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De meeste moorden en vermissingen 
worden in ons land opgelost. Helaas lukt 
dat niet altijd. Voor nabestaanden is het 
vreselijk dat ze geen afscheid hebben 
kunnen nemen van hun geliefde en dat zij 
niet weten wat er is gebeurd. Kinderen, 
partners, vrienden en familieleden blij
ven jarenlang last hebben van gevoelens 
van onzekerheid en verdriet. Speciale 
coldcaseteams richten zich op deze on
opgeloste zaken. Samen met de nabe
staanden brengen zij deze kalender uit. 
Er staan zaken in waarover u misschien 
meer informatie heeft. 

U kunt helpen
Tips in voorgaande coldcasekalenders 
zijn waardevol geweest. Ze hebben 
geleid tot het heropenen van diverse 
zaken. Mogelijk heeft u belangrijke 
informatie over zaken uit deze kalender. 
Maar heeft u deze informatie nog nooit 
gedeeld. 
Het is nooit te laat om uw verhaal te doen. 
De nabestaanden vragen u om deze tip 

alsnog door te geven. U bent niet straf
baar. Alle informatie kan bijdragen aan 
het oplossen van een zaak. 

Beloningen
Als uw tip leidt tot de oplossing van een 
zaak kunt u in aanmerking komen voor 
een beloning. 

Hoe kunt u uw tip doorgeven?
Coldcaseteams van de politie

     coldcase@politie.nl
Anoniem: nee 
Beloning: ja

Coldcaseteams van de politie
   Antwoordnummer 2010  
2501 XR Den Haag

Anoniem: mogelijk
Beloning: mogelijk

De Opsporingstiplijn van de politie
08006070

Anoniem: nee
Beloning: ja

Meld Misdaad Anoniem
08007000

Anoniem: ja
Beloning: nee

Team Criminele Inlichtingen van de 
politie

08007060
Anoniem: nee, maar uw identiteit wordt 
afgeschermd
Beloning: mogelijk

De telefoonnummers die vermeld staan, 
zijn gratis en afgeschermd. Post die u 
verstuurt naar het antwoordnummer 
wordt niet geopend door uw instelling. 
Met vragen over de tipmogelijkheden 
kunt u ook terecht bij het personeel van 
uw instelling. 

www.politie.nl/coldcases

Help nabestaanden uit hun onzekerheid



Most murder and missing persons cases 
in our country are solved. But unfortu
nately, not all of them. It is a terrible thing 
for next of kin not to have been able to 
say goodbye to their loved one and not  
to know what has happened. Children, 
partners, friends and family members  
have to contend with feelings of uncer
tainty and grief for many years. Special 
cold case teams concentrate on these un
solved cases. They publish this calendar 
together with the next of kin. It contains 
cases that you could have more informa
tion about. 

You can help
Tips in previous cold case calendars have 
proven valuable. They have led to various 
cases being reopened. It could be that 
you have important information about 
cases in this calendar, but have never 
shared it. It is never too late to change 
this.The next of kin ask you to pass on any 
information you may have. You are not 
punishable. Any information you have 
could contribute to a case being solved. 

Rewards
You may be eligible for a reward if your 
tip leads to a case being solved. 

How can you pass on your tip?
Police cold case teams

 coldcase@politie.nl
Anonymous: no
Reward: yes

Police cold case teams
   Antwoordnummer 2010  
2501 XR The Hague

Anonymous: possible
Reward: possible

The police tipoff line
08006070

Anonymous: no
Reward: yes

‘Meld Misdaad Anoniem’ (anonymous 
tip line)

08007000
Anonymous: yes
Reward: no

Police Criminal Intelligence Team
08007060

Anonymous: no, but your identity will be 
protected
Reward: possible

The telephone numbers given above are 
free and secure. Letters that you send to 
the ‘antwoordnummer’ (freepost num
ber) will not be opened by your institute. 
Please contact the personnel at your 
institution if you have any questions 
about ways of submitting tips. 

www.politie.nl/coldcases

Help next of kin out of their uncertainty



La mayoría de los asesinatos y 
desapariciones en nuestro país 
se resuelven. Pero no siempre, 
lamentablemente. Para los familiares y 
parientes es terrible no poder despedirse 
de su ser querido y no saber lo que ha 
sucedido. Familiares y amigos padecen 
por años problemas de inseguridad y 
duelo. Equipos especiales se dedican 
a investigar estos casos no resueltos. 
Junto con los familiares y parientes 
publican este calendario, que destacan 
asuntos sobre los cuales usted podría 
tener más información.
 
Usted puede ayudar
Las pistas derivadas de calendarios 
han sido muy valiosas y han permitido 
reabrir diversos casos. Quizás usted 
tenga información importante sobre 
cuestiones incluidas en este calendario, 
pero no ha compartido nunca esa 
información. Los familiares y parientes 
le piden que entregue esa pistas. No se 
le penalizará. Todo tipo de información 
puede contribuir a resolver un caso.

Recompensa
Si su pista permite finalmente resolver 
un caso, podría tener derecho a una 
recompensa. 

¿Cómo puede entregar la pista que 
conoce?
Equipos de casos no resueltos de la 
policía

 coldcase@politie.nl
Anónimo: no
Recompensa: sí

Equipos de casos no resueltos de la 
policía

  Antwoordnummer 2010  
2501 XR Den Haag

Anónimo: es posible
Recompensa: es posible

El teléfono de pistas de investigación  
de la policía

08006070
Anónimo: no
Recompensa: sí

Aviso Anónimo de Delitos
08007000

Anónimo: sí
Recompensa: no

Equipo de Informaciones Criminales de 
policía

08007060
Anónimo: no, pero su identidad será 
protegida
Recompensa: es posible

Los teléfonos indicados son gratuitos 
y protegidos. El correo que envíe a la 
dirección de correos gratuita no será 
abierta por la institución en que se 
encuentra. Si tiene preguntas sobre 
cómo proporcionar pistas, puede 
dirigirse también al personal de su 
institución.

www.politie.nl/coldcases

Ayuda a superar la inseguridad de los familiares y parientes



Ülkemizde çoğu cinayet ve kayıp vakaları 
çözülüyor. Fakat bu maalesef her zaman 
mümkün olmuyor. Bu durum, sevdikleriyle 
vedalaşamayan ve olayın ne olduğunu 
bilmeyen geride kalanlar için korkunç 
bir şeydir. Çocuklar, eşler, arkadaşlar ve 
akrabalar yıllar boyunca belirsizlik ve keder 
duygularıyla ıstırap çekmeye devam ediyor. 
“Özel Faili Meçhul Olayları Araştırma 
Ekibi” (“Speciale Coldcaseteam”) bu tür 
çözülememiş olaylarla ilgileniyor. Geride 
kalanlarla birlikte bu takvimi hazırlıyor. Belki 
de daha fazla bilgi sahibi olduğunuz olaylar 
vardır.

Yardım edebilirsin
Daha önceki Faili Meçhul Cinayetler  
Takvimi hakkında verilen ipuçları çok yararlı 
oldu. Çeşitli olayların yeniden ele alınmasını 
sağladılar. Bu takvimdeki olaylar hakkında 
belki de önemli bilgilere sahipsiniz ama bu 
bilgileri şimdiye kadar hiç paylaşmadınız. 
Bildiklerinizi anlatmak için asla geç kalmış 
sayılmazsınız.
Geride kalanlar, bu ipucunu her şeye 
rağmen bildirmenizi istiyor. Bunu 
yaptığınızda suç işlemiş olmazsınız. Bize 

verilecek her bilgi, bir olayın çözüme 
kavuşturulmasına katkı sağlayabilir.

Ödüller
Verdiğiniz ipucunun bir olayın çözülmesini 
sağlaması halinde ödül almaya hak 
kazanabilirsiniz. 
 
İpucunuzu nasıl bildirebilirsiniz?
Faili Meçhul Olayları Araştırma Büro 
Amirlikleri

 coldcase@politie.nl
Anonim: Hayır
Ödül: Evet
 
Faili Meçhul Olayları Araştırma Büro 
Amirlikleri

  Antwoordnummer 2010 
2501 XR Den Haag

Anonim: Mümkün
Ödül: Mümkün

Emniyete ait Suç Araştırma ve Soruşturma 
Bildirim Hattı

0800-6070
Anonim: Hayır
Ödül: Evet

Suç Unsuru Olayları Anonim Olarak  
Bildirme Hattı

Telefon: 0800-7000
Anonim: Evet
Ödül: Hayır
 
Asayiş Büro Amirliği

Telefon: 0800-7060
Anonim: Hayır, fakat kimliğiniz gizli tutulur
Ödül: Mümkün

Yukarıdaki telefon numaraları ücretsizdir 
ve gizli tutulmaktadır. Ücretsiz olarak 
“Antwoordnummer”a gönderdiğiniz 
postalar, kurumunuz tarafından açılmaz. 
İpucu imkanlarıyla ilgili sorularınız 
için kurumunuzdaki personele de 
başvurabilirsiniz. 

www.politie.nl/coldcases

Geride Kalanlara belirsizlikten kurtulmaları için yardım et 
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Noord-Holland

 Ma Di Wo Do 

week 1

Fabian doodgeschoten

10 januari 2001
(doodgeschoten)

Alkmaar
Spoorstraat

Januari

 30 31 1 2 

 3 4 5 

Fabian Brands (30) is treinmachinist. 
Dinsdagavond 9 januari 2001 beëindigt 
hij zijn dienst eerder dan normaal. Hij 
neemt de trein naar Alkmaar waar hij 
om 23.37 uur aankomt. Hij pakt zijn 
fiets, een blauwe mountainbike, maar 
fietst niet naar zijn huis in Koedijk, maar 
naar een oppervlakkige kennis. Samen 
gaan ze op kroegentocht. Fabian draagt 
zijn NSuniform en neemt zijn fiets mee.
Om 02.52 uur, het is inmiddels woens
dag 10 januari, vertrekt Fabian alleen 
op zijn fiets vanaf café Berries aan het 

Waagplein in Alkmaar. Rond 02.57 uur 
krijgt de politie de melding dat er moge
lijk geschoten is op de Spoorstraat in 
Alkmaar. Om 03.10 uur komt de melding 
dat iemand bloedend op straat onder 
een fiets ligt. De politie treft Fabian  
aan op de Spoorstraat ter hoogte van 
huisnummer 35. Fabian blijkt te zijn 
neergeschoten en overlijdt ter plaatse.

Het is nog altijd niet bekend wie Fabian 
doodschoot. Weet u meer over deze 
zaak? Laat het alstublieft weten.

Fabian Brands

Beloning
€ 15.000,-
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Den Haag

Gewond op straat gevonden

Den Haag
Lunterenstraat 

11 januari 1995
(dodelijk incident)

Op woensdag 11 januari 1995 omstreeks 
11.00 uur wordt de 42jarige Mohamed 
Baksoellah gewond aan getroffen op 
de onderste treden van de portiektrap 
van een woning aan de Lunterenstraat 
in Den Haag. Hij wordt naar het zieken
huis gebracht. Na aankomst in het zie
kenhuis verslechtert zijn toestand sterk. 
Baksoellah blijkt gewond aan zijn hoofd. 
Hij heeft hersenletsel dat is veroorzaakt 
door geweld van buitenaf.  

Op dinsdag 17 januari 1995 overlijdt 
Baksoellah in het ziekenhuis. 

Mohamed Baksoellah was in de 
buurt bekend als Mall of Malloe. Zijn 
weduwe en kinderen vragen zich al 
jaren af wat er gebeurd is en waarom. 
Kunt u hen helpen?

Heeft u informatie? Laat het alstublieft 
weten.

Januari
Mohamed Baksoellah week 2

 6 7 8 9 

 10 11 12 Beloning
€ 15.000,-
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Oost-Nederland

Deventer
Molenstraat

16 januari 1999
(dood gevonden)

Beloning
€ 15.000,-

Vermoord in eigen woning

De buurman van Muharem Hebib heeft 
Muharem al een aantal dagen niet 
gezien. Daarom belt hij op zaterdag 
16 januari 1999 de politie. De politie 
gaat naar het huis van Muharem. Daar 
vinden ze hem op de grond in zijn 
woonkamer, vastgebonden en met 
een hoofdwond. Hij is dan al een paar 
dagen dood. Muharem is vermoord 
met grof geweld.

Muharem, die meestal Cazim genoemd 
wordt, is in 1946 geboren in Bosnië. 
In 1992 vluchtte hij naar Nederland 

vanwege de oorlog. Sinds 1994 woon
de hij in Deventer. Cazim sprak bijna 
geen Nederlands. Hij was vaak alleen. 
Soms ontmoette hij andere Bosniërs  
in Deventer. Cazim werd ook vaak 
gezien in het Oude Plantsoen: een 
homoontmoetingspark in Deventer.

Is Cazim slachtoffer geworden van een 
roofmoord? Of had de dader een ander 
motief? De nabestaanden willen graag 
antwoord: wie heeft Cazim vermoord 
en waarom? Heeft u meer informatie? 
Laat het alstublieft weten. 

Januari

 17 18 19 

 13 14 15 16 

Muharem Hebib week 3
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Oost-Brabant

Anoeschka dood in water gevonden

22 januari 1990
(vermist)

12 februari 1990
(dood gevonden)

Weert
 in de Zuid-Willemsvaart

Anoeschka Weezenbeek uit Budel
Dorplein is sinds maandag 22 januari 
1990 vermist. De 15jarige Anoeschka 
ging die dag rond 18.45 uur een brief 
posten. Daarna zou ze naar een vriendin 
gaan, maar ze kwam daar nooit aan. 
Later die avond rond 21.45 uur wordt 
haar fiets gevonden. De fiets lag deels 
in de berm en deels op de rijbaan van 
de Sint Barbaraweg in BudelDorplein.
Op donderdag 25 januari 1990 vindt 
de politie in Weert, in de directe om
geving van de ZuidWillemsvaart, ook 

de jas en capuchon van Anoeschka. 
Op maandag 12 februari 1990 rond 
12.00 uur wordt het dode lichaam 
van Anoeschka gevonden in de Zuid
Willemsvaart in Weert. Het lichaam ligt 
ter hoogte van Sluis 16 in de industrie
haven bij de toenmalige Philipsfabriek.

De nabestaanden van Anoeschka 
leven al jaren in onzekerheid en willen 
graag weten wat er met haar gebeurd 
is. Kunt u hen helpen? Heeft u meer 
informatie? Laat het alstublieft weten. 

Januari

 24 25 26 

 20 21 22 23 

Anoeschka Weezenbeek week 4

Beloning
€ 20.000,-
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Den Haag

 Vr Za Zo 

Man doodgeschoten in eigen garage

28 januari 1992
(doodgeschoten)

Op dinsdag 28 januari 1992 wordt in de 
garage Damar aan de Kritzingerstraat 
in Den Haag een man gevonden. Het is 
de 64jarige Louis van Dam. Hij ligt op 
de grond in het kantoorgedeelte in een 
plas bloed. Louis leeft niet meer en 
blijkt te zijn doodgeschoten.
Er zijn geen goederen weggenomen.

Indertijd zijn in deze zaak verdachten 
aangehouden, maar deze zijn later weer 
vrijgelaten. Er is niemand veroordeeld. 

De familie van Louis van Dam weet 
nog altijd niet waarom hij is dood
geschoten. Weet u meer over deze 
zaak? Laat het alstublieft weten.

Januari

Den Haag
Kritzingerstraat 

 31 1 2 

 27 28 29 30 

Louis ‘Loek’ van Dam week 5

Beloning
€ 15.000,-



 Ma Di Wo Do 

 Vr Za Zo 

Tips: 0800 - 6070 (tiplijn) | 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem) | 0800 - 7060 (team Criminele Inlichtingen) | coldcase@politie.nl of stuur een brief naar:  
Politie, antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag

Rotterdam

29 januari 1991
(dood gevonden)

Papendrecht
Henri Polakstraat

Weduwe vermoord in eigen huis

Omdat verontruste familieleden haar 
niet kunnen bereiken, gaat de politie 
op dinsdag 29 januari 1991 kijken bij 
het huis van Vera van der Leevan Solt. 
Daar vinden zij Vera, een weduwe van 
48 jaar. Zij is vermoord. Het lijkt erop 
dat het huis is doorzocht. 
 
Vera woont alleen en heeft zowel privé 
als zakelijk met nogal wat mannen con
tact. Die mannen zoeken contact met 
haar via seksadvertenties. Zij ontvangt 

hen in haar eigen huis, maar bezoekt 
deze klanten ook wel bij hen thuis. 
Het huis van Vera is een zogenaamde 
doorzonwoning in een keurige buurt in 
Papendrecht aan de Henri Polakstraat.

De familie weet nog altijd niet waarom 
Vera vermoord is. Wie heeft deze laffe 
moord op zijn geweten? 

Weet u meer over deze zaak? Laat het 
alstublieft weten.

Februari

 7 8 9 

 3 4 5 6 

Vera van der Lee-van Solt week 6

Beloning
€ 15.000,-
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Amsterdam

Onschuldige bordenwasser doodgeschoten

Beloning
€ 20.000,-

28 januari 2015
(doodgeschoten)

Amsterdam
Wolbrantskerkweg

Op woensdag 28 januari 2015 wordt de 
37jarige Ghanees Augustine Nyantakyi 
doorzeefd met kogels. Dat gebeurt bij de 
flat van zijn vriendin aan de Wolbrants
kerkweg in AmsterdamOsdorp. Als hij 
in de nacht van 28 januari rond 02.15 
uur bij de flat aankomt, wordt hij daar 
opgewacht. Hij loopt de buitentrap op 
en wordt dan met zware automatische 
wapen(s) beschoten. Getuigen zien een 
auto wegrijden. 
Hulpverleners hebben nog geprobeerd 
om Augustine te redden, maar hij over
lijdt ter plaatse aan zijn verwondingen. 

Het is nog steeds een raadsel waarom 
Augustine is vermoord. De kans is groot 
dat hij verward werd met een crimineel 
die in dezelfde flat verbleef. 
Augustine is op geen enkele wijze te 
linken aan zware criminaliteit. Hij werk
te als bordenwasser in een restaurant, 
ging meerdere malen per week naar de 
kerk en wordt door bekenden omschre
ven als een rustige, nette man.

Als u informatie heeft over de laffe 
moord op Augustine, meld dit alstu
blieft!

Februari

 14 15 16 

 10 11 12 13 

Augustine Nyantakyi week 7
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Rotterdam

Beloning
€ 30.000,-

1 februari 2003
(doodgeschoten)

Rotterdam
Metrostation Slinge

Nachtmerrie van iedere ouder

Op zaterdag 1 februari 2003 sneeuwt het  
in Rotterdam. Feest voor de kinderen 
en ook voor de 13jarige Sedar en zijn 
vrienden. Vanaf het parkeerdek bij het 
metrostation Slinge houden zij sneeuw
ballengevechten met elkaar en gooien 
sneeuwballen naar passerende auto’s 
en voetgangers. Onschuldig, toch? 
Toch schiet iemand gericht op de spe
lende jongens. Sedar wordt geraakt en 
overlijdt. 

Sedar had met zijn moeder afgesproken 
dat hij om 20.00 uur die avond thuis 

zou komen. Maar hij kwam nooit meer 
thuis. De nachtmerrie van iedere ouder 
wordt werkelijkheid voor de moeder 
van Sedar.

Iedereen is verontwaardigd. Hoe kon 
dit gebeuren? Er is alles aan gedaan 
om de dader te vinden, maar dat is  
nog steeds niet gelukt. De dader loopt 
dus al meer dan 16 jaar vrij rond.

Weet u meer over deze zaak? Laat het 
alstublieft weten. U helpt er de moeder 
van Sedar enorm mee.

Februari

 21 22 23 

 17 18 19 20 

Sedar Soares week 8
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Zaterdag 7 februari 1998 is de laatste 
dag dat de 34jarige Jolanda Meijer 
gezien is. Dat was in een pand aan de 
Bedumerstraat in Groningen. Jolanda 
is prostituee en verslaafd aan drugs. 

In april is een van haar kinderen jarig, 
maar zij laat niets van zich horen. 
Waarom niet? Wat is er met Jolanda 
aan de hand? Er is in de loop der jaren 
alles aan gedaan om haar terug te 
vinden, maar helaas is dat nog steeds 
niet gelukt. De familie leeft al meer dan 
20 jaar in onzekerheid. Kunt u de familie 

helpen? Weet u wat er met Jolanda is 
gebeurd? Of weet u iets over haar ver
blijf in de Bedumerstraat? 

Heeft u informatie? Laat het alstublieft 
weten. 

Waar is Jolanda?

7 februari 1998
(vermist)

Groningen
Bedumerstraat 

Februari

 28 29 1 

 24 25 26 27 

Jolanda Meijer week 9

Beloning
€ 15.000,-
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Rotterdam

14 februari 1990
(doodgeschoten)

Rotterdam
Ruilstraat 

Hans en Mia van der Mee hebben een 
winkel in elektronica. Op woensdag 
14 februari 1990 komen om 17.50 uur, 
even voor sluitingstijd, twee mannen 
de winkel binnenrennen. Zij dragen 
bivakmutsen en roepen dat het een 
overval is. Een van de twee mannen 
pakt Mia, gooit haar in de ruimte achter 
de winkel op de grond, schopt haar 
en duwt een vuurwapen in haar nek. 
De overvallers eisen de kluissleutel 
en dreigen Mia dood te schieten als 
Hans die niet geeft. Hans moet met de 

tweede overvaller mee terug de winkel 
in. Mia is doodsbang. Dan hoort Mia 
geluiden van een vechtpartij en wordt 
het stil. Hans, vader van twee kinde
ren, is neergeschoten en overlijdt ter 
plaatse, in het bijzijn van Mia. De over
vallers zijn gevlucht. 

Het politieonderzoek in 1990 heeft niet 
geleid tot de aanhouding van de twee 
daders. Maar iemand moet toch iets 
weten over deze laffe overval?
Weet u iets? Laat het ons weten!

Man doodgeschoten in bijzijn van zijn vrouw

Maart

 6 7 8 

 2 3 4 5 

Hans van der Mee week 10

Beloning
€ 15.000,-
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Beloning
€ 15.000,-

4 maart 1997
(dood gevonden)

Hoeven
Goudbloemsedijk

Vermoord na avond gokken

In de vroege ochtend van dinsdag 
4 maart 1997 ligt in de berm bij een 
parkeerhaven aan de Goudbloemsedijk 
in Hoeven het dode lichaam van de 
42jarige Orhan Kirac. Orhan ligt naast 
zijn felgroene Opel Kadett. Orhan ligt op 
zijn buik en is vermoord. Hij heeft meer
dere schotwonden en steekwonden. 

Als de politie zijn woning aan de Antoni
usstede in Roosendaal doorzoekt, blijkt 
die grotendeels ingericht te zijn om te 
gokken. Getuigen verklaren dat er bijna 
dagelijks in Orhans woning gegokt werd. 

Het zou om grote bedragen gaan. 
Orhan leende ook geld aan zijn klanten. 
Ook in de avond van maandag 3 maart 
1997 wordt er gegokt in Orhans huis. 
Orhan zegt tegen zijn medespelers dat 
hij na middernacht even 10 minuten 
weg moet. Maar hij komt nooit meer 
terug.

Orhans familie leeft nog altijd in onze
kerheid. Zij zouden graag antwoorden 
krijgen. Wie vermoordde Orhan en 
waarom? Heeft u meer informatie? 
Laat het alstublieft weten. 

Maart

 13 14 15 

 9 10 11 12 

Orhan Kirac week 11
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Limburg

Maart

 20 21 22 

 16 17 18 19 

Echtpaar in eigen huis overvallen

Beloning
€ 15.000,-

10 maart 1996
(overvallen)

Grashoek,  
gemeente Helden

Ontginningsweg 

Op zondag 10 maart 1996 dringen twee 
mannen rond 20.30 uur het huis van 
Ben Drissen en Mien Berden aan de 
Ontginningsweg in Grashoek binnen. 
Zij overvallen het echtpaar. Zij door
zoeken het hele huis en nemen diverse 
goederen mee. Ben en Mien raken bij 
de overval gewond en worden opgeno
men in het ziekenhuis. Mien raakt zelfs 
zo ernstig gewond dat zij vier maanden 
later, op 11 juli 1996, daaraan overlijdt. 

Tijdens het onderzoek zijn enkele ver
dachten aangehouden, maar de twee 
daders zijn nog altijd niet gevonden. 
Familie en vrienden leven al jaren in 
onzekerheid over wat er gebeurd is.  
Zij hopen dat u daar iets over kunt ver
tellen.

Weet u meer over deze overval? Weet u 
wie de daders zijn? Laat het alstublieft 
weten. U helpt er de nabestaanden mee.

Ben Drissen en Mien Berden week 12
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Oost-Nederland

Op vrijdag 13 maart 1992 rond 23:40 
uur komt een onbekende man onder 
de trein op het spoor tussen Didam en 
Wehl. Hij overlijdt. Was het een onge
luk? Zelfdoding? Of een misdrijf? Tot 
op de dag van vandaag zijn er nog veel 
vragen rondom de dood van deze man.

De man was tussen de 40 en 60 jaar 
oud. Hij had een blanke huidskleur, 
fors postuur en donkerblond achter
over gekamd haar met inhammen. Hij 
droeg een zwartgrijsgroene geruite 
trui, een zwartwitte geblokte blouse 

van het merk McGregor, een zwarte 
spijkerbroek van het merk Wrangler 
en witblauwe sportschoenen van het 
merk Cheetah. De labels waren uit zijn 
kleding geknipt. Hij had verder niets bij 
zich en droeg geen sierraden.

De man is begraven op het kerkhof van 
Didam zonder dat zijn nabestaanden 
het wisten. Weet u wie de man was? 
En hoe en waarom hij op het spoor is 
gekomen? Heeft u meer informatie? 
Laat het alstublieft weten.

Didam en Wehl
Spoorbaan tussen  

Didam en Wehl

13 maart 1992
(dood gevonden)

Onbekende man onder de trein

Maart

 27 28 29 

 23 24 25 26 

Onbekende man week 13
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Op vrijdag 21 maart 1997 komt de 
33jarige Els Slurink niet op een 
afspraak op haar werk. Collega’s ver
trouwen het niet en gaan naar haar huis 
aan het Van Brakelplein in Groningen. 
Door het raam van het huis zien zij Els 
op de vloer liggen. Zij bellen direct 112. 
De ambulance is er als eerste, de politie 
komt kort daarna. De ambulancebroe
ders trappen de deur in en stellen al 
snel vast dat Els niet meer leeft. Zij is 
met één steek in haar hart om het leven 
gebracht.

De avond of nacht voor haar dood 
moet zij bezoek hebben gehad.
Els is psychologe en werkt bij het Diag
nostisch Centrum van de Kinder en 
Jeugdpsychiatrie van het Academisch 
Ziekenhuis Groningen. De familie 
weet nog steeds niet wat zich heeft 
afgespeeld in de woning van Els. Weet 
u wie er mogelijk bij haar op bezoek is 
geweest op de avond van 20 maart?

Heeft u informatie over deze zaak?  
Laat het alstublieft weten.

Els vermoord in eigen huis

21 maart 1997
(dood gevonden)

Groningen
Van Brakelplein

April

 3 4 5 

 30 31 1 2 

Els Slurink week 14

Beloning
€ 15.000,-
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Op dinsdag 26 maart 2002 springt een 
man voor de trein, ongeveer 200 meter 
voorbij station NieuwVennep. De man is 
ongeveer 3040 jaar, heeft een normaal 
postuur en is ongeveer 1.75 meter lang. 
Hij heeft een blanke huidskleur en donker
blond stekeltjeshaar. Opvallend is de 
tatoeage van een krabbende panter op 
zijn rechter bovenarm.

De man draagt de volgende kleding:
• Een blauwe jas merk Gaastra;
• Een grijs overhemd, merk Westbound 

(C&A), maat XL;

• Een zwart Tshirt met lange mouwen, 
merk Body, maat L;

• Een blauwe Levi’s spijkerbroek 501, 
maat 3236;

• Een zwarte leren riem met op de gesp 
het merk Patrol;

• Een gestreepte boxershort,  
merk Body, maat L;

• Witte sokken met blauwe biezen,  
merk Rucanor;

• Zwarte schoenen met vetersluiting, 
merk Montrex, maat 43.

Heeft u enig idee wie deze man is?  
Geef dit dan alstublieft door. 

Wie is deze man?

26 maart 2002
(dood gevonden)

Nieuw-Vennep

April

 10 11 12 

 6 7 8 9 

Onbekende man week 15
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Oost-Brabant

Beloning
€ 15.000,-

29 april 2007
(dodelijk incident)

Best
Sonseweg

Vrouw overlijdt na steen door voorruit 

Op zondag 29 april 2007 wordt PSV 
landskampioen, het is feest in Brabant. 
Meneer en mevrouw Van Erp rijden 
die avond vanuit Best naar Son. Ze 
zijn naar het communiefeest van hun 
kleinkind geweest. Rond 23.50 uur op 
de Sonseweg gooit iemand vanuit een 
tegemoetkomende auto een straatklin
ker. De klinker gaat door de voorruit van 
de auto van het echtpaar en raakt de 
bestuurder. De man verliest de macht 
over het stuur. De auto botst tegen een 
boom aan de linkerkant van de weg. 
Zijn 72jarige vrouw die naast hem zit, 

Gerrie van Erpvan Kuringen, is op slag 
dood. De bestuurder is zwaargewond 
en ligt een aantal dagen in coma. Als 
hij uit zijn coma ontwaakt, hoort hij dat 
zijn vrouw overleden en al begraven is. 

Diezelfde avond op 29 april 2007 zijn er 
in de directe omgeving twee vergelijk
bare incidenten geweest, waarbij een 
klinker vanuit een tegemoetkomende 
auto is gegooid. 

Heeft u meer informatie over de 
dader(s)? Laat het alstublieft weten. 

April

 17 18 19 

 13 14 15 16 

Gerrie van Erp-van Kuringen week 16
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Amsterdam

Beloning
€ 15.000,-

Donderdag 17 mei 2001 gaat de 28 
jarige Abdul Majeed Khan naar zijn 
werk. Majeed is taxichauffeur en  
komt na een paar ritten op de taxi
standplaats bij het voetbalstadion van 
Ajax. Om 22.40 uur rijdt hij daar weg 
om een klant naar station Duivendrecht 
te brengen. De rit duurt vijf minuten.  
Het is niet zeker of daar mensen uit
stappen of instappen.

Om 22.59 uur komt Majeed aan in de 
Westbroekstraat in AmsterdamZuid
oost. Een paar minuten later wordt hij 

dood aangetroffen achter het stuur 
van zijn taxi. Hij is van dichtbij door zijn 
hoofd geschoten. Er is geen geld buit 
gemaakt. De portemonnee van zijn 
werk ligt nog in het dashboardkastje 
en ook in zijn broekzak zit nog geld.
Er is in 2001 veel aandacht geweest 
voor deze zaak, omdat er ruzie was 
tussen de twee taxibedrijven TCA en 
Taxidirect. Het is niet bekend of deze 
moord daar iets mee te maken heeft.

Heeft u informatie over deze moord? 
Laat het alstublieft weten.

Taxichauffeur door hoofd geschoten

17 mei 2001
(doodgeschoten)

Amsterdam-Zuidoost
Westbroekstraat

April

 24 25 26 

 20 21 22 23 

Abdul Majeed Kahn week 17
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 Valkenbergpark, waaronder een rode 
sjaal en bloedsporen.

Het is bekend dat Marcel homoseksu
eel was en dat hij jongens oppikte in 
het Valkenbergpark.

Wie heeft Marcel doodgeslagen? Wie 
kan meer vertellen over de laatste uren 
van Marcel? Met wie was Marcel in het 
Valkenbergpark op woensdagavond?

Heeft u meer informatie?  
Laat het alstublieft weten.

Op 22 mei 1997 gaat de politie na een 
melding naar de woning van Marcel 
Carton op de Grote Markt in Breda. 
De politie treft de 53jarige Marcel 
zwaargewond aan, hij moet naar het 
ziekenhuis. Kort nadat Marcel in het 
 ziekenhuis aankomt, overlijdt hij aan 
zijn verwondingen. 

Uit onderzoek blijkt dat Marcel is 
doodgeslagen. In het appartementen
complex waar hij woonde, treft de 
 politie veel bloedsporen aan. Ook 
worden er sporen gevonden in het 

Wie sloeg Marcel Carton dood?

Beloning
€ 15.000,-

22 mei 1997
(doodgeslagen)

Breda
Grote Markt en 
 Valkenbergpark

April

 1 2 3 

 27 28 29 30 

Marcel Carton week 18



 Ma Di Wo Do 

 Vr Za Zo 

Tips: 0800 - 6070 (tiplijn) | 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem) | 0800 - 7060 (team Criminele Inlichtingen) | coldcase@politie.nl of stuur een brief naar:  
Politie, antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag

Den Haag

Op donderdag 4 juni 2009 krijgt de poli
tie rond 12.30 uur een melding dat er in 
het Park Clingendael in Wassenaar een 
plastic zak met inhoud was gevonden. 
Er blijkt een babylijkje in te zitten. Het 
is het lichaampje van een pasgeboren 
kindje.
 
Het is niet bekend geworden wie het 
kindje is. In overleg met de gemeente 
Wassenaar is besloten om het kindje 
de volgende naam te geven: Robin van 
Clingendael. 

De baby is op 3 november 2009 in 
 Wassenaar begraven.
 
Kent u een vrouw die in maart, april of 
mei 2009 hoogzwanger was en daarna 
om een onverklaarbare reden geen 
kindje had? Of kent u iemand van wie 
in 2009 de baby opeens weg was?

Weet u wie de baby was?  
Laat het alstublieft weten.

Babylijkje gevonden

4 juni 2009
(dood gevonden)

Wassenaar
Park Clingendael

Mei

 8 9 10 

 4 5 6 7 

Onbekende baby week 19

Vleermuis-
bunker

Renbaan Duindicht

Vindplaats baby

Brug ingang 
 Wassenaar zijde
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Limburg

Bulent dood aangetroffen

Beloning
€ 15.000,-

14 juni 2004
(dood gevonden)

Venlo
Grote Heide

Op maandag 14 juni 2004 wordt rond 
13:00 uur een man dood aangetroffen 
bij het zweefvliegveld aan de Grote 
Heide in Venlo. 
Het blijkt de 29jarige Bulent Derendeli 
te zijn. Hij is met geweld om het leven 
gebracht. Bulent is van Turkse afkomst 
en werkzaam in de tomatenteelt.  
Hij was bekend in de drugswereld en 

had bij diverse personen schulden. 
Er zijn in deze zaak enkele verdachten 
aangehouden, maar deze werden korte 
tijd later weer in vrijheid gesteld.

Nabestaanden willen graag weten wat 
er met Bulent Derendeli gebeurd is. 
Weet u meer over deze moord? Laat 
het alstublieft weten. 

Mei

 15 16 17 

 11 12 13 14 

Bulent Derendeli week 20
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Midden-Nederland

Beloning
€ 20.000,-

16 juni 2000
(vermist)

Weesp
Korte Muiderweg

Wat is er met Mike gebeurd?

In de nacht van donderdag 15 op vrij
dag 16 juni 2000 ligt in de berm langs 
de Korte Muiderweg in Weesp een 
brandende vuilniszak. In deze vuilnis
zak zitten bebloede kledingstukken. 
Deze zijn waarschijnlijk met een scherp 
voorwerp kapot gescheurd. In de 
vuilniszak zit ook het rijbewijs van de 
43jarige Habib M’Hedhbi. Hij wordt 
Mike genoemd en komt uit Tunesië. 
Mike werkte als postsorteerder in 
Zwolle. Op 15 juni kwam hij niet op 
zijn werk. Sinds die dag heeft niemand 
meer iets van Mike gehoord. Mike 

stuurde elke maand geld naar zijn 
ouders in Tunesië, maar ook zij hebben 
nooit meer iets van hun zoon gehoord. 

Mike was misschien betrokken bij een 
drugsdeal die hem het leven kostte. 
Maar er is tot op de dag van vandaag 
geen duidelijkheid over wat er met 
Mike gebeurd is.

Heeft u informatie over deze zaak?  
Laat het alstublieft weten zodat zijn 
ouders na al die jaren meer duidelijk
heid krijgen over het lot van hun zoon.

Mei

 22 23 24 

 18 19 20 21 

Habib M’Hedhbi week 21
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Op dinsdag 14 juli 1998 vindt de  politie 
een uitgebrande auto op een stuk 
bosgrond in de gemeente Malle, in 
het noorden van België. De blauwe 
BMW, type 318 TDS met het kenteken 
 NLZL11 is van de 37jarige zakenman 
Gerard Hulscher uit Rijsbergen. Gerard 
was toen al 2 dagen vermist.
Gerard had contacten in de criminele 
wereld. Hij was samen met zijn zaken
partner eigenaar van Bleu Nile Ship
ping (BNS) aan de Waalstraat in Rotter
dam. BNS verscheepte containers.
Gerard had een sterke familieband. 

Gerards vader deed pas een jaar later 
aangifte van de vermissing van zijn 
zoon, omdat hij altijd de hoop had dat 
Gerard terug zou komen.
De politie had aanwijzingen dat Gerard 
vermoord was. Daarom is er al op 
verschillende plaatsen gezocht naar 
het lichaam van Gerard. Maar tot op de 
dag van vandaag is het lichaam nooit 
gevonden.

Heeft u meer informatie? Laat het 
 alstublieft weten, zodat Gerards fami
lie na al die jaren antwoorden heeft.

Beloning
€ 15.000,-

12 juli 1998
(vermist)

Gemeente Malle  
in Noord-België

Wie weet meer over Gerards vermissing?

Mei

 29 30 31 

 25 26 27 28 

Gerard Hulscher week 22
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Midden-Nederland

Beloning
€ 15.000,-

14 juli 2011
(gedood bij overval)

Hilversum

Vermoord bij overval in eigen woning

Na een melding op donderdag 14 juli 
2011 gaat de politie naar het huis van de 
50jarige Pablo Hermeler in Hilversum. 
Ze treffen Pablo dood aan. Pablo was 
de enige die op dit adres woonde.
Pablo was al jaren een bekende in de 
Hilversumse drugswereld en werd al  
eerder beroofd. De politie denkt dat hij 
door zijn slechter wordende gezond
heid steeds vaker slachtoffer was 
van berovingen. Bij die berovingen 

stalen criminelen zijn geld en drugs. 
Maar bij de laatste overval op donder
dag 14 juli is Pablo ook zwaar mishan
deld door de overvallers. Dat is zijn 
dood geworden, tot groot verdriet van 
Pablo’s nabestaanden.

Weet u meer over deze laffe overval 
met dodelijke afloop? Laat het dan 
alstublieft weten. Daar helpt u nabe
staanden mee. 

Juni

 5 6 7 

 1 2 3 4 

Pablo Hermeler week 23



 Ma Di Wo Do 

 Vr Za Zo 

Tips: 0800 - 6070 (tiplijn) | 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem) | 0800 - 7060 (team Criminele Inlichtingen) | coldcase@politie.nl of stuur een brief naar:  
Politie, antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag

Noord-Holland

Op dinsdagavond 16 juli 1991 rond 
20.15 uur wordt de 34jarige Theo 
Kroon uit Haarlem zwaargewond 
 aangetroffen. Hij ligt in het park De 
Haarlemmerhout in Haarlem, ter 
hoogte van restaurant Dreefzicht.  
Theo heeft meerdere steekwonden en 
overlijdt korte tijd later. 

De Haarlemmerhout ligt dichtbij het 
centrum van Haarlem en staat bekend 
als een ontmoetingsplaats voor homo
seksuelen. Theo had relaties met man
nen en kwam vaak in de Haarlemmer

hout. Hij gebruikte af en toe softdrugs 
en ging uit in Haarlemse coffeeshops 
en Amsterdamse homogelegenheden. 
Theo was gokverslaafd en had wat 
kleine schulden bij diverse personen.

Theo was kok van beroep en was een 
sociaal en vriendelijk mens.

Weet u wie Theo Kroon heeft dood
gestoken en waarom?  
Laat het alstublieft weten. 

Theo doodgestoken

16 juli 1991
(doodgestoken)

Haarlem
De Haarlemmerhout

Juni

 12 13 14 

 8 9 10 11 

Theo Kroon week 24

Beloning
€ 15.000,-
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Limburg

Beloning
€ 15.000,-

21 juli 1997
(dood gevonden)

Maastricht
Widelanken

Maria in eigen huis vermoord

Op maandag 21 juli 1997 horen flatbe
woners van de Widelanken in Maas
tricht een hoop geschreeuw. Dat is om 
ongeveer 17.30 uur. Zij bellen direct de 
politie. Het geschreeuw komt uit de flat 
van de 52jarige Maria Simons op de 
Widelanken in Maastricht. De politie 
gaat daar naartoe en treft Maria dood 
aan. Zij is door geweld om het leven 
gebracht.

Ondanks jarenlang onderzoek is de 
moord op Maria Simons tot nu toe 
niet opgelost. Nabestaanden leven al 
meer dan 22 jaar in onzekerheid over 
wie Maria Simons vermoord heeft en 
waarom.

Weet u meer over deze zaak? Geef dit 
alstublieft door. 

Juni

 19 20 21 

 15 16 17 18 

Maria Simons week 25
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Zeeland-West-Brabant

Op dinsdagochtend 24 juli 2007 vindt 
de politie op de oprit van een woning 
aan de Nederheide in Schijf het 
dode lichaam van Sheikmoes Sindy. 
 Sheikmoes is een 24jarige man uit 
 Tilburg. Al snel is duidelijk dat Sheik
moes door vuurwapengeweld om het 
leven is gekomen. 

In de onbewoonde woning treft de 
 politie ook een hennepkwekerij aan. 
Het is bekend dat Sheikmoes hennep
kwekerijen leegroofde en daarbij  vuur 
wapens gebruikte.

Tijdens een groot onderzoek komen 
meerdere verdachten in beeld, maar 
helaas is het nooit helemaal duidelijk 
geworden wat er precies is gebeurd  
op 24 juli 2007 aan de Nederheide.  
Ook is niet bekend wie Sheikmoes 
heeft vermoord.

Heeft u meer informatie over deze 
zaak? Laat het alstublieft weten.

Wie vermoordde Sheikmoes uit Tilburg?

Beloning
€ 15.000,-

24 juli 2007
(doodgeschoten)

Schijf
oprit van woning  

aan de Nederheide

Juni

 26 27 28 

 22 23 24 25 

Sheikmoes Sindy week 26
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In de vroege ochtend van vrijdag  
30 juli 1999, treffen medewerkers 
van de groenvoorziening het dode 
lichaam van de 36jarige Linda Mens 
uit Amsterdam aan. Ze ligt tussen de 
struiken van een plantsoen aan de 
Stadsgracht in  Zevenaar. Linda is door 
wurging gedood.

Linda is een echte Amsterdamse. 
Enkele maanden voor haar dood, 
 verhuist Linda van Amsterdam naar 
Zevenaar. Ze gaat bij haar moeder 
wonen. Linda was gokverslaafd. Ze  

had bij meerdere personen schulden. 
In de nacht van donderdag 29 op  
vrijdag 30 juli 1999 was Linda tot 
ongeveer 03.00 uur in café Bright 
Side in het centrum van Zevenaar. 
Linda is mogelijk het slachtoffer van 
een roofmoord geworden die nacht. 

Linda’s moeder en zussen hopen  
na meer dan 20 jaar antwoorden  
te krijgen. Wat is er die nacht met 
Linda gebeurd? Wie heeft haar ver
moord? Heeft u meer informatie?  
Laat het alstublieft weten.

Vermoord na cafébezoek

Beloning
€ 15.000,-

30 juli 1999
(dood gevonden)

Zevenaar 
Stadsgracht

Juli

 3 4 5 

 29 30 1 2 

Linda Mens week 27
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Rotterdam

Beloning
€ 15.000,-

De 34jarige Cornelis Speksnijder is 
eigenaar van de supermarkt Amarkt 
aan de Stad en Landschap in Krimpen 
aan den IJssel. Op vrijdagmiddag  
2 augustus 2002 is het mooi weer. De 
deur van de winkel staat open. Cornelis 
is bezig met het prijzen van artikelen 
die achter de kassa in een vitrinekast 
staan. Zijn vader en een medewerkster 
zijn ook in de winkel aan het werk. 
Plotseling horen zij een knal en rennen 
naar de kassa. Daar zit Cornelis ineen 
gezakt. Zij zien nog net een man de 
winkel uitlopen. Cornelis is door een 

kogel getroffen en overlijdt binnen 
een paar minuten.
De dader is een getinte man van 20 à 
28 jaar, ongeveer 1.70 meter lang. Er 
is een verdachte aangehouden, maar 
deze is wegens gebrek aan bewijs 
weer vrijgesproken.

De familie en vrienden van  Cornelis 
leven al meer dan 17 jaar met vragen. 
Wie heeft Cornelis vermoord? 
Waarom? Heeft u informatie? Laat 
het alstublieft weten. Daar helpt u  
de nabestaanden mee.

Vermoord in eigen winkel

2 augustus 2002
(doodgeschoten)

Krimpen aan den IJssel
Stad en Landschap 

Juli

 10 11 12 

 6 7 8 9 

Cornelis Speksnijder week 28
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Juli

 17 18 19 

 13 14 15 16 

week 29
Zeeland-West-Brabant

Op zondag 9 augustus 1998 vinden 
voorbijgangers een vuilniszak naast  
het fietspad van de Bredaseweg 
in BaarleNassau. In de zak zat een 
kleine kartonnen doos met daarin een 
babylijkje. Het was een pasgeboren 
 voldragen meisje. 
In de doos lag ook een briefje waarop 
staat dat het kind op 7 augustus 1998 
geboren is. De schrijver van het briefje 
vraagt aan de vinder om de zorg voor 
het kind op zich te nemen.
Vlakbij de vindplaats lag een shirt van 
het merk Watsons en een handdoek. 

De kartonnen doos is waarschijnlijk 
afkomstig uit de supermarkt Super 
de Boer, gelegen aan de Kerkstraat in 
BaarleNassau.
De vindplaats ligt in een omgeving 
waar veel mensen komen. Het ligt net 
buiten de bebouwde kom van Baarle 
Nassau en vlakbij een camping die 
toen Rustoord heette.
Tot nu toe ontbreekt elk spoor van de 
moeder van het meisje.

Heeft u informatie over de moeder of 
vader? Geef het alstublieft door.

Baby’tje gevonden bij camping

Beloning
€ 15.000,-

9 augustus 1998
(dood gevonden)

Baarle-Nassau
Bredaseweg

Onbekend baby’tje
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Amsterdam

Op vrijdag 15 augustus 2008 wordt 
in een groenstrook aan de Durger
dammerdijk in AmsterdamNoord het 
lichaam van een dode man gevonden. 
In zijn maag zitten tientallen bolletjes 
cocaïne. 

De man droeg een grijsbruine spijker
broek, merk Abercrombie and Fitch, 
een licht gekleurd overhemd en een 
zwart met grijs gestreepte onderbroek.
Hij was 1.60 meter lang, had een gezet 
postuur en kort zwart haar.

Op zijn rechter bovenarm had hij een 
tatoeage met een cijfer en een letter.

Weet u wie deze man is?  
Laat het alstublieft weten.

Wie is deze man?

15 augustus 2008
(dood gevonden)

Amsterdam-Noord
Durgerdammerdijk

Juli

 24 25 26 

 20 21 22 23 

Onbekende dode week 30
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Op maandag 15 augustus 2011 rond 
01.00 uur wordt de 46jarige Colin 
Datema voor het laatst gezien. Hij 
verlaat dan het huis van een familielid 
in Noordscheschut en gaat op zijn 
fiets naar zijn eigen huis verderop 
in het dorp. Colin is die nacht wel 
thuis geweest, maar wordt daar in de 
 ochtend niet aangetroffen. Sindsdien 
heeft niemand hem meer gezien of 
gesproken. 

Colin is 1.77 meter lang, heeft blauwe 
ogen, schoenmaat 43 en heeft grijs 
krullend haar. Op zijn linkerhand heeft 
Colin een tattoo van een vlinder en op 
de rechterhand een ankertje. 

De familie van Colin wil heel graag 
weten wat er met hem is gebeurd. 
Kunt u hen helpen? 

Heeft u informatie? Laat het alstublieft 
weten.

Waar is Colin?

15 augustus 2011
(vermist)

Noordscheschut
Drostenraai 

Juli

 31 1 2 

 27 28 29 30 

Colin Datema week 31
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Amsterdam

Op zaterdag 27 augustus 2005 werkt de 
uit Ierland afkomstige Damien Mooney 
(26) tot 23.00 uur in de keuken van een 
Ierse pub aan het Marie Heinekenplein 
in Amsterdam. Daarna gaat hij naar 
discotheek Exit aan de Reguliersdwars
straat, waar hij met een vriendin heeft 
afgesproken. Nadat zij naar huis is 
gegaan, blijft Damien nog even in de 
discotheek. Om 05.45 uur zou Damien 
nog op het Muntplein en de Vijzelstraat 
zijn geweest. Om 06.15 uur heeft hij een 
confrontatie met een man op de Heren
gracht ter hoogte van het Koningsplein. 

Damien wordt meerdere malen gesto
ken. Hij valt tegen een geparkeerde 
auto en zakt in elkaar. Signalement van 
de verdachte; donker getint (moge
lijk Surinaamse afkomst), droeg een 
zwarte gewatteerde jas en een zwart 
petje. Destijds is een man aangehou
den. Maar hij is wegens gebrek aan 
bewijs weer vrijgelaten. 

Weet u meer over het steekincident? 
Laat het alstublieft weten.

Wie stak Damien dood?

28 augustus 2005
(doodgestoken)

Amsterdam
Herengracht

Augustus

 7 8 9 

 3 4 5 6 

Damien Mooney week 32

Beloning
€ 15.000,-
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Beloning
€ 15.000,-

Meerdere mensen bellen op dinsdag  
28 augustus 2007 om ongeveer 
00.40 uur de politie van Groningen. 
Zij  vertellen dat twee mensen ruzie 
hebben op een kade bij een woonboot 
aan de Noorderhaven in Groningen. 
Ook wordt een plons gehoord en er 
wordt gezien dat een man wegloopt.

De politie gaat er naartoe. Getuigen 
vertellen dat er iemand in het water is 
geduwd. Er wordt gezocht bij de aan
gemeerde woonboten. Ook een duik
ploeg van de brandweer komt zoeken. 

Even later wordt het lichaam van de 
31jarige Roeland Oosten gevonden. 
Hij is door verdrinking om het leven 
gekomen. 

Meer dan 12 jaar later is nog altijd niet 
duidelijk wat er precies gebeurd is 
en wie bij de ruzie betrokken waren. 
De familie van Roeland wil dat graag 
weten. Kunt u hen helpen? 

Heeft u informatie? Laat het alstublieft 
weten.

Roeland verdronken na ruzie

28 augustus 2007
(dood gevonden)

Groningen
Noorderhaven,  

tegenover nummer 8

Augustus

 14 15 16 

 10 11 12 13 

Roeland Oosten week 33
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Oost-Brabant

Wies na kermis dood 
in sloot gevonden

30 augustus 1989
(dood gevonden)

Budel
Valkenswaard, Dommelen

Op dinsdagavond 29 augustus 1989 ver
dween de toen 32 jaar jonge vrouw, Wies 
Hensen uit Budel,  van de kermis in Budel. 
Zij werd de volgende dag dood gevonden 
in een sloot te Dommelen/Valkenswaard. 
Wies werd naakt aangetroffen en bleek 
door verwurging/verstikking om het 
leven te zijn gebracht. Een deel van haar 
kleding werd in de directe nabijheid van 
het slachtoffer aangetroffen. Gezien 
de omstandigheden waaronder Wies 
werd aangetroffen wordt een seksueel 
motief aannemelijk geacht.  Wies was 
een bekende verschijning in Budel en 

omstreken en was opmerkelijk sterk voor 
een vrouw.  Zij werd op de avond van haar 
verdwijning door diverse Budelse mensen 
gezien in het bijzijn van 2 á 3 mannen 
waarvan een persoon opvallend blond/
geblondeerd haar had. Deze mannen 
werden door de getuigen niet herkend.  
Omdat het ook kermis was in Dommelen 
is Wies mogelijk met onbekenden daar 
naartoe gegaan.  Laat in de avond van 
haar verdwijning werd er in de directe 
omgeving van de vindplaats een bestel
bus gezien. De bestuurder hiervan is 
nooit bekend geworden. In het onderzoek 
werden 4 personen aangehouden maar 
betrokkenheid bij de dood van Wies is uit 
het onderzoek niet gebleken.

Augustus

 21 22 23 

 17 18 19 20 

Wies Hensen week 34

Beloning
€ 15.000,-
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Limburg

In 1993 gaat de 18jarige Tanja Groen 
beginnen aan de studie Gezondheids
wetenschappen in Maastricht. Ze 
heeft sinds begin augustus een kamer 
in Gronsveld, ongeveer een half uur 
 fietsen vanaf Maastricht. 
Tanja wordt lid van studenten
vereniging Circumflex en doet mee  
aan de ontgroening. Deze eindigt op 
dinsdag 31 augustus met een feest
avond in de soos van de vereniging 
aan de Herbenusstraat in Maastricht. 
Na afloop van het feest gaat Tanja op 
de fiets naar haar kamer in Gronsveld. 

Vanaf dat moment ontbreekt elk spoor 
van haar.
Tanja heeft op de dag van het feest 
om ongeveer 19.50 uur nog contact 
gehad met haar moeder in Schagen 
(NoordHolland). Op zaterdag  
4 september doen de ouders van 
Tanja aangifte van vermissing van hun 
 dochter.

26 jaar later weten zij nog steeds niet 
waar hun dochter is. Kunt u hen helpen 
om hun dochter terug te vinden?
Laat het alstublieft weten.

Tanja al meer dan 26 jaar vermist

Beloning
€ 20.000,-

31 augustus 1993
(vermist)

Maastricht/Gronsveld

Augustus

 28 29 30 

 24 25 26 27 

Tanja Groen week 35
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Noord-Holland

Op vrijdag 10 september 2004, rond 
17.00 uur, speelt de 47jarige Jan van 
der Pool met enkele werknemers darts 
in de kantine van zijn bedrijf voor sier
bestrating Modeltuinen Zwanenburg. 
Het bedrijf ligt enigszins afgelegen aan  
de IJweg in Zwanenburg. Jan heeft 
kort ervoor de zaak gesloten. Op dat 
moment komen twee gewapende 
mannen het terrein op lopen.  
Zij dragen bivakmutsen en blauwe 
overalls. Onderweg dwingen zij een 
werk nemer en de dochter van Jan voor 
hen uit te lopen richting de kantine. 

Daar schreeuwen zij in het Nederlands 
om geld. Jan reageert impulsief en 
gooit een voorwerp richting de daders. 
Een van de daders schiet direct. Jan 
wordt dodelijk verwond en overlijdt 
kort daarna.  De twee overvallers 
vluchten zonder buit in een kleine rode 
auto. Deze stond geparkeerd buiten het 
toegangshek. De daders zijn mogelijk 
licht getint. Tot op de dag van vandaag 
is onbekend wie de daders zijn.

Weet u iets over deze overval?  
Laat het alstublieft weten. 

Jan dood na gewapende overval

10 september 2004
(doodgeschoten)

Zwanenburg
IJweg

September
Jan van der Pool week 36

Beloning
€ 15.000,-

 4 5 6 

 31 1 2 3 
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Op woensdag 1 oktober 2003 rond 
18.00 uur werkt Muhammed Erdogan  
in de schoenenwinkel van zijn vader.  
De winkel heet BETA en ligt aan de 
Katendrechtse Lagedijk in  Rotterdam. 
Muhammed is op dat moment alleen  
in de schoenenwinkel.
 
Tegen sluitingstijd komt een onbe
kende man de winkel binnen. Deze 
man steekt Muhammed, vermoedelijk 
met een mes. De dader vlucht daarna 
de winkel uit. De zwaargewonde 
 Muhammed volgt hem.  

Terwijl  Muhammed naar buiten loopt, 
gilt hij en grijpt naar zijn borst. Kort 
hierna overlijdt hij ter plekke aan zijn 
verwondingen.

Misschien was deze aanval op 
 Muhammed een roofoverval. 
 
Na al die jaren heeft de familie van 
Muhammed nog steeds veel vragen. 
Kunt u hen aan antwoorden helpen? 
Heeft u informatie? 
Laat het alstublieft weten.

In eigen winkel doodgestoken

Beloning
€ 20.000,-

1 oktober 2003
(doodgestoken)

Rotterdam
Katendrechtse Lagedijk

September
Muhammed Erdogan week 37
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Den Haag

Fatiha Hasnaoui gaat op zondagavond 
3 oktober 1993 op de bank slapen in 
haar woning aan de Honselersdijkstraat 
in Den Haag.  
Maandagochtend 4 oktober gaat haar 
man naar zijn werk en als hij ’s middags 
thuiskomt, vindt hij de 21jarige Fatiha 
dood op de bank. Ze is doodgestoken 
en alle sieraden die ze normaal op haar 
lichaam draagt, zijn weg.

Na al die jaren is nog altijd niet bekend 
wat er gebeurd is. Al die tijd leeft haar 
familie in onzekerheid. Kunt u hen 
helpen? 

Heeft u informatie?  
Laat het alstublieft weten.  

Vrouw dood aangetroffen in eigen huis

4 oktober 1993
(dood gevonden)

Den Haag
Honselersdijkstraat

September
Fatiha Hasnaoui week 38

Beloning
€ 15.000,-
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Oost-Nederland

Op maandag 9 oktober 2000 rond 22.00 
uur wordt er geschoten in een woning 
aan de Industrieweg in Terborg. Er raakt 
iemand gewond. In deze woning worden 
softdrugs verkocht. De 34jarige Tonny 
ter Horst is die avond op bezoek geweest 
bij zijn broer en zus die naast dit huis 
wonen. 
De zus van Tonny hoort schoten en 
kijkt uit haar raam. Ze ziet haar broer 
Tonny terug komen rennen. Buiten treft 
ze Tonny op de grond aan, tussen de 
 coniferen naast de oprit. Tonny overlijdt 
daar aan een schotwond. 

Was Tonny op het verkeerde moment 
op de verkeerde plaats?  
Was hij een toevallige getuige van  
het schietincident in het huis? Er zijn 
meerdere verdachten geweest, maar 
tot op de dag van vandaag is nog 
steeds onbekend wie Tonny heeft 
dood geschoten. 
De nabestaanden van Tonny leven in 
groot verdriet en hopen dat de dader 
alsnog opgepakt kan worden. 

Heeft u meer informatie?   
Laat het alstublieft weten.

Wie schoot Tonny dood?

Beloning
€ 15.000,-

9 oktober 2000
(doodgeschoten)

Terborg
Industrieweg

September

 25 26 27 

 21 22 23 24 

Tonny ter Horst week 39
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Beloning
€ 15.000,-

Op maandag 12 oktober 1998 verdwijnt 
de 34jarige Rachid El Oiryachi uit 
Helmond. Rachid heeft die dag een 
afspraak in Boxtel. Hij moet daar om 
17.00 uur zijn en zou om 19.00 uur weer 
worden opgehaald. 

Vrienden zetten Rachid die dag af.  
Toen zij hem rond 19.00 uur weer 
wilden ophalen, was hij al vertrokken. 
Waar hij heen is gegaan, is een raadsel. 
Er is nooit meer een teken van leven 
ontvangen van Rachid.

Rachid zat in de drugswereld.  
Mogelijk was er een ruzie over een 
drugsdeal. Rachid is zeer waarschijnlijk 
slachtoffer van een misdrijf geworden. 

De nabestaanden van Rachid willen 
graag weten wat er met hem gebeurd 
is. Zij leven al meer dan 20 jaar in 
 onzekerheid. 

Kunt u hen helpen? Heeft u meer 
 informatie? Laat het alstublieft weten.

Rachid verdwijnt na afspraak 

12 oktober 1998
(vermist)

Boxtel

Oktober

 2 3 4 

 28 29 30 1 

Rachid El Oiryachi week 40
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Den Haag

Op maandag 15 oktober 1990 wordt 
Petronella Huijbens dood aangetroffen 
in haar woning aan de Korte Vleerstraat 
in Den Haag. Zij is door geweld om het 
leven gebracht. Petronella Huijbens 
was 77 jaar en woonde alleen. 

Petronella Huijbens lag in de hal 
van haar huis. Haar polsen waren 
aan elkaar vastgebonden. Zij is door 
 verstikking om het leven gebracht. 

Het is tot op de dag van vandaag niet 
bekend waarom zij om het leven is 
gebracht en door wie. 

Heeft u informatie? Laat het alstublieft 
weten.

Alleenstaande vrouw om het leven gebracht

15 oktober 1990
(dood gevonden)

Den Haag
Korte Vleerstraat

Oktober

 9 10 11 

 5 6 7  8 

Petronella Huijbens week 41

Beloning
€ 15.000,-
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Rotterdam

Op woensdag 20 oktober 2008 neemt de 
45jarige Robert Woei A Tsoi afscheid 
van zijn vrouw bij het  metrostation 
Hoogvliet. Hij vertrekt in zijn blauwe 
Suzuki Baleno met  kenteken LNZN99 
naar Breda. Hij heeft daar een afspraak 
met ene Johnny. Daarna is niets meer 
van hem vernomen. 
Op 11 november 2008 wordt Robert 
vermoord teruggevonden in Merksplas 
in België. 
Een maand later, op 8 december, wordt 
zijn auto teruggevonden op de parkeer
plaats bij de grensovergang Hazeldonk. 

Robert was een hardwerkende man, 
maar werd op een gegeven moment 
volledig afgekeurd. Omdat hij er alles 
aan wilde doen om zijn gezin te onder
houden, staat zijn dood waarschijnlijk  
in verband met illegale praktijken. 
De nabestaanden leven al meer dan 
tien jaar in onzekerheid. Wat is er met 
Robert gebeurd? 

Weet u meer over deze zaak? 
Laat het alstublieft weten.

Vermiste Robert dood teruggevonden

20 oktober 2008
(vermist)

11 november 2008
(dood gevonden)

Merksplas, België
Koekhoven

Oktober

 16 17 18 

 12 13 14 15 

Robert Woei A Tsoi week 42

Beloning
€ 15.000,-



 Ma Di Wo Do 

 Vr Za Zo 

Tips: 0800 - 6070 (tiplijn) | 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem) | 0800 - 7060 (team Criminele Inlichtingen) | coldcase@politie.nl of stuur een brief naar:  
Politie, antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag

Oost-Nederland

De 47jarige tekenlerares Diana Winkel 
wordt door haar omgeving omschreven 
als een sociale vrouw, ze zet zich voor 
anderen in. Diana belt bijna elke dag 
met haar moeder in Amsterdam. Als 
Diana’s moeder haar dochter enkele 
dagen telefonisch niet te pakken krijgt, 
maakt ze zich zorgen. 
Op vrijdag 24 oktober 2008 gaat de zus 
van Diana daarom met de politie naar 
Diana’s woning. Ze komen daar tot de 
verschrikkelijke ontdekking dat Diana 
dood in de hal van haar woning ligt. Ze 
was toen al enkele dagen overleden.  

Ze is door messteken gedood. Uit 
politieonderzoek blijkt dat Diana waar
schijnlijk zelf de dader heeft binnen
gelaten. Er zijn meerdere verdachten, 
onder wie mannen met wie zij een  
relatie gehad zou hebben. Maar er is 
niet genoeg bewijs. 

Al meer dan 10 jaar leven nabestaan
den met de vraag: waarom en door wie 
werd Diana vermoord? Heeft u meer 
informatie? Laat het alstublieft weten.

Lees het interview op de volgende pagina.

Vermoord in eigen huis

Beloning
€ 20.000,-

24 oktober 2008
(dood gevonden)

Oldenzaal
Hengelosestraat

Oktober

 23 24 25 

 19 20 21 22 

Diana Winkel week 43



Sylvia: ‘Ze had ook een zwak voor kinderen 
die gepest werden of een nare thuis situatie 
hadden. Die nam ze onder haar hoede. 
Bij de leerlingen was ze dan ook een heel 
 populaire juf.’

Miriam: ‘Onze moeder had sinds het begin 
van de herfstvakantie al dagen niet meer 
van haar gehoord. Ze belden normaal 
gesproken dagelijks. Daarom reed ik naar 
 Oldenzaal om te kijken wat er aan de hand 
was. Een lange rit, een vervelende dag. Haar 
huis was donker, dus ik ging naar de politie. 
Agenten kwamen met mij mee. Een agente, 
toevallig een oudleerling van Diana, ging 
via een achterraam het huis binnen. Toen ze 
van binnenuit de voordeur open deed, zei ze 
dat het foute boel was. Ik stormde meteen 

‘Mama mist Diana 
enorm. Ze is nu 91.’

Na elf jaar hopen Miriam en Sylvia Winkel 
alsnog antwoorden te krijgen op de vele 
vragen rondom de dood van hun zus Diana. 
Een geliefde tekenlerares, met een groot 
hart. 

Miriam: ‘Diana was ontzettend lief. Geneigd 
om in iedereen het goede te zien. Heel erg 
hulpvaardig en sociaal bewogen. Het milieu, 
de zwakkeren in de maatschappij, daar was ze 
erg mee begaan. Ze had een heel groot hart’.

Sylvia: ‘En principieel. Verspilling, daar kon 
ze niet tegen. Ze haalde de zwanenhals van 
haar wastafel als ze haar tanden poetste of 
haar handen waste. Het opgevangen water 
gebruikte ze later weer om de wc door te 
spoelen.’ 

Miriam: ‘Het werken met leerlingen vond ze 
heel erg leuk. Al had ze soms ook wel eens 
moeite om orde te houden in de klas.’

naar binnen. Diana lag in de gang. Dood
gestoken. Ja, die film draait af en toe nog 
wel eens.’

Sylvia: ‘Als ik het condoleanceregister van 
de school doorblader, dan zit ik soms nog 
met een brok in mijn keel.’

Miriam: ‘De politie heeft ontzettend veel 
mensen op de zaak gezet. Maar ze kwamen 
er niet uit. Het waarom is nooit opgelost. Het 
blijft raar en onverteerbaar dat je niet weet 
wie hierachter zit. Mama mist Diana enorm. 
Ze is nu 91.’

Sylvia: ‘De herfstvakantie en haar verjaardag 
zijn nog steeds nare momenten. Je probeert 
het los te laten, maar het is er altijd. Dus als je 
van andere zaken hoort dat ze daar na jaren 
ineens toch een dader vinden, dan denk je: 
misschien kan het bij ons ook.’

Zie coldcase week 43

‘Die film draait af en toe nog’



 Ma Di Wo Do 

Tips: 0800 - 6070 (tiplijn) | 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem) | 0800 - 7060 (team Criminele Inlichtingen) | coldcase@politie.nl of stuur een brief naar:  
Politie, antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag

Midden-Nederland

 Vr Za Zo 
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Op maandagochtend 30 oktober 
2006 doen medewerkers van een 
groot  vuilverwerkingsbedrijf aan de 
 Uraniumweg in Utrecht een lugubere 
ontdekking: tussen al het vuilnis ligt  
het dode lichaampje van een 
 pasgeboren baby. 

Het is een meisje, blank of licht getint 
en 50 cm groot. Die lengte past bij een 
voldragen zwangerschap.
De doodsoorzaak van het babymeisje 
is onbekend. Het kindje heeft een 
aantal uur tot hooguit 3 dagen tussen 

het vuilnis gelegen voordat het werd 
gevonden. 

Het meisje wordt Renée van Utrecht 
genoemd. De moeder was in 2006 
zwanger van haar en ze zal uitgerekend 
zijn geweest in of rond oktober.  
Maar waarschijnlijk hebben mensen 
uit haar omgeving nooit een baby bij  
haar gezien.

Wie is dit meisje? Hoe is zij overleden? 
En wie is de moeder? Heeft u meer 
informatie? Laat het alstublieft weten.

Babylijkje gevonden tussen vuilnis

30 oktober 2006
(dood gevonden)

Utrecht
Uraniumweg

Oktober

 30 31 1 

 26 27 28 29 

Onbekende baby week 44
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Noord-Holland

Op woensdag 15 november 2006 wordt 
een man gevonden langs de spoorrails 
bij de overgang Sophiaweg in Zand
voort. Hij is door een trein overreden. 
De man is vermoedelijk OostEuropees 
en tussen de 25 en 45 jaar oud. Hij heeft 
een fors, atletisch postuur met opvallend 
gespierde bovenbenen. Hij is ongeveer 
1.70 meter lang, heeft zwart haar en 
bruine ogen.
Hij draagt een Tshirt (lange mouw) met 
horizontale witblauwe banen, merk 
JoL, maat XL. Op de linker schouder 
zit een knoopsluiting. Verder draagt hij 

Wie is deze man?

15 november 2006
(dood gevonden)

Zandvoort

November

 6 7 8 

 2 3 4 5 

Onbekende man week 45

een donkerblauw Tshirt (korte mouw), 
merk Storm, maat L, op de voorzijde 
staat “Can wait” en een groen Tshirt 
(lange mouw), merk Zara Basic. Een 
lichtblauwe spijkerbroek met knoop
sluiting, merk Denim Texbasic, maat 44 
en een grijze boxershort, merk Dim.
Vlakbij het lichaam ligt een donkerbruin 
leren herenjack met ritssluiting, merk 
NW, maat XL, grijze wollen handschoe
nen en een paar lichtbruine schoenen 
met kleefbandsluiting.
Weet u wie deze man is? Geef dit dan 
door.
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Den Haag

Beloning
€ 15.000,-

Edward Moonen verschijnt vrijdag 
23 november 1990 niet op een voor
lichtingsavond van de scouting die hij 
zelf organiseerde. De volgende dag, 
op zaterdag 24 november 1990, gaat 
de politie naar het huis van Edward. 
De politie treft Edward dood aan in zijn 
huis aan de Atjehstraat in Den Haag. 
Edward is vermoord.

Edward werd vaak Eddy genoemd. 
Hij was leider van de scoutinggroep 
Eurogroep aan de Jaap Edenweg in 

Den Haag. Hij was fanatiek lid van deze 
groep. Hij kwam zijn afspraken met de 
scouting altijd na.
Over Edward was bekend dat hij homo
seksueel was. Hij had contacten bij 
bekende homoontmoetings plekken, 
zoals het Haagse Bos en de Scheve
ningse Bosjes.

Help de familie die al jaren in on  zeker
heid leeft: wat is er met Edward  
gebeurd? Heeft u meer informatie? 
Laat het alstublieft weten. 

Vermoord in zijn eigen huis

24 november 1990
(dood gevonden)

Den Haag
Atjehstraat

November

 13 14 15 

 9 10 11 12 

Edward Moonen week 46
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Amsterdam

Beloning
€ 15.000,-

Op maandagavond 29 november 2010 
rijdt de 44jarige Roel Otten naar het 
Amsterdamse Bos. Roel rijdt in zijn 
grijze Lancia Thema met kenteken 
31NJJ2. Hij heeft daar een afspraak 
met onbekende mannen. 
Een getuige ziet Roel nog aan de rand 
van het bos op de Bosbaanweg ter 
hoogte van de Amstelveenseweg. 
Daarna is Roel niet meer gezien. Ook 
zijn auto lijkt verdwenen.

Enkele dagen na zijn verdwijning heeft 
Roel nog wel telefonisch contact met 

zijn familie. Maar tot op de dag van 
vandaag ontbreekt ieder spoor van 
Roel en zijn auto. 

Roel hield zich bezig met criminele 
activiteiten. Daarom lijkt een misdrijf 
aannemelijk. 

Waar is Roel en wat is er met hem 
gebeurd? Na bijna 10 jaar vraagt zijn 
familie zich dit nog iedere dag af. 
Heeft u informatie? Laat het alstublieft 
weten.

Verdwenen na afspraak met onbekenden

29 november 2010
(vermist)

Amsterdam
Amsterdamse Bos

November

 20 21 22 

 16 17 18 19 

Roelof Otten week 47



 Ma Di Wo Do 

 Vr Za Zo 

Tips: 0800 - 6070 (tiplijn) | 0800 - 7000 (Meld Misdaad Anoniem) | 0800 - 7060 (team Criminele Inlichtingen) | coldcase@politie.nl of stuur een brief naar:  
Politie, antwoordnummer 2010, 2501 XR Den Haag

Amsterdam

De 36jarige Rachid Zaoudi heeft goed 
contact met zijn moeder. Op donderdag 
5 december 2013 ligt zij in het ziekenhuis. 
Zij is jarig. Rachid belt haar en zegt dat 
hij zaterdag 7 december bij haar komt. 
Maar hij komt niet. Wel stuurt hij een 
bijzonder sms’je. Daarna hoort niemand 
meer van hem. 

Volgens familie en vrienden van Rachid 
past het sms’je niet bij hem. Zij vinden 
het ook vreemd dat hij niets meer laat 
horen. 

Rachid had tijdens zijn verdwijning een 
rode laptop en zijn mobiele telefoons 
bij zich. Maar die heeft hij niet meer 
gebruikt. Ook nam hij geen geld meer 
op. De auto van Rachid stond bij zijn 
huis.

Rachid was actief in de criminele 
wereld en had meerdere schulden. 
Hij was veel in Nederland en België. 
Rachid was 1.80 meter lang, licht getint 
en had een tatoeage op de linkerarm 
met ‘Nadia’ in het Arabisch. 

Waar is Rachid?

5 december 2013
(vermist)

Amsterdam
Olof Palmeplein

November

 27 28 29 

 23 24 25 26 

Rachid Zaoudi week 48

Beloning
€ 15.000,-
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Beloning
€ 15.000,-

Op maandag 6 december 1993 wordt 
in Dronten het dode lichaam van de 
25jarige Judit Nyari gevonden. Haar 
lichaam ligt langs de Elburgerweg bij 
De Meerval, een stuk bosgrond dat 
gebruikt wordt als visplaats en parkeer
plaats. Judit is vermoord.

Judit werkte de laatste jaren in de pros
titutie in Amsterdam aan de achterkant 
van het Centraal Station. Van het geld 
dat ze verdiende, kocht zij meestal 
drugs. Wanneer Judit eind november 
1993 in het ziekenhuis ligt in Amster

dam, hoort ze dat ze hivpositief is.  
Op 1 december 1993 rond 10.00 uur, 
verlaat ze het ziekenhuis.
Het laatste teken van leven van Judit 
is een bekeuring die zij diezelfde 1 
december rond 22.30 uur kreeg in de 
trein van Amsterdam naar Utrecht. 
Vanaf dat moment ontbreekt ieder 
spoor van Judit.

Weet u waar Judit was tussen 1 en 
6 december 1993? Of heeft u meer 
 informatie over haar dood? Laat het 
alstublieft weten.

Judit door een misdrijf om het leven gekomen 

1 december 1993 
(laatst gezien)

6 december 1993 
(dood gevonden)

Dronten
Elburgerweg

December

 4 5 6 

 30 1 2 3 

Judit Nyari week 49
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Landelijke Eenheid

Kroatië
Zagorje

Vermist na reis van Nederland naar Kroatië

Op woensdag 7 december 2016 vertrekt 
de 63jarige Victor Jajcanin uit Amster
dam. Hij gaat naar Kroatië om familie 
en kennissen te bezoeken. Victor rijdt in 
een grijze Ford Focus station.
Op donderdag 8 december 2016 wordt 
Victor voor het laatst gezien in een pen
sion in het dorpje Zagorje in Kroatië. 
Victors auto wordt een dag later, op 
vrijdag 9 december 2016, aangetroffen. 
De auto staat een paar honderd meter 

bij het pension vandaan. De auto is leeg 
en de deuren staan open. Vanaf dat 
moment is er nooit meer een teken van 
leven van Victor geweest.

Victors familie leeft in onzekerheid. 
Wat is er met Victor gebeurd? Leeft  
hij nog? Victor had een ringbaardje  
en droeg aan beide handen twee  
zilverkleurige ringen. Heeft u meer 
informatie? Laat het alstublieft weten. 

8 december 2016
(vermist)

December

 11 12 13 

 7 8 9 10 

Victor Jajcanin week 50
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Limburg

Het is Tweede Kerstdag, donderdag  
26 december 2002. Patrick van der Bolt, 
36 jaar oud, wordt dood aangetroffen 
in zijn eigen huis aan het Burgemeester 
van Grunsvenplein in Heerlen. Hij is 
door geweld om het leven gebracht. 
Er is veel onderzoek gedaan, maar het 

is nog steeds niet bekend wie de dader 
is. Nabestaanden leven al jaren met 
vragen. Wie heeft Patrick vermoord en 
waarom? 

Weet u meer over deze moord?  
Laat het alstublieft weten.

Patrick in eigen huis vermoord

Beloning
€ 15.000,-

26 december 2002
(dood gevonden)

Heerlen
Burgemeester van  

Grunsvenplein

December

 18 19 20 

 14 15 16 17 

Patrick van der Bolt week 51
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Het is zaterdag 29 december 2012, twee 
dagen voor oud en nieuw. De 36jarige 
Kevin America parkeert rond 23.45 uur 
zijn auto vlakbij zijn woning in  Nijmegen 
in de Hegdambroek. Als Kevin uit wil 
stappen om naar huis te gaan, wordt hij 
van dichtbij neergeschoten. Zijn vrien
din en kinderen liggen op dat moment 
in huis te slapen. Omstanders horen de 
schoten en treffen Kevin zwaargewond 
naast zijn auto aan.
Diezelfde nacht overlijdt hij in het  zieken 
huis aan zijn verwondingen. Kevin wordt 
omschreven als een  sociale, actieve en 

vrolijke jongen. Sinds 2008 had hij een 
eigen klus bedrijf. Kevin was een talent
volle bokser en gaf elke week boksles.
Kevin had ook klussen waarover hij niet 
met iedereen praatte. Hij zou kamers 
klaarmaken voor de hennepteelt. Zijn 
nabestaanden die hun vader, partner, 
broer en zoon missen, hopen antwoor
den te krijgen. Wie heeft Kevin ver
moord en waarom? 
Heeft u meer informatie? Laat het 
 alstublieft weten. 

Lees het interview op de volgende pagina.

Doodgeschoten vlakbij zijn eigen huis

Beloning
€ 15.000,-

29 december 2012
(doodgeschoten)

Nijmegen
Hegdambroek

December

 25 26 27 

 21 22 23 24 

Kevin America week 52

week 53

 28 29 30 31 



Elke dag nog denkt Derinda America aan 
haar vermoorde broer Kevin. In de  capriolen 
van haar zonen ziet ze zijn streken terug. 
Een bitterzoete herinnering aan de gang-
maker binnen haar familie.

‘Kevin was altijd vrolijk, hing altijd de clown 
uit, maakte altijd grappen. Hij was ook heel 
loyaal, ik hoefde hem maar te bellen en hij 
kwam. Kevin was een vader, een zoon, een 
oom, een echte familieman. Een mooi mens. 
Er gaat geen dag voorbij zonder dat ik aan 
hem denk. Dan zie ik zijn zoon of een van mijn 
zonen iets geks uithalen, dat is zo herkenbaar. 
Dat waardeer ik ook wel, dat ik iedere dag aan 
hem kan denken. Al is het bitter sweet.

’s Nachts werd ik wakker gebeld door Loes, 
zijn vriendin. “Kevin is dood”, zei ze. Vanaf 
dat moment zit je in een soort shock: dit kan 
niet waar zijn. Doodgeschoten. Dat kan je 
niet beseffen. Ook voor de buurt was het een 
schok. Kevin was overal in Nijmegen bekend. 

Hij was zo amicaal. Iedereen kende hem, hij 
maakte met iedereen een praatje. Dus we 
hoopten dat er tips binnen zouden komen.

Al die jaren leven we in onzekerheid. We 
wachten totdat iemand iets zegt, tot er weer 
vooruitgang is in de zaak. Het blijft malen. 
We hebben geen haatneigingen naar de 
persoon die het heeft gedaan. We willen 
vooral weten waarom die het heeft gedaan. 
Wat brengt je tot zoiets? Dat stukje van het 
verhaal kennen we niet, dus kunnen we het 
ook niet afsluiten. Misschien kan dat nooit, 
maar het zou het voor ons wel iets draaglij
ker maken.

De hoop dat de zaak wordt opgelost is in 
onze familie nooit weggeweest. Het zal 
misschien nog jaren duren, maar het gaat 
opgelost worden. Ik geloof echt dat in ieder 
mens iets goeds zit. Daar wil ik een beroep 
op doen, op het goede in de persoon die 
hier meer van weet. Laat van je horen. 
Kom ermee naar buiten. Vertel wat toen is 
gebeurd. Het kan iets heel kleins zijn, maar 
voor de politie maakt het misschien wel het 
verschil.’

Zie coldcase week 53

‘Ik doe een beroep op het goede in ieder mens’

‘Kevin was een vader, een zoon, een oom, 
een echte familieman. Een mooi mens.’



Overzicht zaken  
coldcasekalender 2019

Hieronder vindt u een overzicht van de 52 cold cases die op de coldcasekalender van 2019 stonden.  
De volledige omschrijving van de zaken is te vinden op www.politie.nl/coldcases.

week 1
Marja Nijholt

week 6
Soraida Maxwell

week 7
Piet Baams

week 8
Ben Stubbe

week 9
Mike Duif

week 10
Peternella Hanegraaff

week 2
Salvatore Nicolosi

week 3
Hayrettin Sahin

week 4
Onbekend jongetje

week 5
Onbekend jongetje



week 11
Marlon Fidanque

week 16
Cornelia van den  

BergenGroenewold

week 21
Onbekende vrouw

week 12
Tamara Plehn

week 17
Alwin Sterk

week 22
Jan de Niet

week 13
Geert de Raeymaeker

week 18
Lieneke Troost

week 23
SiccoJan Cuperus

week 14
Sahin Adhami

week 19
Samira van de Wal

week 24
Onbekende man

week 15
Cassandra van Schaijk

week 20
Seyhmus Elmas

week 25
Yvonne Plasmans



week 26
Cafer Güngör

week 31
Marina Denzler

week 36
Sabrina Pelizzon

week 27
Michaël ten Napel

week 32
Harrie Schrievers

week 37
Sjef Delahaije

week 28
Nadia Mehallaoui

week 33
Johan van den Bosch

week 38
Onbekende vrouw

week 29
Abdeljabbar Tebbaa

week 34
Jair Soares

week 39
Alaaddin Olcer

week 30
Rosa van der Palen

week 35
Onbekende man

week 40
Kim Veerman



week 41
Urvin Pedro Brandborg

week 46
Jack de Bakker

week 51
Helio Stewart

week 42
Kanadid Ahmen Gas

week 47
Theo van den Oetelaar

week 52
Sidney Lute

week 43
Ilona Quaedflieg

week 48
Hans Nijman

week 44
Simone Riedel

week 49
Onbekende man

week 45
Hennie Schellenberg

week 50
Simone de Laat



week 1
Babylijkje

week 6
Roelofs Steinvoorte

week 7
Stefanie Blijd

week 8
Mariëlle Markgraaff

week 9
Daniël Manion

week 10
Rosa Maria Venda

Da Silva

week 2
Willeke Dost

week 3
Maarten Nelisse

week 4
Onbekende man

week 5
Chris Boelsen

Hieronder vindt u een overzicht van de 52 cold cases die op de coldcasekalender van 2018 stonden.  
De volledige omschrijving van de zaken is te vinden op www.politie.nl/coldcases.

Overzicht zaken  
coldcasekalender 2018



week 11
Maarten Redeker

week 16
Babylijkje

week 21
Sietze Grave

week 12
Onbekende vrouw

week 17
Onbekende man

week 22
Remco van der Torre

week 13
Hans Blüml

week 18
Rein Weehuizen

week 23
Reinder Lulofs

week 14
Piet Mergelsberg

week 19
Jeanette Derksen

week 24
Dogan Manan

week 15
Ria de Vries

week 20
Cornelis Regter

week 25
Jenneke de Wind



week 26
Sjef Leukel

week 31
Onbekende vrouw

week 34
John Heijboer

week 27
Onbekende man

week 35
Wilma Bres

week 28
Onbekende man

week 36
Samba Fall

week 29
Wijtske BauerHiemstra

week 32
Engelbertus, Elisabeth en Johanna Swart

week 37
Sjef Klee

week 30
Leon Kok

week 33
Onbekende man

week 38
Onbekende vrouw



week 39
Emerentie Hogema

Diepenbrock

week 44
Martien van der Meijs

week 49

Onbekende man

week 40
Dirk Schaap

week 45
Martin de Bruijn

week 50

Harry Zunnebeld

week 41
Onbekende vrouw

week 46
Onbekende man

week 51
Chris van de Werken

week 52
Johannes Versfeld

week 42
Marian Kusters

week 47
Anton van Tienhoven

week 43
Maria van der Zanden

week 48
Alida Christiana 

Koopmans


