneepkens te Vught, zonder voorafgaand daaraan een 
aangetekende brief aan hen te hebben verzonden met het verzoek om daarop inhoudelijk te reageren. 
Daarmee bent u, zijnde advocaat mr. S.A. Wensing, onmiskenbaar medeplichtig aan de in 
samenspanning gepleegde misdrijven zoals verwoord in onze bij brief d.d. 30 juni 2012 (kenmerk: 
C&P/300612/VZ) gedane strafaangifte bij hoofdofficier van justitie mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, 
arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch, welke u als bijlage vindt bijgevoegd (zie bijlage) en lees 
hieronder:  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juni-2012-strafaangifte-van-hoek-wensing.pdf  
 
Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, die inhoud hier als herhaald en ingelast te 
beschouwen en tevens aan u gericht.  
 
Met de inhoud van onze strafaangifte d.d. 30 juni 2012 is feitelijk bewezen dat:  

- Advocaat mr. S.A. Wensing, Parallelweg 45, 7741 KA Coevorden; 

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

in onderlinge samenspanning zich schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrift (art. 225 Sr), 
deelname aan een criminele organisatie (art. 140 Sr) en afpersing voor een bedrag van € 14.081,78  
euro (art. 317 Sr) van J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij en indirect van de 
rechtspersoon Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’V.O.F. (www.dommeldal.eu) met als vennoten 
A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij van Nunen. De kosten van € 2.499,00 euro die het Ecologisch 
Kennis Centrum B.V. heeft moeten maken zijn dan ook volledig toe te schrijven aan deze door u 
gepleegde misdrijven, waarvan u onze factuur vindt bijgevoegd (zie bijlage).   
 
Omdat betreffende paarden nu ergens worden vervoerd of verblijven zonder de vereiste 
eigendomspapieren en paspoorten, wat wettelijk verboden is, hebben wij van deze sommatie met 
bijbehorende strafaangifte een kopie verstuurd aan: 

- Astrid Kox van de politie Noord Brabant in Nederland (astrid.kox@brabant-noord.politie.nl);  
- Vice-President J.P.H. Donner, de Nederlandse Raad van State (voorlichting@raadvanstate.nl); 
- Minister Anemie Turtelboom van Justitie in België (info@just.fgov.be); 
- Minister Joëlle Milquet van Binnenlandse Zaken in België (milquet@ibz.fgov.be);    
- Federaal procureur des Konings Johan Delmulle in België (federaal.parket@just.fgov.be); 

 
Omdat gezien bovengenoemde feitelijk bewezen in samenspanning gepleegde misdrijven met KWPN 
paarden te maken heeft, hebben wij van deze strafaangifte een kopie verstuurd aan KWPN, zodat zij 
deze strafaangifte kunnen gebruiken in hun al vanaf 1991 lopend geschil tegen Van Hoek c.s. 
(info@kwpn.nl)  
 
Omdat F. M. van Hoek en A. M. E. van Hoek-Kneepkens hierover het Brabants Dagblad en de 
Omroep Brabant, maar ook lokale kranten, foutief heeft voorgelicht en eerder in artikelen van het 
Katholiek Nieuwsblad en de Sociale Databank Nederland is voorgekomen, hebben wij de volgende 
media hiervan een kopie verstuurd:  

- Omroep Brabant (info@omroepbrabant.nl),  
- Brabants Dagblad (redactie@brabantsdagblad.nl),     
- Katholiek Nieuwsblad (Redactie@katholieknieuwsblad.nl ; henk@katholieknieuwsblad.nl),   
- Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl ; rob.brockhus@gmail.com),   

 
Ook laten wij voorafgaande aan deze sommatie hierover in Nederland en België een persbericht 
uitgaan. Dit om te voorkomen dat advocaat mr. S.A. Wensing in samenspanning met F. M. van Hoek 
en A. M. E. van Hoek-Kneepkens nog meer slachtoffers maakt van deze meest ernstige vorm van 
afpersing. 
 
Het op deze wijze afpersen van J.E.M. van Rooij van Nunen en A.A.H. van Rooij voor een bedrag van 
€ 14.081,78 (zegge: veertienduizend eenentachtig euro en achtenzeventig cent) door de 
volgende personen: 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juni-2012-strafaangifte-van-hoek-wensing.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/30-juni-2012-strafaangifte-van-hoek-wensing.pdf
http://www.dommeldal.eu/
mailto:astrid.kox@brabant-noord.politie.nl
mailto:voorlichting@raadvanstate.nl
mailto:info@just.fgov.be
mailto:milquet@ibz.fgov.be
mailto:federaal.parket@just.fgov.be
mailto:info@kwpn.nl
http://www.stegen.net/wordpress/2011/03/nog-meer-sores-voor-eigenaren-guldenberg/
http://www.omroepbrabant.nl/?news/1487931243/Fokker+beschuldiging+paardendoping+onterecht.aspx
http://www.stegen.net/wordpress/2011/01/echtpaar-van-hoek-geeft-acht-paarden-weg/
http://www.sdnl.nl/guldenberg-doping.htm
http://www.sdnl.nl/guldenberg-doping.htm
mailto:info@omroepbrabant.nl
mailto:redactie@brabantsdagblad.nl
mailto:Redactie@katholieknieuwsblad.nl
mailto:henk@katholieknieuwsblad.nl
mailto:sdn@planet.nl
mailto:rob.brockhus@gmail.com
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- F. M. van Hoek, wonende aan de Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught 
- A. M. E. van Hoek-Kneepkens, wonende aan de Hoevensestraat 11 te 5262 LN, Vught; 
- Advocaat mr. S.A. Wensing, Parallelweg 45, 7741 KA Coevorden; 

 kent de volgende strafbepaling:  
 
Artikel 225 Wetboek van Strafrecht 

1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of 
vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen 
gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.  

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste 
geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of 
voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is 
voor zodanig gebruik. 

Vermeerderd met artikel 317 Wetboek van Strafrecht 

1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of 
bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele 
aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet 
doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig 
aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete 
van de vijfde categorie. 

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die dwang, bedoeld in het eerste lid, uitoefent door 
bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, 
onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist. 

Vermeerderd met artikel 140, lid 1, Wetboek van Strafrecht 

1. Deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde 
categorie.  

 
Gezien de ernst van deze door u in samenspanning met uw cliënten gepleegde misdrijven, waarbij u 
onmiskenbaar in zeer ernstige mate heeft gehandeld in strijd met de Advocatenwet en de 
gedragsregels van advocaten, laten wij hiervan een klacht uitgaan naar Jan Loorbach, de landelijke 
deken van de orde advocaten met het verzoek u als advocaat hierop onmiddellijk te schorsen in het 
uitoefenen van uw functie als advocaat (info@advocatenorde.nl). 
 
Om de schade voor J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij en indirect van de rechtspersoon 
Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’V.O.F. (www.dommeldal.eu) niet nog groter te maken sommeren 
wij u: 

- tot intrekking van uw dagvaarding d.d. 21 juni 2012 (nummer: A24120731) vóór uiterlijk 5 
juli 2012 die u aan cliënten hebt laten uitgaan; 

- tot betaling van € 2.499,00 euro aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. binnen 14 dagen 
na heden omdat de gemaakte kosten het gevolg zijn van uw in samenspanning geleegde 
afpersing van J.E.M. van Rooij-van Nunen en A.A.H. van Rooij voor een bedrag van maar 
liefst van € 14.081,78  euro.   

 
In afwachting van uw beslissing vóór uiterlijk 4 juli 2012 verblijven wij; 
 
Hoogachtend; 
 
Ecologisch Kennis Centrum B.V. 
Voor deze. 
 
Ing. A.M.L van Rooij  
directeur; 

http://www.mstsnl.net/pdf/kn-091023-mag-advocaat-liegen.pdf
http://www.mstsnl.net/pdf/kn-091023-mag-advocaat-liegen.pdf
http://nos.nl/video/238536-deken-jan-loorbach-klagen-over-advocaten-is-makkelijker-geworden.html
mailto:info@advocatenorde.nl
http://www.dommeldal.eu/
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e-mail: ekc.avanrooij@gmail.com  
tel: 0032 484749360  
 

 
 
    

 

mailto:ekc.avanrooij@gmail.com

