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  Results 

1. OM: Houd Hells Angel vast  Haarlems Dagblad, 4 oktober 2017 woensdag, REGIO; Blz. 001, (577 woorden), 
Jacob van der Meulen 

 
 
2. OM: Lysander de R. niet vrijlaten  Haarlems Dagblad, 4 oktober 2017 woensdag, REGIO; Blz. 002, (129 

woorden) 

 
 
3. IJmuidense Hells Angel mag proces thuis afwachten  IJmuider Courant, 22 juli 2017 zaterdag, REGIO; Blz. 009, 

(477 woorden), Jacob van der Meulen 

 
 
4. Hells Angel thuis met enkelband  Noordhollands Dagblad, 22 juli 2017 zaterdag, REGIO; Blz. 009, (506 

woorden), Jacob van der Meulen 

 
 
5. IJmuidense Hells Angel mag proces buiten de cel afwachten  Haarlems Dagblad, 21 juli 2017 vrijdag, REGIO; 

Blz. 003, (515 woorden), Jacob van der Meulen 

 
 
6. Angels-baas blijft in cel  De Gooi- en Eemlander, 16 mei 2017 dinsdag, BIBU; Blz. 006, (112 woorden), Van onze 

verslaggever 

 
 
7. Angels-baas blijft in cel  Haarlems Dagblad, 16 mei 2017 dinsdag, BIBU; Blz. 006, (112 woorden), Van onze 

verslaggever 

 
 
8. Angels-baas blijft in cel  IJmuider Courant, 16 mei 2017 dinsdag, BIBU; Blz. 006, (112 woorden), Van onze 

verslaggever 

 
 
9. Angels-baas blijft in cel  Leidsch Dagblad, 16 mei 2017 dinsdag, BIBU; Blz. 006, (112 woorden), Van onze 

verslaggever 

 
 
10. Angels-baas blijft in cel  Leidsch Dagblad, 16 mei 2017 dinsdag, BIBU; Blz. 006, (112 woorden), Van onze 

verslaggever 

 
 
11. Angels-baas blijft in cel  Noordhollands Dagblad, 16 mei 2017 dinsdag, BIBU; Blz. 006, (112 woorden), Van onze 

verslaggever 

 
 
12. Angels-baas blijft achter tralies  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 15 mei 2017 maandag 2:57 PM CET, 

BINNENLAND, (191 woorden), CORR 046 

 
 
13. Van mitrailleur tot ball peen hammer  Haarlems Dagblad, 13 mei 2017 zaterdag, REGIO; Blz. 002, (714 

woorden) 

 
 
14. 'Ik zal hem leren...'  De Telegraaf, 12 mei 2017 vrijdag, BINNENLAND; Blz. 008, (521 woorden), Saskia 

Belleman 
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15. Getuigen houden boot af in Angels-onderzoek (3)  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 11 mei 2017 

donderdag 1:04 PM CET, BINNENLAND, (371 woorden), CORR 046 881 

 
 
16. Getuigen houden boot af in Angels-onderzoek (2)  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 11 mei 2017 

donderdag 12:40 PM CET, BINNENLAND, (256 woorden), CORR 046 881 

 
 
17. Geweld aan Spaarne door clubje Angels  De Gooi- en Eemlander, 11 februari 2017 zaterdag, BIBU; Blz. 002, 

(1025 woorden), John van den Heuvel en Mick van Wely 

 
 
18. Haarlemse motorclubongeremdagressief  De Telegraaf, 11 februari 2017 zaterdag, REPORTAGE; Blz. 028, 

(1040 woorden) 

 
 
19. Geweld aan Spaarne door clubje Angels  Haarlems Dagblad, 11 februari 2017 zaterdag, BIBU; Blz. 002, (1025 

woorden), John van den Heuvel en Mick van Wely 

 
 
20. Geweld aan Spaarne door clubje Angels  IJmuider Courant, 11 februari 2017 zaterdag, BIBU; Blz. 002, (1025 

woorden), John van den Heuvel en Mick van Wely 

 
 
21. Geweld aan Spaarne door clubje Angels  Leidsch Dagblad, 11 februari 2017 zaterdag, BIBU; Blz. 002, (1025 

woorden), John van den Heuvel en Mick van Wely 

 
 
22. Geweld aan Spaarne door clubje Angels  Leidsch Dagblad, 11 februari 2017 zaterdag, BIBU; Blz. 002, (1025 

woorden), John van den Heuvel en Mick van Wely 

 
 
23. Geweld aan Spaarne door clubje Angels  Noordhollands Dagblad, 11 februari 2017 zaterdag, BIBU; Blz. 002, 

(1025 woorden), John van den Heuvel en Mick van Wely 

 
 
24. 'Je stapt er niet zomaar uit  AD/Haagsche Courant, 4 februari 2017 zaterdag, Nieuwsdienst; Blz. 7, (665 

woorden), NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
25. 'Je stapt er niet zomaar uit  AD/Groene Hart, 4 februari 2017 zaterdag, Nieuwsdienst; Blz. 7, (665 woorden), 

NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
26. 'Je stapt er niet zomaar uit  AD/Rivierenland, 4 februari 2017 zaterdag, Nieuwsdienst; Blz. 7, (665 woorden), 

NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
27. 'Je stapt er niet zomaar uit  AD/Rotterdams Dagblad, 4 februari 2017 zaterdag, Nieuwsdienst; Blz. 7, (665 

woorden), NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
28. 'Je stapt er niet zomaar uit  AD/Utrechts Nieuwsblad, 4 februari 2017 zaterdag, Nieuwsdienst; Blz. 7, (665 

woorden), NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 
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29. 'Je stapt er niet zomaar uit  AD/Algemeen Dagblad, 4 februari 2017 zaterdag, Nieuwsdienst; Blz. 7, (665 

woorden), NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
30. 'Je stapt er niet zomaar uit  AD/Amersfoortse Courant, 4 februari 2017 zaterdag, Nieuwsdienst; Blz. 7, (665 

woorden), NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
31. 'Je stapt er niet zomaar uit  AD/De Dordtenaar, 4 februari 2017 zaterdag, Nieuwsdienst; Blz. 7, (665 woorden), 

NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
32. 'Je stapt er niet zomaar uit'  BN/DeStem, 4 februari 2017 zaterdag, Algemeen; Blz. 7, (1038 woorden), NIEK 

OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
33. 'Je stapt er niet zomaar uit'  Brabants Dagblad, 4 februari 2017 zaterdag, Algemeen; Blz. 7, (1039 woorden), 

NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
34. 'Je stapt er niet zomaar uit'  De Twentsche Courant Tubantia, 4 februari 2017 zaterdag, Algemeen; Blz. 7, (1038 

woorden), NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
35. 'Motorbendes zijn ordinaire criminele bendes'  De Gelderlander, 4 februari 2017 zaterdag, De Gelderlander; Blz. 

12, 13, (1340 woorden), HENK VAN GELDER NIEK OPTEN 

 
 
36. Satudarah of No Surrender in de kroeg? 112 bellen?  De Gelderlander, 4 februari 2017 zaterdag, De 

Gelderlander; Blz. 13, (317 woorden), NIEK OPTEN / HENK VAN GELDER 

 
 
37. Satudarah of No Surrender in de kroeg? 112 bellen?  De Stentor, 4 februari 2017 zaterdag, De Stentor; Blz. 3, 

(112 woorden) 

 
 
38. 'Je stapt er niet zomaar uit'  Eindhovens Dagblad, 4 februari 2017 zaterdag, Algemeen; Blz. 7, (1039 woorden), 

NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
39. 'Je stapt er niet zomaar uit'  Provinciale Zeeuwse Courant, 4 februari 2017 zaterdag, Algemeen; Blz. 7, (1038 

woorden), NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 

 
 
40. 'Staat binnen een staat'  De Telegraaf, 28 januari 2017 zaterdag, BINNENLAND; Blz. 009, (501 woorden), John 

van den Heuvel 

 
 
41. Gemeente weert motorclub  BN/DeStem, 28 juli 2016 donderdag, Algemeen; Blz. 5, (84 woorden) 

 
 
42. Gemeente weert motorclub  BN/DeStem, 28 juli 2016 donderdag, Algemeen; Blz. 5, (84 woorden) 

 
 
43. Gemeente weert motorclub  Brabants Dagblad, 28 juli 2016 donderdag, Algemeen; Blz. 5, (84 woorden) 
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44. Gemeente weert motorclub  Brabants Dagblad, 28 juli 2016 donderdag, Algemeen; Blz. 5, (84 woorden) 

 
 
45. Gemeente weert motorclub  Eindhovens Dagblad, 28 juli 2016 donderdag, Algemeen; Blz. 5, (84 woorden) 

 
 
46. [ Gemeenten met Turkse Nederlanders krijgen steun e...]*  Nederlands Dagblad, 28 juli 2016 donderdag, Geen; 

Blz. 10,11, (1544 woorden) 

 
 
47. Gemeente weert motorclub  Provinciale Zeeuwse Courant, 28 juli 2016 donderdag, Algemeen; Blz. 5, (84 

woorden) 

 
 
48. Geen vergunning voor motorclub Rotterdam  Reformatorisch Dagblad, 28 juli 2016 donderdag, Regio; Blz. 9, (77 

woorden) 

 
 
49. Rotterdam verbiedt bijeenkomst motorclub  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 27 juli 2016 woensdag 3:39 

PM CET, (164 woorden), Richard Funnekotter 

 
 
50. 4 maanden cel voor Hells Angels  BN/DeStem, 27 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 10, (75 woorden) 

 
 
51. 4 maanden cel voor Hells Angels  BN/DeStem, 27 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 10, (75 woorden) 

 
 
52. 4 maanden cel voor Hells Angels  Brabants Dagblad, 27 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 10, (75 woorden) 

 
 
53. Twee Hells Angels vier maanden cel in  Dagblad van het Noorden, 27 juli 2016 woensdag, Binnenland; Blz. 4, 

(173 woorden) 

 
 
54. 4 maanden cel voor Hells Angels  De Twentsche Courant Tubantia, 27 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 10, 

(75 woorden) 

 
 
55. 4 maanden cel voor Hells Angels  De Gelderlander, 27 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 10, (75 woorden) 

 
 
56. OM onderuit met hoge strafeis Hells Angels  De Telegraaf, 27 juli 2016 woensdag, BINNENLAND; Blz. 012, (429 

woorden), Gerda Frankenhuis 

 
 
57. 4 maanden cel voor Hells Angels  Eindhovens Dagblad, 27 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 10, (75 

woorden) 

 
 
58. kort nieuws amsterdam  Het Parool, 27 juli 2016 woensdag, Amsterdam; Blz. 11, (362 woorden) 

 
 
59. Twee Hells Angels vier maanden cel in  Leeuwarder Courant, 27 juli 2016 woensdag, Binnenland; Blz. 4, (173 
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woorden) 

 
 
60. Amsterdamse Hells Angel gaat cel in  Metro (NL), 27 juli 2016 woensdag, NIEUWS; Blz. 008, (94 woorden) 

 
 
61. 4 maanden cel voor Hells Angels  Provinciale Zeeuwse Courant, 27 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 10, (75 

woorden) 

 
 
62. Cel voor Hells Angels om wapenbezit  Reformatorisch Dagblad, 27 juli 2016 woensdag, Regio; Blz. 14, (72 

woorden) 

 
 
63. Celstraf voor leden Hells Angels  Trouw, 27 juli 2016 woensdag, Nederland; Blz. 11, (88 woorden), ANP 

 
 
64. Twee Hells Angels moeten vier maanden cel in (2)  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 26 juli 2016 

dinsdag 4:38 PM CET, (229 woorden), Marieke de Witte 

 
 
65. Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij  AD/Groene Hart, 13 juli 2016 woensdag, Nieuws; Blz. 6, (335 

woorden), NADIA BERKELDER 

 
 
66. Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij  AD/Rivierenland, 13 juli 2016 woensdag, Nieuws; Blz. 6, (335 

woorden), NADIA BERKELDER 

 
 
67. Veel bikers vrijuit na matpartij  AD/Rotterdams Dagblad, 13 juli 2016 woensdag, Nieuws; Blz. 2, (449 woorden), 

NADIA BERKELDER 

 
 
68. Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij  AD/Amersfoortse Courant, 13 juli 2016 woensdag, Nieuws; Blz. 

6, (335 woorden), NADIA BERKELDER 

 
 
69. Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij  AD/Algemeen Dagblad, 13 juli 2016 woensdag, Nieuws; Blz. 6, 

(335 woorden), NADIA BERKELDER 

 
 
70. Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij  AD/De Dordtenaar, 13 juli 2016 woensdag, Nieuws; Blz. 6, (335 

woorden), NADIA BERKELDER 

 
 
71. Veel knokkers gaan vrijuit  BN/DeStem, 13 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 8, (351 woorden), NADIA 

BERKELDER 

 
 
72. Veel knokkers gaan vrijuit  BN/DeStem, 13 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 8, (351 woorden), NADIA 

BERKELDER 

 
 
73. Knokpartij  Dagblad de Limburger, 13 juli 2016 woensdag, B; Blz. 08, (54 woorden) 
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74. Justitie krijgt bewijs motorclubs niet rond  Dagblad van het Noorden, 13 juli 2016 woensdag, Binnenland; Blz. 4, 
(83 woorden) 

 
 
75. Drie verdachten in bendeoorlog  De Gooi- en Eemlander, 13 juli 2016 woensdag, BIBU; Blz. 007, (240 woorden) 

 
 
76. Veel knokkers gaan vrijuit  De Gelderlander, 13 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 8, (351 woorden), NADIA 

BERKELDER 

 
 
77. Veel knokkers gaan vrijuit  De Stentor, 13 juli 2016 woensdag, Algemeen; Blz. 8, (351 woorden), NADIA 

BERKELDER 

 
 
78. Massale knokpartij in hotel: justitie klaagt drie man aan  de Volkskrant, 13 juli 2016 woensdag, Ten Eerste; Blz. 

6, (383 woorden), VAN ONZE VERSLAGGEVER, JEROEN VISSER 

 
 
79. Hells Angels voor rechter  De Telegraaf, 13 juli 2016 woensdag, BINNENLAND; Blz. 013, (280 woorden), Van 

onze Rotterdamse redactie 

 
 
80. Hells Angels voor rechter  De Telegraaf, 13 juli 2016 woensdag, REGIO; Blz. 012, (273 woorden), Gerda 

Frankenhuis 

 
 
81. Drie verdachten in bendeoorlog  Haarlems Dagblad, 13 juli 2016 woensdag, BIBU; Blz. 007, (240 woorden) 

 
 
82. Drie verdachten in bendeoorlog  IJmuider Courant, 13 juli 2016 woensdag, BIBU; Blz. 007, (240 woorden) 

 
 
83. Justitie krijgt bewijs motorclubs niet rond  Leeuwarder Courant, 13 juli 2016 woensdag, Binnenland; Blz. 4, (83 

woorden) 

 
 
84. Drie verdachten in bendeoorlog  Leidsch Dagblad, 13 juli 2016 woensdag, BIBU; Blz. 007, (240 woorden) 

 
 
85. Knokpartij  Limburgs Dagblad, 13 juli 2016 woensdag, B; Blz. 08, (54 woorden) 

 
 
86. Drie verdachten in bendeoorlog  Noordhollands Dagblad, 13 juli 2016 woensdag, BIBU; Blz. 007, (240 woorden) 

 
 
87. rivaliserende MotorbendesDrie mannen door justitie vervolgd voor schietpartij  NRC Handelsblad, 13 July 2016, 

Binnenland; Blz. 10, (151 woorden) 

 
 
88. 'Slechts' 3 vervolgingen motorclub-knokpartij (5)  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 12 juli 2016 dinsdag 

1:36 PM CET, (314 woorden), Marieke de Witte 

 
 
89. Knokkende motorbendeleden voor de rechter  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 12 juli 2016 dinsdag 3:00 

AM CET, (173 woorden), Marieke de Witte 
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90. Verboden wapenbezitNegen maanden cel geëist tegen leden Hells Angels  NRC Handelsblad, 12 July 2016, 

Binnenland; Blz. 2, (96 woorden) 

 
 
91. Eis: 9 maanden cel Hells Angels voor wapenbezit  Reformatorisch Dagblad, 12 juli 2016 dinsdag, Binnenland; 

Blz. 4, (121 woorden) 

 
 
92. Scherpschutterswapen bij No Surrender  De Telegraaf, 6 juli 2016 woensdag, REGIO; Blz. 011, (242 woorden), 

Van onze Rotterdamse 

 
 
93. Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler  BN/DeStem, 14 juni 2016 dinsdag, Algemeen; Blz. 

9, (251 woorden), TOBIAS DEN HARTOG 

 
 
94. Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler  BN/DeStem, 14 juni 2016 dinsdag, Algemeen; Blz. 

9, (251 woorden), TOBIAS DEN HARTOG 

 
 
95. Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler  Brabants Dagblad, 14 juni 2016 dinsdag, Algemeen; 

Blz. 9, (251 woorden), TOBIAS DEN HARTOG 

 
 
96. OM weer bezig met verbod motorbendes  Dagblad van het Noorden, 14 juni 2016 dinsdag, Binnenland; Blz. 4, 

(221 woorden) 

 
 
97. Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler  De Gelderlander, 14 juni 2016 dinsdag, Algemeen; 

Blz. 9, (251 woorden), TOBIAS DEN HARTOG 

 
 
98. Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler  De Stentor, 14 juni 2016 dinsdag, Algemeen; Blz. 9, 

(251 woorden), TOBIAS DEN HARTOG 

 
 
99. Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler  Eindhovens Dagblad, 14 juni 2016 dinsdag, 

Algemeen; Blz. 9, (251 woorden), TOBIAS DEN HARTOG 

 
 
100. OM weer bezig met verbod motorbendes  Leeuwarder Courant, 14 juni 2016 dinsdag, Binnenland; Blz. 4, (221 

woorden) 

 
 
101. Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler  Provinciale Zeeuwse Courant, 14 juni 2016 dinsdag, 

Algemeen; Blz. 9, (251 woorden), TOBIAS DEN HARTOG 

 
 
102. OM werkt aan verbod motorbendes  Reformatorisch Dagblad, 14 juni 2016 dinsdag, Binnenland; Blz. 4, (260 

woorden) 

 
 
103. OM probeert weer motorbendes te verbieden  Trouw, 14 juni 2016 dinsdag, Nederland; Blz. 8, (198 woorden), 

ANP 
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104. OM probeert weer motorbendes te verbieden (2)  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 13 juni 2016 

maandag 6:41 PM CET, (227 woorden), David Davidson 

 
 
105. 'Ik ga niet iedereen met een strafblad wegsturen'     NRC Handelsblad, 10 juni 2016 vrijdag, Binnenland; Blz. 

NH_NL01_008, (1518 woorden), Door Bram Endedijk en Andreas Kouwenhoven 

 
 
106. 'Ik ga niet iedereen met een strafblad wegsturen'     NRC.NEXT, 10 juni 2016 vrijdag, Binnenland; Blz. 

NN_NL01_010, (1488 woorden), Door Bram Endedijk en Andreas Kouwenhoven 

 
 
107. `Nu staan zíj in hun onderbroek' (02)  Dagblad de Limburger, 27 mei 2016 vrijdag, B; Blz. 06, (1775 woorden) 

 
 
108. `Nu staan zíj in hun onderbroek' (02)  Limburgs Dagblad, 27 mei 2016 vrijdag, B; Blz. 06, (1775 woorden) 

 
 
109. Arrestatie in 'motoroorlog'  De Telegraaf, 4 mei 2016 woensdag, Binnenland; Blz. 006, (97 woorden), Mick van 

Wely 

 
 
110. Groeispurt nieuwe MC's verandert landschap snel  Brabants Dagblad, 30 april 2016 zaterdag, Regio; Blz. 10, 11, 

(1674 woorden) 

 
 
111. Motorclub Raalte: bendes zorgen voor negatief beeld  De Stentor, 25 april 2016 maandag, Regio; Blz. 19, (507 

woorden) 

 
 
112. Motorbendes verbieden is nog een hele klus  BN/DeStem, 23 april 2016 zaterdag, Algemeen; Blz. 20, 21, (1653 

woorden), DOOR HESSEL DE REE 

 
 
113. Motorbendes 'hebben langste tijd gehad'  De Stentor, 22 april 2016 vrijdag, Algemeen; Blz. 2, (370 woorden), 

DOOR OLGER KOOPMAN 

 
 
114. Aanhouding voor schietpartij  AD/Rotterdams Dagblad, 20 april 2016 woensdag, Regio - Rotterdam; Blz. 1, (84 

woorden) 

 
 
115. Aanhouding voor schietpartij  AD/Rotterdams Dagblad, 20 april 2016 woensdag, Regio - Rotterdam; Blz. 1, (46 

woorden) 

 
 
116. Aanhouding voor schietpartij  AD/Rotterdams Dagblad, 20 april 2016 woensdag, Regio - Rotterdam; Blz. 1, (84 

woorden) 

 
 
117. Nieuwe arrestatie ruzie motorbendes  De Gooi- en Eemlander, 20 april 2016 woensdag, BIBU; Blz. LRV006, (57 

woorden) 
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118. KORT NIEUWSHengelsportzaak 1,5 jaar dicht / Dode man in huis gevonden  Goudse Post, 20 april 2016 
woensdag, (270 woorden) 

 
 
119. Nieuwe arrestatie ruzie motorbendes  Haarlems Dagblad, 20 april 2016 woensdag, BIBU; Blz. LRV006, (57 

woorden) 

 
 
120. Nieuwe arrestatie ruzie motorbendes  IJmuider Courant, 20 april 2016 woensdag, BIBU; Blz. LRV006, (57 

woorden) 

 
 
121. Nieuwe arrestatie ruzie motorbendes  Leidsch Dagblad, 20 april 2016 woensdag, BIBU; Blz. LRV006, (57 

woorden) 

 
 
122. Nieuwe arrestatie ruzie motorbendes  Noordhollands Dagblad, 20 april 2016 woensdag, BIBU; Blz. LRV006, (57 

woorden) 

 
 
123. Nieuwe aanhouding na vechtpartij motorbendes (2)  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 19 april 2016 

dinsdag 6:14 PM CET, (171 woorden), Robert Verkerk 

 
 
124. Clubs criminele organisaties  De Gooi- en Eemlander, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (513 

woorden) 

 
 
125. Vrees voor nieuwe bendeoorlogen  De Gooi- en Eemlander, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (129 

woorden) 

 
 
126. Motorclubs op voet van oorlog  De Telegraaf, 16 april 2016 zaterdag, Binnenland; Blz. 001, (194 woorden), John 

van den Heuvel en Mick van Wely 

 
 
127. Motorclubs blinken uit in criminaliteit  De Telegraaf, 16 april 2016 zaterdag, Binnenland; Blz. 002, (685 woorden) 

 
 
128. Clubs criminele organisaties  Haarlems Dagblad, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (513 woorden) 

 
 
129. Vrees voor nieuwe bendeoorlogen  Haarlems Dagblad, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (129 

woorden) 

 
 
130. Vrees voor nieuwe bendeoorlogen  IJmuider Courant, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (129 woorden) 

 
 
131. Clubs criminele organisaties  IJmuider Courant, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (513 woorden) 

 
 
132. Vrees voor nieuwe bendeoorlogen  Leidsch Dagblad, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (129 woorden) 

 
 
133. Clubs criminele organisaties  Leidsch Dagblad, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (513 woorden) 
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134. Vrees voor nieuwe bendeoorlogen  Noordhollands Dagblad, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (129 

woorden) 

 
 
135. Clubs criminele organisaties  Noordhollands Dagblad, 16 april 2016 zaterdag, BIBU; Blz. LRV009, (513 

woorden) 

 
 
136. Stelling van de week  NRC Handelsblad, 15 april 2016 vrijdag, Rotterdam; Blz. NH_NL05_006, (450 woorden), 

Door Lucette Mascini 

 
 
137. Beelden motorbendes naar buiten  AD/Rotterdams Dagblad, 13 april 2016 woensdag, Regio - Rotterdam; Blz. 5, 

(214 woorden), SANDER SONNEMANS 

 
 
138. Nog steeds vast voor schietpartij  AD/Groene Hart, 13 april 2016 woensdag, Regio - Groene Hart; Blz. 3, (99 

woorden) 

 
 
139. 5 tips over ruzie motorbendes Rotterdam  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 13 april 2016 woensdag 2:17 

PM CET, (96 woorden), Thomas Verfuss 

 
 
140. Zoekingen na vechtpartij motorbendes  De Havenloods, 13 april 2016 woensdag, (86 woorden) 

 
 
141. Winkel dicht na drugsvondst  Goudse Post, 13 april 2016 woensdag, (162 woorden) 

 
 
142. Drugs in hengelsportzaak  AD/Groene Hart, 12 april 2016 dinsdag, Regio - Groene Hart; Blz. 2, (406 woorden), 

RIK SNEIJDER 

 
 
143. Rotterdamse politiechef klaar met motorbendes  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 12 april 2016 dinsdag 

6:57 AM CET, (161 woorden), Cilya van der Kooy 

 
 
144. 'Motorbendes snel verbieden'  De Gooi- en Eemlander, 12 april 2016 dinsdag, BIBU; Blz. LRV003, (501 

woorden) 

 
 
145. Vlijmscherp mes in vorm creditcard  De Telegraaf, 12 april 2016 dinsdag, Binnenland; Blz. 004, (459 woorden), 

Mick van Wely 

 
 
146. Klaar met motorclubs  De Telegraaf, 12 april 2016 dinsdag, Binnenland; Blz. 001, (227 woorden), John van den 

Heuvel 

 
 
147. 'Motorbendes snel verbieden'  Haarlems Dagblad, 12 april 2016 dinsdag, BIBU; Blz. LRV003, (501 woorden) 

 
 
148. 'Hells Angel Lysander de R. niet aangehouden na strijd Mongols'  Haarlems Dagblad, 12 april 2016 dinsdag, 
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REGIO; Blz. HAA003, (263 woorden) 

 
 
149. 'Motorbendes snel verbieden'  IJmuider Courant, 12 april 2016 dinsdag, BIBU; Blz. LRV003, (501 woorden) 

 
 
150. 'Motorbendes snel verbieden'  Leidsch Dagblad, 12 april 2016 dinsdag, BIBU; Blz. LRV003, (501 woorden) 

 
 
151. 'Motorbendes snel verbieden'  Noordhollands Dagblad, 12 april 2016 dinsdag, BIBU; Blz. LRV003, (501 

woorden) 

 
 
152. Politiechef klaar met motorbendes  Reformatorisch Dagblad, 12 april 2016 dinsdag, Blz. 4, (271 woorden) 

 
 
153. Motorclubs verbieden, het blijft ingewikkeld  NRC Handelsblad, 11 april 2016 maandag, Binnenland; Blz. 6-7, 

(788 woorden), Door onze redacteur Kim Bos 

 
 
154. 'Buit' na huiszoekingen bij bikers  AD/Rotterdams Dagblad, 11 april 2016 maandag, Nieuws; Blz. 4, (47 woorden) 

 
 
155. 'Buit' na huiszoekingen bij bikers  AD/Groene Hart, 11 april 2016 maandag, Nieuws; Blz. 4, (47 woorden) 

 
 
156. 'Buit' na huiszoekingen bij bikers  AD/Rivierenland, 11 april 2016 maandag, Nieuws; Blz. 4, (47 woorden) 

 
 
157. 'Buit' na huiszoekingen bij bikers  AD/Algemeen Dagblad, 11 april 2016 maandag, Nieuws; Blz. 4, (47 woorden) 

 
 
158. 'Buit' na huiszoekingen bij bikers  AD/Amersfoortse Courant, 11 april 2016 maandag, Nieuws; Blz. 4, (47 

woorden) 

 
 
159. 'Buit' na huiszoekingen bij bikers  AD/Utrechts Nieuwsblad, 11 april 2016 maandag, Nieuws; Blz. 4, (47 woorden) 

 
 
160. 'Buit' na huiszoekingen bij bikers  AD/Haagsche Courant, 11 april 2016 maandag, Nieuws; Blz. 4, (47 woorden) 

 
 
161. 'Buit' na huiszoekingen bij bikers  AD/De Dordtenaar, 11 april 2016 maandag, Nieuws; Blz. 4, (47 woorden) 

 
 
162. Twee man langer vast na geweld motorbendes (2)  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 11 april 2016 

maandag 3:28 PM CET, (271 woorden), Tom van Meerten 

 
 
163. Wapens en drugs bij motorclubs gevonden  Dagblad de Limburger, 11 april 2016 maandag, A; Blz. 04, (273 

woorden), ANP 

 
 
164. Wapens en drugs bij motorclubs gevonden  Dagblad van het Noorden, 11 april 2016 maandag, Binnenland; Blz. 

4, (97 woorden) 
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165. Invallen bij leden van motorbendes  De Gooi- en Eemlander, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. GEE101, (318 

woorden) 

 
 
166. Motorbendes  De Gooi- en Eemlander, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV005, (217 woorden) 

 
 
167. Invallen bij motorbendes  De Gooi- en Eemlander, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV101, (278 woorden) 

 
 
168. Nog drie bendeleden vast  De Telegraaf, 11 april 2016 maandag, Binnenland; Blz. 004, (335 woorden), Mick van 

Wely 

 
 
169. Invallen bij leden van motorbendes  Haarlems Dagblad, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. HLM101, (319 

woorden) 

 
 
170. Invallen bij motorbendes  Haarlems Dagblad, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV101, (278 woorden) 

 
 
171. Motorbendes  Haarlems Dagblad, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV005, (217 woorden) 

 
 
172. Invallen bij leden van motorbendes  IJmuider Courant, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. IJC101, (319 

woorden) 

 
 
173. Motorbendes  IJmuider Courant, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV005, (217 woorden) 

 
 
174. Invallen bij motorbendes  IJmuider Courant, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV101, (278 woorden) 

 
 
175. Wapens en drugs bij motorclubs gevonden  Leeuwarder Courant, 11 april 2016 maandag, Advertentie; Blz. 6, 

(97 woorden) 

 
 
176. Motorbendes  Leidsch Dagblad, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV005, (217 woorden) 

 
 
177. Invallen bij motorbendes  Leidsch Dagblad, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV101, (278 woorden) 

 
 
178. Wapens en drugs bij motorclubs gevonden  Limburgs Dagblad, 11 april 2016 maandag, A; Blz. 04, (273 

woorden), ANP 

 
 
179. Onderzoek. Politie valt bij motorclubs binnen na grote vechtpartij in hotel  Metro (NL), 11 april 2016 maandag, 

Nieuws; Blz. 009, (146 woorden), Onbekend 

 
 
180. Invallen bij leden van motorbendes  Noordhollands Dagblad, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. ALK101, (240 

woorden) 
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181. Invallen bij motorbendes  Noordhollands Dagblad, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV101, (278 woorden) 

 
 
182. Motorbendes  Noordhollands Dagblad, 11 april 2016 maandag, BIBU; Blz. LRV005, (217 woorden) 

 
 
183. Kunnen we ze niet gewoon verbieden?  NRC.NEXT, 11 april 2016 maandag, binnenland; Blz. 8-9, (803 

woorden), Door onze redacteur Kim Bos 

 
 
184. Wapens ontdekt na vechtpartij motorclubleden  Reformatorisch Dagblad, 11 april 2016 maandag, Regio; Blz. 9, 

(252 woorden), Redactie regio 

 
 
185. Wapens en drugs gevonden bij motorclubs  (2)  Algemeen Nederlands Persbureau ANP, 10 april 2016 zondag 

4:51 PM CET, (279 woorden), Gerard den Elt 

 
 
186. Vechtende Mongols en Angels, dat is strijd om heerschappij  NRC Handelsblad, 9 april 2016 zaterdag, In het 

nieuws; Blz. 6-7, (642 woorden), Door onze redacteuren Elsje Jorritsma en Andreas Kouwenhoven 

 
 
187. 'We zaten rechtop in bed'  AD/Rotterdams Dagblad, 9 april 2016 zaterdag, Regio - Rotterdam; Blz. 2, 3, (679 

woorden), ANTTI LIUKKU EN SANDER SONNEMANS 

 
 
188. Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand  AD/Rotterdams Dagblad, 9 april 2016 zaterdag, Nieuws; Blz. 2, 

(620 woorden), KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
189. Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand  AD/Groene Hart, 9 april 2016 zaterdag, Nieuws; Blz. 2, (620 

woorden), KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
190. Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand  AD/Rivierenland, 9 april 2016 zaterdag, Nieuws; Blz. 2, (620 

woorden), KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
191. Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand  AD/Algemeen Dagblad, 9 april 2016 zaterdag, Nieuws; Blz. 2, 

(620 woorden), KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
192. Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand  AD/Amersfoortse Courant, 9 april 2016 zaterdag, Nieuws; Blz. 2, 

(620 woorden), KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
193. Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand  AD/Utrechts Nieuwsblad, 9 april 2016 zaterdag, Nieuws; Blz. 2, 

(620 woorden), KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
194. Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand  AD/Haagsche Courant, 9 april 2016 zaterdag, Nieuws; Blz. 2, 

(620 woorden), KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
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195. Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand  AD/De Dordtenaar, 9 april 2016 zaterdag, Nieuws; Blz. 2, (620 
woorden), KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
196. Motorbendes in de ban van territoriumdrift  BN/DeStem, 9 april 2016 zaterdag, Algemeen; Blz. 10, (624 

woorden), DOOR KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
197. Motorbendes in de ban van territoriumdrift  BN/DeStem, 9 april 2016 zaterdag, Algemeen; Blz. 10, (624 

woorden), DOOR KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
198. Motorbendes in de ban van territoriumdrift  Brabants Dagblad, 9 april 2016 zaterdag, Algemeen; Blz. 10, (624 

woorden), DOOR KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 

 
 
199. Mongols en Angels gezworen vijanden  Dagblad de Limburger, 9 april 2016 zaterdag, A; Blz. 02, (67 woorden) 
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Haarlem e.o. 
 

OM: Houd Hells Angel vast 

 
BYLINE: Jacob van der Meulen 
 
SECTION: REGIO; Blz. 001 
 
LENGTH: 577 woorden 
 

  Haarlem Lysander de R. (35), president van de Haarlemse Hells Angels, moet tot aan zijn  berechting 
volgend jaar vast blijven zitten. Alleen op die manier wordt de  maatschappij voldoende beschermd tegen 
zijn ernstige misdragingen, vindt het  openbaar ministerie.  

Tijdens een zitting dinsdag waar het openbaar ministerie een verzoek tot  voorlopige invrijheidstelling van 
de Hells Angel aanvocht, moest de officier  van justitie toegeven dat de verdenkingen tegen Lysander de R. 
op een aantal  punten niet hard te maken zijn. Zo is het openbaar ministerie er niet in  geslaagd sluitend 
bewijs te leveren voor enige aandeel van de Haarlemmer in de  brandstichting van de auto van voormalig 
burgemeester Bernt Schneiders. Ook  over de rol van Lysander de R. bij de enorme matpartij tussen Hells 
Angels en  de concurrerende motorclub Mongols in het Van der Valkhotel Rotterdam-Blijdorp  in april 
2016 bestaat nog veel onduidelijkheid. Dan nog blijven er voldoende  ernstige verdenkingen over om hem 
vast te houden, vindt het OM. Het gaat dan om  betrokkenheid bij andere brandstichtingen, bedreigingen, 
mishandeling,  afpersing, het bezit van automatische vuurwapens en het leiding geven aan een  criminele 
organisatie. Volgens het OM pleegde de president van het Haarlemse chapter ernstige feiten  zowel tijdens 
zijn hechtenis als in de periode dat hij op proefverlof was of  zich in voorarrest bevond. Hij zou niet altijd bij 
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de criminele activiteiten  aanwezig zijn geweest, maar er wel sturing aan hebben gegeven. ,,Men moet zich  
gedragen tijdens een voorlopige invrijheidstelling of voorarrest. Dat was niet  aan de orde. Hij heeft zich 
ernstig misdragen'', betoogde officier Van Oosten. De rechtbank die over twee weken moet hebben besloten 
of de Hells Angel onder  voorwaarden vrijkomt, heeft een andere samenstelling dan de combinatie die zich  
inhoudelijk over de inmiddels tachtig dossiers tellende strafzaak buigt.  Lysanders advocaat Remco Kint 
vindt dat maar vreemd omdat zich juist daar de  kennis over de complexe zaak bevindt. Kint, tegen de 
rechters die zich nu  buigen over de eis Lysander R. vast te houden: ,,Met alle respect, het OM  vraagt u 
om uw collega's in de wielen te rijden, terwijl juist zij als geen  ander op de hoogte zijn van de feiten.'' Het 
bizarre is dat de rechters die de zaak vanaf het begin in handen hebben,  volgende week Lysander de R. en 
zijn medeverdachten weer in een  pro-formazitting zien verschijnen. Dan komt ook een rapport aan de orde 
van de  reclassering over mogelijk elektronisch toezicht in plaats van de cel. Op  datzelfde moment moet de 
andere zittingscombinatie het vonnis over de  vrijlating vellen, zonder dat deze rechters zich daarbij mogen 
laten  beïnvloeden door de bevindingen van hun collega's. Lysander K. bracht tegenover het procedurele 
gepriegel in zijn slotwoord vooral  de menselijke factor naar voren. ,,Ik word al jarenlang beschuldigd van 
alles  en nog wat. Snap dat het tijd kost, maar wat ik niet begrijp is dat ik officier  hoor zeggen dat ik voor 
bepaalde feiten niet vrijgesproken kan worden. In de  cel kan ik mijn dochtertje alleen maar via de telefoon 
spreken. Ze denkt  inmiddels dat papa een telefoon is. Als ze gaat slapen geeft ze de telefoon een  kusje.'' 
De R. werd begin vorig jaar even in vrijheid gesteld om voor vrouw en  pasgeboren baby te zorgen, kwam 
weer vast te zitten en werd begin dit jaar in  de cel gearresteerd. 

 Lysander is voor zijn dochter een telefoon geworden 
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  Haarlem Lysander de R., president van de Haarlemse Hells Angels, moet tot aan zijn  berechting volgend 
jaar vast blijven zitten. Alleen op die manier wordt de  maatschappij beschermd tegen zijn ernstige misdra-
gingen, vindt het openbaar  ministerie. Toch moest het OM dinsdag toegeven dat het er niet in is geslaagd 
sluitend  bewijs te leveren voor enig aandeel van de Haarlemmer in de brandstichting van  de auto van 
voormalig burgemeester Bernt Schneiders. Ook over de rol van  Lysander de R. bij de enorme matpartij in 
april 2016 tussen Hells Angels en  motorclub Mongols in het Van der Valkhotel Rotterdam-Blijdorp bestaat 
veel  onduidelijkheid. Dan nog blijven er voldoende verdenkingen over om hem vast te  houden, vindt het 
OM.De rechtbank doet volgende week uitspraak.   
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IJmuidense Hells Angel mag proces thuis afwachten 

 
BYLINE: Jacob van der Meulen 
 
SECTION: REGIO; Blz. 009 
 
LENGTH: 477 woorden 
 

  Haarlem IJmuidenaar Bob C. (45), lid van het Haarlemse chapter van de Hells Angels, mag  maandag 
met een enkelband naar huis. Dat heeft de meervoudige kamer van de  rechtbank Haarlem donderdag be-
sloten.   

Bob C. is de vijfde Hells Angel van het Haarlemse chapter die sinds hun  arrestatie, zes maanden geleden, 
uit voorlopige hechtenis is ontslagen.  Allen dragen een enkelband en kregen een locatie- en contactverbod 
opgelegd.  Drie Hells Angels, onder wie chapterpresident Lysander de R., zitten nog wel  vast. De IJ-
muidenaar wordt net als de anderen deelname aan een criminele  organisatie verweten.  Daarnaast legt 
het Openbaar Ministerie hem een poging tot zware mishandeling  met voorbedachte rade ten laste. Het gaat 
in dat geval om het dossier  Slechtvalk. Slechtvalk behandelt de enorme matpartij tussen Hells Angels en de  
concurrerende motorclub Mongols in het Van der Valkhotel Rotterdam-Blijdorp in  april 2016. Bij de vecht-
partij, waarvan vele hotelgasten getuige waren, werd ongeveer  twintig keer geschoten. Er viel een zwaar-
gewonde. De politie wist twintig  verdachten aan te houden en nam een vuurwapen en een mes in beslag. 
De meeste  Hells Angels en Mongols wisten overigens op tijd weg te komen. Doorzoeking van  het hotel 



Page 17 
IJmuidense Hells Angel mag proces thuis afwachten IJmuider Courant 22 juli 2017 zaterdag  

leverde uiteindelijk nog wat arrestaties op. De Hells Angels en de  Mongols leverden tot nu toe vooral in de 
VS en in Duitsland veldslagen. In die  landen houden ze zich bezig met witwassen, afpersing, prostitutie, 
drugshandel  en geweld. De Mongols werken samen met de Bandidos, een andere aartsrivaal van  de 
Hells Angels. C.'s advocaat Bas van Faassen haalde donderdag voor de rechtbank een advies aan  van de 
reclassering waarin het ontslag uit voorlopige hechtenis werd bepleit.  De Hells Angel moet een aantal me-
dische onderzoeken ondergaan en wil verder  weer gewoon aan het werk, aldus de advocaat. ,,Over zijn 
vermeende rol in de  veldslag bij Van der Valk heeft hij ook steeds gezegd: Ze hebben de verkeerde  man 
voor ogen. Hem zinde de escalatie helemaal niet en daarom verliet hij het  hotel.  Van 29 getuigen heeft de 
politie verklaringen afgenomen. Geen enkele getuige  wijst daarbij direct de vinger ondubbelzinnig naar mijn 
cliënt en kan ook niet  verklaren over de handelingen die hij zou hebben verricht. Tja, er wordt gezegd  dat 
het allemaal mannen met tattoos waren. Dat geloof ik inderdaad wel. Als na  de zomer het einddossier klaar 
is en wij onze onderzoekwensen kunnen indienen,  dan zou ik graag toch eens wat van die getuigen willen 
horen.'' Op advies van zijn advocaat heeft Bob C. nog geen enkele verklaring tegenover  de politie afgelegd. 
Van Faassen: ,,Tijdens de zitting heeft hij echter wel  duidelijk gemaakt dat hij zich van de vechtpartij in het 
hotel heeft  gedistantieerd.'' In oktober worden de regiezittingen tegen de acht Hells  Angels en de vrouw 
van Lysander de R. voortgezet.  
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Hells Angel thuis met enkelband 

 
BYLINE: Jacob van der Meulen 
 
SECTION: REGIO; Blz. 009 
 
LENGTH: 506 woorden 
 

  Haarlem IJmuidenaar Bob C. (45), lid van het Haarlemse chapter van de Hells Angels, mag  maandag 
met een enkelband naar huis. Dat heeft de meervoudige kamer van de  rechtbank Haarlem donderdag be-
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sloten. Bob C. is de vijfde Hells Angel van het Haarlemse chapter die sinds hun  arrestatie, zes maanden 
geleden, uit de voorlopige hechtenis is ontslagen.   

 Allen dragen een enkelband en kregen een locatie- en contactverbod opgelegd.  Drie Hells Angels, onder 
wie chapterpresident Lysander de R., zitten nog wel  vast. De IJmuidenaar wordt net als de anderen deel-
name aan een criminele organisatie  verweten. Daarnaast legt het openbaar ministerie hem een poging tot 
zware  mishandeling met voorbedachte rade ten laste. Het gaat in dat geval om het  dossier Slechtvalk. 
Slechtvalk behandelt de enorme matpartij tussen Hells  Angels en de concurrerende motorclub Mongols in 
het Van der Valkhotel  Rotterdam-Blijdorp in april 2016. Bij de vechtpartij, waarvan vele hotelgasten getuige 
waren, werd ongeveer  twintig keer geschoten. Er viel een zwaargewonde. De politie wist twintig  verdach-
ten aan te houden en nam een vuurwapen en een mes in beslag. De meeste  Hells Angels en Mongols 
wisten overigens op tijd weg te komen. Doorzoeking van  het hotel leverde uiteindelijk nog wat arrestaties 
op. De Hells Angels en de  Mongols leverden tot nu toe vooral in de VS en in Duitsland veldslagen. In die  
landen houden ze zich bezig met witwassen, afpersing, prostitutie, drugshandel  en geweld. De Mongols 
werken samen met de Bandidos, een andere aartsrivaal van  de Hells Angels. 

Verkeerde man 

C.'s advocaat Bas van Faassen haalde donderdag voor de rechtbank een advies aan  van de reclassering 
waarin het ontslag uit voorlopige hechtenis werd bepleit.  De Hells Angel moet een aantal medische onder-
zoeken ondergaan en wil verder  weer gewoon aan het werk, aldus de advocaat. ,,Over zijn vermeende rol 
in de  veldslag bij Van der Valk heeft hij ook steeds gezegd: Ze hebben de verkeerde  man voor ogen. Hem 
zinde de escalatie helemaal niet en daarom verliet hij het  hotel. Van 29 getuigen heeft de politie verklarin-
gen afgenomen. Geen enkele  getuige wijst daarbij direct de vinger ondubbelzinnig naar mijn cliënt en kan  
ook niet verklaren over de handelingen die hij zou hebben verricht. Tja, er  wordt gezegd dat het allemaal 
mannen met tattoos waren. Dat geloof ik wel. Als  na de zomer het einddossier klaar is en wij onze onder-
zoekwensen kunnen  indienen, dan zou ik graag toch eens wat van die getuigen willen horen.'' Op advies 
van zijn advocaat heeft Bob C. nog geen enkele verklaring tegenover  de politie afgelegd. Van Faassen: 
,,Tijdens de zitting heeft hij echter wel  duidelijk gemaakt dat hij zich van de vechtpartij in het hotel heeft  
gedistantieerd.'' In oktober worden de regiezittingen tegen de acht Hells Angels en de vrouw van  Lysander 
de R. voortgezet. Het OM hoopt in maart volgend jaar met de  inhoudelijke behandeling van de zaak te be-
ginnen, maar houdt daarbij steeds  meer slagen om de arm, zo bleek eerder deze week. 
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Haarlem e.o. 
 

IJmuidense Hells Angel mag proces buiten de cel afwachten 

 
BYLINE: Jacob van der Meulen 
 
SECTION: REGIO; Blz. 003 
 
LENGTH: 515 woorden 
 

  Haarlem IJmuidenaar Bob C. (45), lid van het Haarlemse chapter van de Hells Angels, mag  maandag 
met een enkelband naar huis. Dat heeft de meervoudige kamer van de  rechtbank Haarlem donderdag be-
sloten.   

Bob C. is de vijfde Hells Angel van het Haarlemse chapter die sinds hun  arrestatie, zes maanden geleden, 
uit de voorlopige hechtenis is ontslagen.  Allen dragen een enkelband en kregen een locatie- en contact-
verbod opgelegd.  Drie Hells Angels, onder wie chapterpresident Lysander de R., zitten nog wel  vast. De 
IJmuidenaar wordt net als de anderen deelname aan een criminele organisatie  verweten. Daarnaast legt 
het Openbaar Ministerie hem een poging tot zware  mishandeling met voorbedachte rade ten laste. Het gaat 
in dat geval om het  dossier Slechtvalk. Slechtvalk behandelt de enorme matpartij tussen Hells  Angels en 
de concurrerende motorclub Mongols in het Van der Valkhotel  Rotterdam-Blijdorp in april 2016. Bij de 
vechtpartij, waarvan vele hotelgasten getuige waren, werd ongeveer  twintig keer geschoten. Er viel een 
zwaargewonde. De politie wist twintig  verdachten aan te houden en nam een vuurwapen en een mes in 
beslag. De meeste  Hells Angels en Mongols wisten overigens op tijd weg te komen. Doorzoeking van  het 
hotel leverde uiteindelijk nog wat arrestaties op. De Hells Angels en de  Mongols leverden tot nu toe vooral 
in de VS en in Duitsland veldslagen. In die  landen houden ze zich bezig met witwassen, afpersing, prostitu-
tie, drugshandel  en geweld. De Mongols werken samen met de Bandidos, een andere aartsrivaal van  de 
Hells Angels. C.'s advocaat Bas van Faassen haalde donderdag voor de rechtbank een advies aan  van de 
reclassering waarin het ontslag uit voorlopige hechtenis werd bepleit.  De Hells Angel moet een aantal me-
dische onderzoeken ondergaan en wil verder  weer gewoon aan het werk, aldus de advocaat. ,,Over zijn 
vermeende rol in de  veldslag bij Van der Valk heeft hij ook steeds gezegd: Ze hebben de verkeerde  man 
voor ogen. Hem zinde de escalatie helemaal niet en daarom verliet hij het  hotel. Van 29 getuigen heeft de 
politie verklaringen afgenomen. Geen enkele  getuige wijst daarbij direct de vinger ondubbelzinnig naar mijn 
cliënt en kan  ook niet verklaren over de handelingen die hij zou hebben verricht. Tja, er  wordt gezegd dat 
het allemaal mannen met tattoos waren. Dat geloof ik inderdaad  wel. Als na de zomer het einddossier klaar 
is en wij onze onderzoekwensen  kunnen indienen, dan zou ik graag toch eens wat van die getuigen willen 
horen.'' Op advies van zijn advocaat heeft Bob C. nog geen enkele verklaring tegenover  de politie afgelegd. 
Van Faassen: ,,Tijdens de zitting heeft hij echter wel  duidelijk gemaakt dat hij zich van de vechtpartij in het 
hotel heeft  gedistantieerd.'' In oktober worden de regiezittingen tegen de acht Hells Angels en de vrouw van  
Lysander de R. voortgezet. Het Openbaar Ministerie hoopt in maart volgend jaar met de inhoudelijke  be-
handeling van de zaak te beginnen, maar houdt daarbij steeds meer slagen om  de arm, zo bleek eerder 
deze week. 

 Vijf leden van motorclub 'vrijgelaten' 
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Angels-baas blijft in cel 
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  Haarlem De Haarlemse Hells Angels-president Lysander de R. (35) blijft achter slot en  grendel. Advocaat 
Remco Kint had de rechtbank vorige week gevraagd zijn cliënt  in afwachting van zijn proces vrij te laten, 
maar de rechtbank in Haarlem heeft  dit afgewezen. 

De R. wordt verdacht van afpersing, wapenbezit en het leiding geven aan een  criminele organisatie. Hij zou 
opdracht hebben gegeven de auto van toenmalig  burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders in brand te 
steken en betrokken zijn  bij de knokpartij met de Mongols in Rotterdam. Ook zou hij achter de  beschie-
ting van een sporthal in Hoogwoud zitten, waar een rivaliserende  motorclub een bijeenkomst hield.  
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  Haarlem De Haarlemse Hells Angels-president Lysander de R. (35) blijft achter slot en  grendel. Advocaat 
Remco Kint had de rechtbank vorige week gevraagd zijn cliënt  in afwachting van zijn proces vrij te laten, 
maar de rechtbank in Haarlem heeft  dit afgewezen. 

De R. wordt verdacht van afpersing, wapenbezit en het leiding geven aan een  criminele organisatie. Hij zou 
opdracht hebben gegeven de auto van toenmalig  burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders in brand te 
steken en betrokken zijn  bij de knokpartij met de Mongols in Rotterdam. Ook zou hij achter de  beschie-
ting van een sporthal in Hoogwoud zitten, waar een rivaliserende  motorclub een bijeenkomst hield.  
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  Haarlem De Haarlemse Hells Angels-president Lysander de R. (35) blijft achter slot en  grendel. Advocaat 
Remco Kint had de rechtbank vorige week gevraagd zijn cliënt  in afwachting van zijn proces vrij te laten, 
maar de rechtbank in Haarlem heeft  dit afgewezen. 
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De R. wordt verdacht van afpersing, wapenbezit en het leiding geven aan een  criminele organisatie. Hij zou 
opdracht hebben gegeven de auto van toenmalig  burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders in brand te 
steken en betrokken zijn  bij de knokpartij met de Mongols in Rotterdam. Ook zou hij achter de  beschie-
ting van een sporthal in Hoogwoud zitten, waar een rivaliserende  motorclub een bijeenkomst hield.  
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  Haarlem De Haarlemse Hells Angels-president Lysander de R. (35) blijft achter slot en  grendel. Advocaat 
Remco Kint had de rechtbank vorige week gevraagd zijn cliënt  in afwachting van zijn proces vrij te laten, 
maar de rechtbank in Haarlem heeft  dit afgewezen. 

De R. wordt verdacht van afpersing, wapenbezit en het leiding geven aan een  criminele organisatie. Hij zou 
opdracht hebben gegeven de auto van toenmalig  burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders in brand te 
steken en betrokken zijn  bij de knokpartij met de Mongols in Rotterdam. Ook zou hij achter de  beschie-
ting van een sporthal in Hoogwoud zitten, waar een rivaliserende  motorclub een bijeenkomst hield.  
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  Haarlem De Haarlemse Hells Angels-president Lysander de R. (35) blijft achter slot en  grendel. Advocaat 
Remco Kint had de rechtbank vorige week gevraagd zijn cliënt  in afwachting van zijn proces vrij te laten, 
maar de rechtbank in Haarlem heeft  dit afgewezen. 

De R. wordt verdacht van afpersing, wapenbezit en het leiding geven aan een  criminele organisatie. Hij zou 
opdracht hebben gegeven de auto van toenmalig  burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders in brand te 
steken en betrokken zijn  bij de knokpartij met de Mongols in Rotterdam. Ook zou hij achter de  beschie-
ting van een sporthal in Hoogwoud zitten, waar een rivaliserende  motorclub een bijeenkomst hield.  
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  Haarlem De Haarlemse Hells Angels-president Lysander de R. (35) blijft achter slot en  grendel. Advocaat 
Remco Kint had de rechtbank vorige week gevraagd zijn cliënt  in afwachting van zijn proces vrij te laten, 
maar de rechtbank in Haarlem heeft  dit afgewezen. 

De R. wordt verdacht van afpersing, wapenbezit en het leiding geven aan een  criminele organisatie. Hij zou 
opdracht hebben gegeven de auto van toenmalig  burgemeester van Haarlem Bernt Schneiders in brand te 
steken en betrokken zijn  bij de knokpartij met de Mongols in Rotterdam. Ook zou hij achter de  beschie-
ting van een sporthal in Hoogwoud zitten, waar een rivaliserende  motorclub een bijeenkomst hield.  
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HAARLEM (ANP) - De Haarlemse Hells Angels-president Lysander de R. (35) blijft voorlopig achter slot en 
grendel. Advocaat Remco Kint had de rechtbank vorige week gevraagd zijn cliënt in afwachting van zijn 
proces vrij te laten, maar de rechtbank in Haarlem wees dit maandag af.  

De R. wordt verdacht van onder meer afpersing, wapenbezit en het leiding geven aan een criminele organi-
satie. Hij zou in 2015 opdracht hebben gegeven de auto van de toenmalige burgemeester van Haarlem 
Bernt Schneider in brand te steken en zou vorig jaar zijn betrokken bij de geweldsuitbarsting tussen de An-
gels en de rivaliserende Mongols bij het Van der Valk Hotel in Rotterdam. Ook zou hij achter de beschieting 
van een sporthal in het Noord-Hollandse Hoogwoud zitten, waar een rivaliserende motorclub een show zou 
houden. 

De R. werd eind januari aangehouden in zijn cel. Hij zat een straf uit voor onder meer wapenbezit. Samen 
met hem werd toen de volledige Haarlemse afdeling van de Hells Angels opgerold. Van de tien leden zitten 
er nog vier vast. In het onderzoek kampt de politie met getuigen die uit angst geen verklaringen durven af te 
leggen, bleek vorige week. 
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  Haarlem Dat Lysander de R. (35) verwoed mitrailleurs, handgranaten, antitankwapens en  handvuurwa-
pens verzamelde, was wel bekend. Tijdens een pro-formazitting tegen  negen leden van het lokale chapter 
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werd deze week echter onthuld dat het  favoriete wapen van de Haarlemse Hells Angels eigenlijk de bol-
hamer is. Waarom  eigenlijk?   

Als de politie twee jaar geleden op een zolder in het Rozenprieel een volledige  wapencollectie en wat an-
dere aan misdaad gerelateerde voorwerpen vindt, laat  burgemeester Bernt Schneiders zich in deze krant 
ontvallen: ,,Dit is op het  terreurachtige af.'' De inmiddels al aangehouden Lysander de R. zegt dan in een  
afgetapt gesprek tegen zijn vrouw Sylvana P. (33): ,,Ik zal hem laten zien wat  terreur is.''  De rechtbank 
besluit De R. onder voorwaarden vrij te laten, maar hij wordt wel  getapt. Het openbaar ministerie is ervan 
overtuigd dat de informatie die  daarmee beschikbaar kwam, zal bewijzen dat de Hells Angel vervolgens de 
auto  van Schneiders in brand stak of daar minimaal de opdracht voor gaf. Wapens gaan een essentieel 
onderdeel vormen in het proces waarin het openbaar  ministerie het Haarlemse chapter wil laten veroorde-
len tot criminele  organisatie. Alleen op die manier kan de afdeling ook op basis van de wet  ontbonden 
worden. In een recent afgetapt gesprek beschrijft Lysander de R. dat  hij in het clubgebouw aan de Baljuw-
slaan een mitrailleur in zijn handen laat  afgaan. De kogel ketst af en belandt in de open haard, vertelt hij 
terwijl  rechercheurs meeluisteren. Onmiddellijk wordt een tweede onderzoek in gesteld  in het inmiddels 
gesloten clubhuis en dat levert volgens het openbaar  ministerie inderdaad de kogel op. De Hells Angels 
weten dat wapenbezit het OM troeven in handen geeft om hun neer  te zetten als deelnemers aan een cri-
minele organisatie. In het verleden werden  vuurwapens bij politie-invallen vrijwel standaard aangetroffen bij 
de chapters,  zoals in Harlingen. Dat leidde tot een intern verbod aan de members om hun  wapens mee te 
nemen naar het clubgebouw. Het zou de aanwezigheid van de  wapencollectie op de zolder van het ge-
bouw aan de Lange Poellaan kunnen  verklaren, waarvoor De R. en zijn schoonvader Kees P. (55) een jaar 
geleden  werden veroordeeld tot 30 maanden cel. Om toch als collectief een beetje gewapend voor de dag 
te kunnen komen, grijpen  de Hells Angels naar de bol- of uitdeukhamer. In het Engels: de ball peen  
hammer. Leden dragen zelfs pinnetjes op de gordel die de bal peen hammer  verbeelden. In een leren tas 
aan de voorvork van een Harley Davidson schommelt  de hamer tijdens de rit mee. Geen politieman die er 
tegen kan optreden, want  het is gewoon gereedschap. Gereedschap dat ook werd aangetroffen bij het Van  
der Valkhotel in Rotterdam na een zeer gewelddadig treffen tussen mc Mongols en  de leden van het 
Haarlemse chapter. Een getuige heeft een van de Haarlemmers  een hamer zien wegwerpen, aldus het 
openbaar ministerie. Maar een hamer, een boksbeugel, een kogel in de open haard en een reeks  strafbare 
feiten maken van de Hells Angels Haarlem op zich nog geen criminele  organisatie, zo valt af te leiden uit 
een uitspraak door het Gerechtshof in  Leeuwarden. Op de eerste plaats moet bewezen worden dat er 
sprake is van een  bestuur dat duidelijk leiding heeft gegeven bij het plegen van misdrijven.  Vervolgens 
moet hard gemaakt worden dat de Haarlemse members in georganiseerd  verband en op grote schaal ern-
stige strafbare feiten pleegden die de  grondvesten van ons rechtsstelsel raakten en de maatschappij grote 
schade  berokkenden. De komende maanden werkt het openbaar ministerie toe naar een afsluiting van de  
dossiers die ook digitaal al een enorme omvang hebben. Remco Kint, advocaat van  Lysander, Sylvana en 
de sergeant of arms van de Hells Angels Richard van der  H., wacht het allemaal in goede verwachting af. 
Het zal het openbaar ministerie  volgens hem weer niet lukken om een afdeling van de motorclub als crimi-
nele  organisatie te laten ontbinden. ,,Er zijn in twee jaar tijd 42 incidenten  onderzocht. Negen leden zijn 
opgepakt. Daarvan zijn tot nu toe maar drie  betrapt op strafbare feiten naast de deelname aan de ver-
meende criminele  organisatie. Dan is er geen criminele organisatie.'' 

 Is Hells Angels een criminele organisatie? 
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  OM: ex-burgemeester Haarlem was slachtoffer van Hells Angels 

door  Saskia Belleman 

 Schiphol -  Boterzacht en bol van speculaties. Dat vindt advocaat Remco Kint  van de verdenkingen van 
justitie tegen Lysander de R., de president van het  Haarlemse chapter van de Hells Angels. Het Openbaar 
Ministerie zegt voldoende  bewijs van zestien strafbare feiten te hebben tegen Lysander de R., maar kampt  
met angstige getuigen.  

De R. moest gisteren in het extra beveiligde complex op Schiphol voor het eerst  voor de rechter verschij-
nen in deze nieuwe strafzaak tegen hem, en de acht  andere leden van zijn chapter. De R. wordt er onder 
meer van verdacht opdracht  te hebben gegeven om de auto van de toenmalige Haarlemse burgemeester 
Bernt  Schneiders in juni 2015 in brand te steken. Daarnaast vervolgt het OM hem voor  afpersing, mis-
handelingen, bedreiging en (samen met de andere chapterleden en  zijn vriendin Sylvana) deelname aan 
een criminele organisatie.  Het hele chapter werd in februari van dit jaar opgepakt. Lysander de R. zat al  
vast wegens wapenbezit, en werd in zijn cel aangehouden. Hij zou eigenlijk die  maand in het kader van zijn 
voorwaardelijke invrijheidsstelling met een  enkelband naar huis mogen, maar de rechtbank stak daar een 
stokje voor. De officieren van justitie Van der Putte en De Vries zeggen dat het onderzoek  nog lang niet is 
afgerond. Dat verloopt moeizaam, omdat getuigen uit angst voor  de Hells Angels weigeren verklaringen af 
te leggen. „Er zijn mensen die de boot  volledig afhouden." Daarom wil het OM dat Lysander de R. vast blijft 
zitten. Toenmalig burgemeester Schneiders was het bekendste slachtoffer van de  motorbende, zegt het 
OM. „Ik zal hem leren wat terreur is", hoorde de politie  De R. in een afgeluisterd gesprek zeggen. Enige tijd 
erna werd gezien dat hij  tijdens een toevallige ontmoeting bij een tankstation op een „bozige" manier  
praatte met Schneiders. Tijdens een afgeluisterd gesprek dat Lysander de R.  direct daarna voerde in zijn 
auto, noemde hij meermalen nadrukkelijk het  kenteken van de auto van Schneiders. Ook zag de politie een 
vermoedelijke voorverkenning bij het huis van de  burgemeester. Een paar dagen later ging de auto in 
vlammen op. Volgens advocaat  Kint was Lysander de R. op het moment van de brandstichting niet in de 
buurt  van het huis van de burgemeester. 

Sporthal 

Ook de eigenaar van sporthal De Weyver in Hoogwoud kreeg met de Hells Angels te  maken. Volgens het 
OM wilde Lysander de R. dat de man de jaarlijkse choppershow  van de lokale motorclub Rogues zou af-
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gelasten. De eigenaar werd bedreigd, er  werd brand gesticht in zijn auto en woning en er werd geschoten 
op de deur van  de sporthal, zegt het OM.  In 2016 brak er in Rotterdam een massale vechtpartij uit tussen 
de Hells Angels  en de Mongols, waarbij werd geschoten en een Mongol met een stoel in het  gezicht 
werd geslagen. De bedoeling was een „goed gesprek", zegt advocaat Kint.  Lysander de R. zou juist heb-
ben geprobeerd om escalatie te voorkomen.  De rechtbank beslist maandag of Lysander de R. zijn proces 
buiten de cel mag  afwachten. 

 Getuigen durven niet te verklaren  
 
LOAD-DATE: 11 May 2017 
 
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 
PUBLICATION-TYPE: Krant 
 
JOURNAL-CODE: telegraaf,Telegraph 
 
 

Copyright 2017 De Telegraaf 
All Rights Reserved 

 
 
Return to List 
 

15 of 199 DOCUMENTS 
 
 

 
Algemeen Nederlands Persbureau ANP 

 
11 mei 2017 donderdag 1:04 PM CET  

 

Getuigen houden boot af in Angels-onderzoek (3) 

 
BYLINE: CORR 046 881 
 
SECTION: BINNENLAND 
 
LENGTH: 371 woorden 
 

N i e u w bericht, meer informatie na 4e alinea 

SCHIPHOL (ANP) - De recherche kampt in het onderzoek naar de Haarlemse afdeling van motorclub Hells 
Angels met getuigen en betrokkenen die uit angst geen verklaring willen of durven afleggen. Dat zei aankla-
ger Jesse van der Putte donderdagochtend voor de rechtbank op Schiphol tijdens een niet-inhoudelijke zit-
ting in de zaak tegen president Lysander de R. (35). ,,Er zijn mensen die de boot volledig afhouden.'  

De R. staat samen met acht clubleden en zijn vriendin terecht voor een waslijst aan criminele activiteiten. Hij 
werd eind januari aangehouden in zijn cel bij een gecoördineerde actie tegen de motorclub, waarbij het vol-
ledige Haarlemse chapter werd opgerold. Alle verdachten staan deze week voor het eerst voor de rechter. 

Het Openbaar Ministerie (OM), dat ook de motorclub zelf voor de rechter sleept, denkt dat De R. onder meer 
opdracht gaf in januari 2015 de auto van toenmalig burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem in brand te 
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steken. Daarnaast wordt hij verdacht van geweldpleging, afpersing, bedreiging, wapenbezit en het leiding 
geven aan een criminele organisatie. 

Volgens het OM was de Haarlemmer onder meer betrokken bij de geweldsuitbarsting tussen Hells Angels en 
de rivaliserende Mongols in april vorig jaar bij het Van der Valk Hotel in Rotterdam. Ook zou hij achter de 
bedreiging zitten van een sporthal-eigenaar in het Noord-Hollandse Hoogwoud om te voorkomen dat daar 
een show van motorclub Rogues MC zou worden gehouden. De sporthal werd meerdere malen beschoten. 

De aanklacht tegen De R. omvat in totaal zestien verdenkingen, grotendeels zaken die volgens zijn advocaat 
Remco Kint onder de noemer 'geruchten' vallen. Hij claimde dat twee jaar onderzoek ,,vooral veel losse 
eindjes en geen bewijzen" heeft opgeleverd. Hij vroeg de rechtbank daarom het voorarrest van zijn cliënt op 
te heffen. 

De aanklager verzette zich daar fel tegen. Volgens hem is er sprake van ,,een groot, veelomvattend onder-
zoek", waarin de recherche richting getuigen ,,zeer behoedzaam" moet opereren. Ook wees hij op de 170 in 
beslag genomen telefoons, tablets en laptops die worden nageplozen. ,,Dat kost veel tijd." 

De rechtbank beslist maandag over verlenging van het voorarrest. 
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donderdag 12:40 PM CET  

SCHIPHOL (ANP) - De recherche kampt in het onderzoek naar de Haarlemse afdeling van motorclub Hells 
Angels met getuigen en betrokkenen die uit angst geen verklaring willen of durven afleggen. Dat zei aankla-
ger Jesse van der Putte donderdagochtend voor de rechtbank op Schiphol tijdens een niet-inhoudelijke zit-
ting in de zaak tegen president Lysander de R. (35). ,,Er zijn mensen die de boot volledig afhouden.'  

De R. staat samen met acht clubleden en zijn vriendin terecht voor een waslijst aan criminele activiteiten. Hij 
werd eind januari aangehouden in zijn cel bij een gecoördineerde actie tegen de motorclub, waarbij het vol-
ledige Haarlemse chapter werd opgerold. Alle verdachten staan deze week voor het eerst voor de rechter. 

Het Openbaar Ministerie (OM), dat ook de motorclub zelf voor de rechter sleept, denkt dat De R. onder meer 
opdracht gaf in januari 2015 de auto van toenmalig burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem in brand te 
steken. Daarnaast wordt hij verdacht van geweldpleging, afpersing, bedreiging, wapenbezit en het leiding 
geven aan een criminele organisatie. 

Volgens het OM was de 35-jarige Haarlemmer onder meer betrokken bij de geweldsuitbarsting tussen Hells 
Angels en de rivaliserende Mongols in april vorig jaar bij het Van der Valk Hotel in Rotterdam. Ook zou hij 
achter de bedreiging zitten van een sporthal-eigenaar in het Noord-Hollandse Hoogwoud om te voorkomen 
dat daar een show van motorclub Rogues MC zou worden gehouden. De sporthal werd meerdere malen 
beschoten. 
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  Haarlem Na het sluiten vorige maand van het hoofdkwartier en het arresteren van het  hele chapter van 
de Hells Angels in Haarlem, lijkt de rust aan het Spaarne  weergekeerd. Zo niet bij de recherche en het 
openbaar ministerie in  Noord-Holland.  
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Achter de schermen is het onderzoek naar criminele activiteiten van de  motorclub in volle gang. De bevin-
dingen van het politieteam zijn schokkend.  Niet eerder haalde de recherche zoveel delicten over een lokale 
afdeling van de  Hells Angels boven tafel. Hoe kon een clubje van negen mannen en één vrouw zo lang zo 
veel ellende  veroorzaken in en rond Haarlem? Dat is de prangende vraag, die overblijft na  het twee jaar 
durend onderzoek van politie en het OM naar de afdeling van de  motorbende in de Spaarnestad.  Grofweg 
verdelen de recherche en het OM hun bevindingen in vier delen: het  geweld van de Hells Angels tegen 
eigen leden en andere motorclubs, het geweld  tegen gewone burgers, het intimideren en bedreigen van 
politiemensen en zelfs  de burgemeester van Haarlem. Inmiddels moet oud-burgemeester Bernt Schneiders  
zijn moedige verzet tegen de criminele activiteiten van de club bekopen met een  uitgebrande auto. In twee 
jaar tijd neemt de politie 41 vaak zeer ernstige geweldsvoorvallen en  vuurwapenincidenten onder de loep. 
Het onderzoek blijkt zich vanaf 2015 vooral  te richten op drie kaderleden van de Hells Angels Haarlem: 
Lysander de R.  (president), Frank L. (treasurer of wel de financiële man) en Richard van der  H. (sergeant 
of arms, ofwel de beheerder van de 'wapenkamer'). Zij leiden in de  ogen van de recherche een misdaad-
bende, die ook een ondermijnende invloed heeft  op de Haarlemse gemeenschap. De leden schuwen ge-
weld en intimidatie niet om  macht te krijgen. 

Vergaderen 

Het trio lijkt zowat een dagtaak te hebben aan het vergaderen over en bespreken  van geweldacties. Vooral 
pogingen van andere motorclubs, zoals No Surrender,  Satudarah of Mongols, om voet aan Haarlemse 
grond te krijgen, kunnen op felle  reacties van het chapter rekenen. Een lid van No Surrender dat nietsver-
moedend  op zijn motor door de stad rijdt, wordt op een kruising aangevallen door een in  Hells Angels 
kleuren getooide Richard van der H. Het slachtoffer krijgt harde  klappen en hoort Van H. schreeuwen 'Ik 
schiet je dood' en ziet zijn telefoon in  de zak van zijn belager verdwijnen. Het is niet het eerste geweld te-
gen de concurrerende motorclub. In de telefoon  van Lysander de R. wordt later een foto aangetroffen, 
waarin hij poseert met in  zijn hand een jack van No Surrender. Dat moet volgens de politie hardhandig  zijn 
afgepakt van de eigenaar van een Haarlems café, die lid is van de  kennelijke aartsvijand van de Hells An-
gels. Hoewel het onderzoek veel van dit soort incidenten aan het licht brengt en  Lysander de R. en zijn 
kornuiten er geen geheim van maken desnoods met  vuurwapengeweld hun territorium te verdedigen, 
maakt de recherche zich nog meer  zorgen om het afpersen en bedreigen van gewone burgers of zelfs  
overheidsdienaren. Dat onheilspellende plannen worden gesmeed blijkt uit een  gesprek over emblemen op 
de jacks, een zogeheten patch, van de Hells Angels.  Die onderscheidingen moeten worden verdiend, bij-
voorbeeld door het in elkaar  slaan van concurrenten of liever nog politiemensen. Bronnen rond het onder-
zoek noemen het bestaan van een de Dequiallo-patch, die  symbool staat voor geweld tegen politiemensen. 
Frank de L. is de enige binnen  de club die er nog niet een heeft en is daarom volgens Lysander De R. 'een  
slappeling'. De R.'s vriendin Sylvana, die in de ogen van de politie binnen de  club een belangrijke rol als 
aanjager en ophitser heeft, oppert dat het tijd  wordt dat Frank zich maar eens bewijst. Lysander weet wel 
hoe hij zijn patch  kan halen: door een agent in elkaar te slaan. Later komt geweld tegen politiemensen nog 
veel nadrukkelijker aan de orde. Van  één politieman is al het privéadres achterhaald. De R. zou er geen 
doekjes om  winden dat hij graag een paar jaar opknapt om de Haarlemse dienaren van de wet  iets aan te 
doen. De Haarlemse harde kern lijkt volgens bronnen rond het onderzoek ook de  aanstichter van het uit-
zinnige geweld op 7 april 2016 in het Van der Valk Hotel  in Rotterdam. Daar staat die dag een vergadering 
met motorclub Mongols op het  programma. De confrontatie ontaardt voor de ogen van geschrokken ho-
telgasten in  een vechtpartij waarbij zelfs wordt geschoten. De Hells Angels blijken dan al  te beschikken 
over adressen en namen van individuele leden van MC Mongols. 

Lijst 

Onder de titel 'Geweld en intimidatie tegen burgers' zet de recherche een lange  lijst incidenten op een rij die 
tot doel lijkt te hebben 'het verwerven en  behouden van een machtspositie in de maatschappij'. Het gaat 
vooral om  afperspraktijken, waarbij kleine ondernemers soms duizenden euro's moeten  betalen. Lysander 
de R. doet vrolijk mee aan de praktijken, zelfs als hij in de  laatste fase van zijn detentie deelneemt aan een 
integratieplan om weer als  fatsoenlijk burger in de maatschappij terug te keren. Als burgemeester Schnei-
ders na een eerdere arrestatie van De R. in het Haarlems  Dagblad zegt dat de wapenvondst bij de familie 
van De R. van terreurachtige  omvang is, zou Lysander de R. gezegd hebben dat hij hem zou laten zien wat  
terreur is. Na een toevallige ontmoeting tussen de burgemeester en De R. bij  een tankstation zou De R. 
diverse keren het kenteken van de auto van de  burgemeester hebben genoemd. Twee weken later gaat 
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Schneiders' auto in vlammen  op. Uit onderzoek blijkt dat De R. zich een dag eerder vlakbij de plaats delict  
bevindt. Of het genoeg is De R. voor de brandstichting veroordeeld te krijgen, is aan de  rechter. De bedrei-
gingen tegen agenten en ander overheidspersoneel én tegen de  burgemeester, zijn voorbeelden van veel 
verder gaand geweld dan dat tegen eigen  leden, andere motorclubs of burgers. De strijd om de criminele 
praktijken van  de Hells Angels te stoppen, zal de komende maanden vooral in streng beveiligde  rechtsza-
len worden gevoerd. Daar wordt bepaald hoe lang Haarlem van de Hells  Angels verschoond blijft. 

 Onderzoek richt zich op 41 delicten motorbende  
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  Burgemeester, politiemensen en rivaliserende bendes waren  jarenlang het doelwit 

Nadat vorige maand het hoofdkwartier werd gesloten en het hele chapter van de  Hells Angels in Haarlem 
werd opgepakt, lijkt de rust aan het Spaarne  weergekeerd. Zo niet bij de recherche en justitie in 
Noord-Holland. Achter de  schermen is het onderzoek in volle gang. De bevindingen zijn ronduit  ontluiste-
rend. Niet eerder kwam er zoveel sleaze and dirt naar boven.  

 Hoe kon een clubje van negen mannen en één vrouw zo lang zo veel ellende  veroorzaken in en rond 
Haarlem? Dat is de prangende vraag, die overblijft na  het twee jaar durend onderzoek van politie en 
Openbaar Ministerie naar de  afdeling Hells Angels in de Spaarnestad.  Grofweg verdelen de recherche en 
het Openbaar Ministerie hun bevindingen in  vier segmenten: het geweld van de Hells Angels tegen eigen 
leden en andere  motorclubs, het geweld tegen gewone burgers én het intimideren en bedreigen van  poli-
tiemensen en zelfs de burgemeester van Haarlem. Laatstgenoemde moet zijn  moedige verzet tegen de 
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criminele activiteiten van de club bekopen met een  uitgebrande auto. In twee jaar tijd neemt de politie een-
enveertig vaak zeer ernstige  geweldsvoorvallen en vuurwapenincidenten onder de loep.  Het onderzoek 
blijkt zich vanaf 2015 vooral te richten op drie kaderleden van  de Hells Angels Haarlem: Lysander de R. 
(president), Frank L. (treasurer of wel  de financiële man) en Richard van der H. (sergeant of arms, ofwel de 
beheerder  van de 'wapenkamer'). Zij leiden in de ogen van de recherche een misdaadbende,  die ook een 
ondermijnende invloed heeft op de Haarlemse gemeenschap. De leden  schuwen geweld en intimidatie niet 
om macht te krijgen. 

Felle reacties 

Het trio lijkt zowat een dagtaak te hebben aan het vergaderen over en bespreken  van geweldsacties. Voor-
al pogingen van andere motorclubs, zoals No Surrender,  Satudarah of Mongols, om voet aan Haarlemse 
grond te krijgen, kunnen op felle  reacties van het chapter rekenen. Een lid van No Surrender dat nietsver-
moedend  op zijn motor door de stad rijdt, wordt op een kruising aangevallen door een in  Hells An-
gels-kleuren getooide Richard van der H.  Het slachtoffer krijgt harde klappen, hoort Van H. schreeuwen: 'Ik 
schiet je  dood' en ziet zijn telefoon in de zak van zijn belager verdwijnen. Het is niet het eerste geweld te-
gen de concurrerende motorclub. In de telefoon  van president Lysander de R. wordt later een foto aange-
troffen, waarin hij  poseert met in zijn hand een jack van No Surrender. Dat moet volgens de politie  hard-
handig zijn afgepakt van de eigenaar van een Haarlems café, die lid is van  de kennelijke aartsvijand van de 
Hells Angels. Hoewel het onderzoek veel van dit soort incidenten aan het licht brengt en  Lysander de R. en 
zijn kornuiten er geen geheim van maken desnoods met  vuurwapengeweld hun territorium te verdedigen, 
maakt de recherche zich nog meer  zorgen om het afpersen en bedreigen van gewone burgers of zelfs  
overheidsdienaren.  Dat onheilspellende plannen worden gesmeed blijkt uit een gesprek over emblemen  
op de jacks, een zogeheten patch, van de Hells Angels. Die onderscheidingen  moeten worden verdiend, 
bijvoorbeeld door het in elkaar slaan van concurrenten  of liever nog politiemensen. Bronnen rond het on-
derzoek noemen het bestaan van een de Dequiallo-patch, dat  symbool staat voor geweld tegen politie-
mensen. Frank de L. is de enige binnen  de club die er zo een nog niet heeft en is daarom volgens Lysan-
der de R. 'een  slappeling'. De R.'s vriendin Sylvana, die in de ogen van de politie binnen de  club een be-
langrijke rol als aanjager en ophitser heeft, oppert dat het tijd  wordt dat Frank zich maar eens bewijst. 
Lysander weet wel hoe hij zijn patch  kan halen: door een agent in elkaar te slaan. 

Privéadres 

 Later komt geweld tegen politiemensen nog veel nadrukkelijker aan de orde. Van  één politieman is al het 
privéadres achterhaald. De R. zou er geen doekjes om  winden dat hij graag een paar jaar opknapt om de 
Haarlemse dienaren van de wet  iets aan te doen.  De Haarlemse harde kern lijkt volgens bronnen rond het 
onderzoek ook de  aanstichter van het uitzinnige geweld op 7 april 2016 in het Van der Valk Hotel  in Rot-
terdam. Daar staat die dag een vergadering met motorclub Mongols op het  programma. De confrontatie 
ontaardt voor de ogen van  geschrokken hotelgasten  in een vechtpartij waarbij zelfs wordt geschoten. De 
Hells Angels blijken dan  al te beschikken over adressen en namen van van individuele leden van MC  
Mongols. Onder de titel 'Geweld en intimidatie tegen burgers' zet de recherche een lange  lijst incidenten 
op een rij die tot doel lijkt te hebben 'het verwerven en  behouden van een machtspositie in de maatschap-
pij'. Het gaat vooral om  afperspraktijken, waarbij kleine ondernemers soms forse bedragen van duizenden  
euro's moeten betalen. Lysander de R. doet vrolijk mee aan de praktijken, zelfs  als hij in de laatste fase van 
zijn detentie deelneemt aan een integratieplan  om weer als fatsoenlijk burger in de maatschappij terug te 
keren. 

Wapenvondst 

Als burgemeester Bernt Schneiders na een eerdere arrestatie van De R. in het  Haarlems Dagblad zegt dat 
de wapenvondst bij de familie van De R. van  terreurachtige omvang is, zou de Hells Angels-voorman ge-
zegd hebben dat hij de  burgemeester wel eens zou laten zien wat terreur is.  Na een toevallige ontmoeting 
tussen Schneiders en De R. bij een tankstation zou  die diverse keren het kenteken van de auto van de 
burgemeester hebben genoemd.  Twee weken later gaat dezelfde auto in vlammen op. Uit onderzoek blijkt 
dat De  R. zich een dag eerder vlakbij de plaats delict bevindt. Of het genoeg is voor  een veroordeling is 
aan de rechter.  De bedreigingen tegen agenten en ander overheidspersoneel én tegen de  burgemeester 
zijn voorbeelden van veel verder gaand geweld dan dat tegen eigen  (support)leden, andere motorclubs of 
burgers.  De strijd om de criminele praktijken van de Hells Angels te stoppen, is nog  niet voorbij en zal de 
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komende maanden vooral in streng beveiligde rechtszalen  worden gevoerd. Daar wordt bepaald hoe lang 
Haarlem van de Hells Angels  verschoond blijft. 

 Strijd tegen Hells Angels gaat door in rechtszaal 

 Agent in elkaar slaan levert  een patch op 
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  Haarlem Na het sluiten vorige maand van het hoofdkwartier en het arresteren van het  hele chapter van 
de Hells Angels in Haarlem, lijkt de rust aan het Spaarne  weergekeerd. Zo niet bij de recherche en het 
openbaar ministerie in  Noord-Holland.  

Achter de schermen is het onderzoek naar criminele activiteiten van de  motorclub in volle gang. De bevin-
dingen van het politieteam zijn schokkend.  Niet eerder haalde de recherche zoveel delicten over een lokale 
afdeling van de  Hells Angels boven tafel. Hoe kon een clubje van negen mannen en één vrouw zo lang zo 
veel ellende  veroorzaken in en rond Haarlem? Dat is de prangende vraag, die overblijft na  het twee jaar 
durend onderzoek van politie en het OM naar de afdeling van de  motorbende in de Spaarnestad.  Grofweg 
verdelen de recherche en het OM hun bevindingen in vier delen: het  geweld van de Hells Angels tegen 
eigen leden en andere motorclubs, het geweld  tegen gewone burgers, het intimideren en bedreigen van 
politiemensen en zelfs  de burgemeester van Haarlem. Inmiddels moet oud-burgemeester Bernt Schneiders  
zijn moedige verzet tegen de criminele activiteiten van de club bekopen met een  uitgebrande auto. In twee 
jaar tijd neemt de politie 41 vaak zeer ernstige geweldsvoorvallen en  vuurwapenincidenten onder de loep. 
Het onderzoek blijkt zich vanaf 2015 vooral  te richten op drie kaderleden van de Hells Angels Haarlem: 
Lysander de R.  (president), Frank L. (treasurer of wel de financiële man) en Richard van der  H. (sergeant 
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of arms, ofwel de beheerder van de 'wapenkamer'). Zij leiden in de  ogen van de recherche een misdaad-
bende, die ook een ondermijnende invloed heeft  op de Haarlemse gemeenschap. De leden schuwen ge-
weld en intimidatie niet om  macht te krijgen. 

Vergaderen 

Het trio lijkt zowat een dagtaak te hebben aan het vergaderen over en bespreken  van geweldacties. Vooral 
pogingen van andere motorclubs, zoals No Surrender,  Satudarah of Mongols, om voet aan Haarlemse 
grond te krijgen, kunnen op felle  reacties van het chapter rekenen. Een lid van No Surrender dat nietsver-
moedend  op zijn motor door de stad rijdt, wordt op een kruising aangevallen door een in  Hells Angels 
kleuren getooide Richard van der H. Het slachtoffer krijgt harde  klappen en hoort Van H. schreeuwen 'Ik 
schiet je dood' en ziet zijn telefoon in  de zak van zijn belager verdwijnen. Het is niet het eerste geweld te-
gen de concurrerende motorclub. In de telefoon  van Lysander de R. wordt later een foto aangetroffen, 
waarin hij poseert met in  zijn hand een jack van No Surrender. Dat moet volgens de politie hardhandig  zijn 
afgepakt van de eigenaar van een Haarlems café, die lid is van de  kennelijke aartsvijand van de Hells An-
gels. Hoewel het onderzoek veel van dit soort incidenten aan het licht brengt en  Lysander de R. en zijn 
kornuiten er geen geheim van maken desnoods met  vuurwapengeweld hun territorium te verdedigen, 
maakt de recherche zich nog meer  zorgen om het afpersen en bedreigen van gewone burgers of zelfs  
overheidsdienaren. Dat onheilspellende plannen worden gesmeed blijkt uit een  gesprek over emblemen op 
de jacks, een zogeheten patch, van de Hells Angels.  Die onderscheidingen moeten worden verdiend, bij-
voorbeeld door het in elkaar  slaan van concurrenten of liever nog politiemensen. Bronnen rond het onder-
zoek noemen het bestaan van een de Dequiallo-patch, die  symbool staat voor geweld tegen politiemensen. 
Frank de L. is de enige binnen  de club die er nog niet een heeft en is daarom volgens Lysander De R. 'een  
slappeling'. De R.'s vriendin Sylvana, die in de ogen van de politie binnen de  club een belangrijke rol als 
aanjager en ophitser heeft, oppert dat het tijd  wordt dat Frank zich maar eens bewijst. Lysander weet wel 
hoe hij zijn patch  kan halen: door een agent in elkaar te slaan. Later komt geweld tegen politiemensen nog 
veel nadrukkelijker aan de orde. Van  één politieman is al het privéadres achterhaald. De R. zou er geen 
doekjes om  winden dat hij graag een paar jaar opknapt om de Haarlemse dienaren van de wet  iets aan te 
doen. De Haarlemse harde kern lijkt volgens bronnen rond het onderzoek ook de  aanstichter van het uit-
zinnige geweld op 7 april 2016 in het Van der Valk Hotel  in Rotterdam. Daar staat die dag een vergadering 
met motorclub Mongols op het  programma. De confrontatie ontaardt voor de ogen van geschrokken ho-
telgasten in  een vechtpartij waarbij zelfs wordt geschoten. De Hells Angels blijken dan al  te beschikken 
over adressen en namen van individuele leden van MC Mongols. 

Lijst 

Onder de titel 'Geweld en intimidatie tegen burgers' zet de recherche een lange  lijst incidenten op een rij die 
tot doel lijkt te hebben 'het verwerven en  behouden van een machtspositie in de maatschappij'. Het gaat 
vooral om  afperspraktijken, waarbij kleine ondernemers soms duizenden euro's moeten  betalen. Lysander 
de R. doet vrolijk mee aan de praktijken, zelfs als hij in de  laatste fase van zijn detentie deelneemt aan een 
integratieplan om weer als  fatsoenlijk burger in de maatschappij terug te keren. Als burgemeester Schnei-
ders na een eerdere arrestatie van De R. in het Haarlems  Dagblad zegt dat de wapenvondst bij de familie 
van De R. van terreurachtige  omvang is, zou Lysander de R. gezegd hebben dat hij hem zou laten zien wat  
terreur is. Na een toevallige ontmoeting tussen de burgemeester en De R. bij  een tankstation zou De R. 
diverse keren het kenteken van de auto van de  burgemeester hebben genoemd. Twee weken later gaat 
Schneiders' auto in vlammen  op. Uit onderzoek blijkt dat De R. zich een dag eerder vlakbij de plaats delict  
bevindt. Of het genoeg is De R. voor de brandstichting veroordeeld te krijgen, is aan de  rechter. De bedrei-
gingen tegen agenten en ander overheidspersoneel én tegen de  burgemeester, zijn voorbeelden van veel 
verder gaand geweld dan dat tegen eigen  leden, andere motorclubs of burgers. De strijd om de criminele 
praktijken van  de Hells Angels te stoppen, zal de komende maanden vooral in streng beveiligde  rechtsza-
len worden gevoerd. Daar wordt bepaald hoe lang Haarlem van de Hells  Angels verschoond blijft. 

 Onderzoek richt zich op 41 delicten motorbende  
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Geweld aan Spaarne door clubje Angels 

 
BYLINE: John van den Heuvel en Mick van Wely 
 
SECTION: BIBU; Blz. 002 
 
LENGTH: 1025 woorden 
 

  Haarlem Na het sluiten vorige maand van het hoofdkwartier en het arresteren van het  hele chapter van 
de Hells Angels in Haarlem, lijkt de rust aan het Spaarne  weergekeerd. Zo niet bij de recherche en het 
openbaar ministerie in  Noord-Holland.  

Achter de schermen is het onderzoek naar criminele activiteiten van de  motorclub in volle gang. De bevin-
dingen van het politieteam zijn schokkend.  Niet eerder haalde de recherche zoveel delicten over een lokale 
afdeling van de  Hells Angels boven tafel. Hoe kon een clubje van negen mannen en één vrouw zo lang zo 
veel ellende  veroorzaken in en rond Haarlem? Dat is de prangende vraag, die overblijft na  het twee jaar 
durend onderzoek van politie en het OM naar de afdeling van de  motorbende in de Spaarnestad.  Grofweg 
verdelen de recherche en het OM hun bevindingen in vier delen: het  geweld van de Hells Angels tegen 
eigen leden en andere motorclubs, het geweld  tegen gewone burgers, het intimideren en bedreigen van 
politiemensen en zelfs  de burgemeester van Haarlem. Inmiddels moet oud-burgemeester Bernt Schneiders  
zijn moedige verzet tegen de criminele activiteiten van de club bekopen met een  uitgebrande auto. In twee 
jaar tijd neemt de politie 41 vaak zeer ernstige geweldsvoorvallen en  vuurwapenincidenten onder de loep. 
Het onderzoek blijkt zich vanaf 2015 vooral  te richten op drie kaderleden van de Hells Angels Haarlem: 
Lysander de R.  (president), Frank L. (treasurer of wel de financiële man) en Richard van der  H. (sergeant 
of arms, ofwel de beheerder van de 'wapenkamer'). Zij leiden in de  ogen van de recherche een misdaad-
bende, die ook een ondermijnende invloed heeft  op de Haarlemse gemeenschap. De leden schuwen ge-
weld en intimidatie niet om  macht te krijgen. 

Vergaderen 

Het trio lijkt zowat een dagtaak te hebben aan het vergaderen over en bespreken  van geweldacties. Vooral 
pogingen van andere motorclubs, zoals No Surrender,  Satudarah of Mongols, om voet aan Haarlemse 
grond te krijgen, kunnen op felle  reacties van het chapter rekenen. Een lid van No Surrender dat nietsver-
moedend  op zijn motor door de stad rijdt, wordt op een kruising aangevallen door een in  Hells Angels 
kleuren getooide Richard van der H. Het slachtoffer krijgt harde  klappen en hoort Van H. schreeuwen 'Ik 
schiet je dood' en ziet zijn telefoon in  de zak van zijn belager verdwijnen. Het is niet het eerste geweld te-
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gen de concurrerende motorclub. In de telefoon  van Lysander de R. wordt later een foto aangetroffen, 
waarin hij poseert met in  zijn hand een jack van No Surrender. Dat moet volgens de politie hardhandig  zijn 
afgepakt van de eigenaar van een Haarlems café, die lid is van de  kennelijke aartsvijand van de Hells An-
gels. Hoewel het onderzoek veel van dit soort incidenten aan het licht brengt en  Lysander de R. en zijn 
kornuiten er geen geheim van maken desnoods met  vuurwapengeweld hun territorium te verdedigen, 
maakt de recherche zich nog meer  zorgen om het afpersen en bedreigen van gewone burgers of zelfs  
overheidsdienaren. Dat onheilspellende plannen worden gesmeed blijkt uit een  gesprek over emblemen op 
de jacks, een zogeheten patch, van de Hells Angels.  Die onderscheidingen moeten worden verdiend, bij-
voorbeeld door het in elkaar  slaan van concurrenten of liever nog politiemensen. Bronnen rond het onder-
zoek noemen het bestaan van een de Dequiallo-patch, die  symbool staat voor geweld tegen politiemensen. 
Frank de L. is de enige binnen  de club die er nog niet een heeft en is daarom volgens Lysander De R. 'een  
slappeling'. De R.'s vriendin Sylvana, die in de ogen van de politie binnen de  club een belangrijke rol als 
aanjager en ophitser heeft, oppert dat het tijd  wordt dat Frank zich maar eens bewijst. Lysander weet wel 
hoe hij zijn patch  kan halen: door een agent in elkaar te slaan. Later komt geweld tegen politiemensen nog 
veel nadrukkelijker aan de orde. Van  één politieman is al het privéadres achterhaald. De R. zou er geen 
doekjes om  winden dat hij graag een paar jaar opknapt om de Haarlemse dienaren van de wet  iets aan te 
doen. De Haarlemse harde kern lijkt volgens bronnen rond het onderzoek ook de  aanstichter van het uit-
zinnige geweld op 7 april 2016 in het Van der Valk Hotel  in Rotterdam. Daar staat die dag een vergadering 
met motorclub Mongols op het  programma. De confrontatie ontaardt voor de ogen van geschrokken ho-
telgasten in  een vechtpartij waarbij zelfs wordt geschoten. De Hells Angels blijken dan al  te beschikken 
over adressen en namen van individuele leden van MC Mongols. 

Lijst 

Onder de titel 'Geweld en intimidatie tegen burgers' zet de recherche een lange  lijst incidenten op een rij die 
tot doel lijkt te hebben 'het verwerven en  behouden van een machtspositie in de maatschappij'. Het gaat 
vooral om  afperspraktijken, waarbij kleine ondernemers soms duizenden euro's moeten  betalen. Lysander 
de R. doet vrolijk mee aan de praktijken, zelfs als hij in de  laatste fase van zijn detentie deelneemt aan een 
integratieplan om weer als  fatsoenlijk burger in de maatschappij terug te keren. Als burgemeester Schnei-
ders na een eerdere arrestatie van De R. in het Haarlems  Dagblad zegt dat de wapenvondst bij de familie 
van De R. van terreurachtige  omvang is, zou Lysander de R. gezegd hebben dat hij hem zou laten zien wat  
terreur is. Na een toevallige ontmoeting tussen de burgemeester en De R. bij  een tankstation zou De R. 
diverse keren het kenteken van de auto van de  burgemeester hebben genoemd. Twee weken later gaat 
Schneiders' auto in vlammen  op. Uit onderzoek blijkt dat De R. zich een dag eerder vlakbij de plaats delict  
bevindt. Of het genoeg is De R. voor de brandstichting veroordeeld te krijgen, is aan de  rechter. De bedrei-
gingen tegen agenten en ander overheidspersoneel én tegen de  burgemeester, zijn voorbeelden van veel 
verder gaand geweld dan dat tegen eigen  leden, andere motorclubs of burgers. De strijd om de criminele 
praktijken van  de Hells Angels te stoppen, zal de komende maanden vooral in streng beveiligde  rechtsza-
len worden gevoerd. Daar wordt bepaald hoe lang Haarlem van de Hells  Angels verschoond blijft. 

 Onderzoek richt zich op 41 delicten motorbende  
 
LOAD-DATE: 10 February 2017 
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  Haarlem Na het sluiten vorige maand van het hoofdkwartier en het arresteren van het  hele chapter van 
de Hells Angels in Haarlem, lijkt de rust aan het Spaarne  weergekeerd. Zo niet bij de recherche en het 
openbaar ministerie in  Noord-Holland.  

Achter de schermen is het onderzoek naar criminele activiteiten van de  motorclub in volle gang. De bevin-
dingen van het politieteam zijn schokkend.  Niet eerder haalde de recherche zoveel delicten over een lokale 
afdeling van de  Hells Angels boven tafel. Hoe kon een clubje van negen mannen en één vrouw zo lang zo 
veel ellende  veroorzaken in en rond Haarlem? Dat is de prangende vraag, die overblijft na  het twee jaar 
durend onderzoek van politie en het OM naar de afdeling van de  motorbende in de Spaarnestad.  Grofweg 
verdelen de recherche en het OM hun bevindingen in vier delen: het  geweld van de Hells Angels tegen 
eigen leden en andere motorclubs, het geweld  tegen gewone burgers, het intimideren en bedreigen van 
politiemensen en zelfs  de burgemeester van Haarlem. Inmiddels moet oud-burgemeester Bernt Schneiders  
zijn moedige verzet tegen de criminele activiteiten van de club bekopen met een  uitgebrande auto. In twee 
jaar tijd neemt de politie 41 vaak zeer ernstige geweldsvoorvallen en  vuurwapenincidenten onder de loep. 
Het onderzoek blijkt zich vanaf 2015 vooral  te richten op drie kaderleden van de Hells Angels Haarlem: 
Lysander de R.  (president), Frank L. (treasurer of wel de financiële man) en Richard van der  H. (sergeant 
of arms, ofwel de beheerder van de 'wapenkamer'). Zij leiden in de  ogen van de recherche een misdaad-
bende, die ook een ondermijnende invloed heeft  op de Haarlemse gemeenschap. De leden schuwen ge-
weld en intimidatie niet om  macht te krijgen. 

Vergaderen 

Het trio lijkt zowat een dagtaak te hebben aan het vergaderen over en bespreken  van geweldacties. Vooral 
pogingen van andere motorclubs, zoals No Surrender,  Satudarah of Mongols, om voet aan Haarlemse 
grond te krijgen, kunnen op felle  reacties van het chapter rekenen. Een lid van No Surrender dat nietsver-
moedend  op zijn motor door de stad rijdt, wordt op een kruising aangevallen door een in  Hells Angels 
kleuren getooide Richard van der H. Het slachtoffer krijgt harde  klappen en hoort Van H. schreeuwen 'Ik 
schiet je dood' en ziet zijn telefoon in  de zak van zijn belager verdwijnen. Het is niet het eerste geweld te-
gen de concurrerende motorclub. In de telefoon  van Lysander de R. wordt later een foto aangetroffen, 
waarin hij poseert met in  zijn hand een jack van No Surrender. Dat moet volgens de politie hardhandig  zijn 
afgepakt van de eigenaar van een Haarlems café, die lid is van de  kennelijke aartsvijand van de Hells An-
gels. Hoewel het onderzoek veel van dit soort incidenten aan het licht brengt en  Lysander de R. en zijn 
kornuiten er geen geheim van maken desnoods met  vuurwapengeweld hun territorium te verdedigen, 
maakt de recherche zich nog meer  zorgen om het afpersen en bedreigen van gewone burgers of zelfs  
overheidsdienaren. Dat onheilspellende plannen worden gesmeed blijkt uit een  gesprek over emblemen op 
de jacks, een zogeheten patch, van de Hells Angels.  Die onderscheidingen moeten worden verdiend, bij-
voorbeeld door het in elkaar  slaan van concurrenten of liever nog politiemensen. Bronnen rond het onder-
zoek noemen het bestaan van een de Dequiallo-patch, die  symbool staat voor geweld tegen politiemensen. 
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Frank de L. is de enige binnen  de club die er nog niet een heeft en is daarom volgens Lysander De R. 'een  
slappeling'. De R.'s vriendin Sylvana, die in de ogen van de politie binnen de  club een belangrijke rol als 
aanjager en ophitser heeft, oppert dat het tijd  wordt dat Frank zich maar eens bewijst. Lysander weet wel 
hoe hij zijn patch  kan halen: door een agent in elkaar te slaan. Later komt geweld tegen politiemensen nog 
veel nadrukkelijker aan de orde. Van  één politieman is al het privéadres achterhaald. De R. zou er geen 
doekjes om  winden dat hij graag een paar jaar opknapt om de Haarlemse dienaren van de wet  iets aan te 
doen. De Haarlemse harde kern lijkt volgens bronnen rond het onderzoek ook de  aanstichter van het uit-
zinnige geweld op 7 april 2016 in het Van der Valk Hotel  in Rotterdam. Daar staat die dag een vergadering 
met motorclub Mongols op het  programma. De confrontatie ontaardt voor de ogen van geschrokken ho-
telgasten in  een vechtpartij waarbij zelfs wordt geschoten. De Hells Angels blijken dan al  te beschikken 
over adressen en namen van individuele leden van MC Mongols. 

Lijst 

Onder de titel 'Geweld en intimidatie tegen burgers' zet de recherche een lange  lijst incidenten op een rij die 
tot doel lijkt te hebben 'het verwerven en  behouden van een machtspositie in de maatschappij'. Het gaat 
vooral om  afperspraktijken, waarbij kleine ondernemers soms duizenden euro's moeten  betalen. Lysander 
de R. doet vrolijk mee aan de praktijken, zelfs als hij in de  laatste fase van zijn detentie deelneemt aan een 
integratieplan om weer als  fatsoenlijk burger in de maatschappij terug te keren. Als burgemeester Schnei-
ders na een eerdere arrestatie van De R. in het Haarlems  Dagblad zegt dat de wapenvondst bij de familie 
van De R. van terreurachtige  omvang is, zou Lysander de R. gezegd hebben dat hij hem zou laten zien wat  
terreur is. Na een toevallige ontmoeting tussen de burgemeester en De R. bij  een tankstation zou De R. 
diverse keren het kenteken van de auto van de  burgemeester hebben genoemd. Twee weken later gaat 
Schneiders' auto in vlammen  op. Uit onderzoek blijkt dat De R. zich een dag eerder vlakbij de plaats delict  
bevindt. Of het genoeg is De R. voor de brandstichting veroordeeld te krijgen, is aan de  rechter. De bedrei-
gingen tegen agenten en ander overheidspersoneel én tegen de  burgemeester, zijn voorbeelden van veel 
verder gaand geweld dan dat tegen eigen  leden, andere motorclubs of burgers. De strijd om de criminele 
praktijken van  de Hells Angels te stoppen, zal de komende maanden vooral in streng beveiligde  rechtsza-
len worden gevoerd. Daar wordt bepaald hoe lang Haarlem van de Hells  Angels verschoond blijft. 

 Onderzoek richt zich op 41 delicten motorbende  
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Geweld aan Spaarne door clubje Angels 

 
BYLINE: John van den Heuvel en Mick van Wely 
 
SECTION: BIBU; Blz. 002 
 
LENGTH: 1025 woorden 
 

  Haarlem Na het sluiten vorige maand van het hoofdkwartier en het arresteren van het  hele chapter van 
de Hells Angels in Haarlem, lijkt de rust aan het Spaarne  weergekeerd. Zo niet bij de recherche en het 
openbaar ministerie in  Noord-Holland.  

Achter de schermen is het onderzoek naar criminele activiteiten van de  motorclub in volle gang. De bevin-
dingen van het politieteam zijn schokkend.  Niet eerder haalde de recherche zoveel delicten over een lokale 
afdeling van de  Hells Angels boven tafel. Hoe kon een clubje van negen mannen en één vrouw zo lang zo 
veel ellende  veroorzaken in en rond Haarlem? Dat is de prangende vraag, die overblijft na  het twee jaar 
durend onderzoek van politie en het OM naar de afdeling van de  motorbende in de Spaarnestad.  Grofweg 
verdelen de recherche en het OM hun bevindingen in vier delen: het  geweld van de Hells Angels tegen 
eigen leden en andere motorclubs, het geweld  tegen gewone burgers, het intimideren en bedreigen van 
politiemensen en zelfs  de burgemeester van Haarlem. Inmiddels moet oud-burgemeester Bernt Schneiders  
zijn moedige verzet tegen de criminele activiteiten van de club bekopen met een  uitgebrande auto. In twee 
jaar tijd neemt de politie 41 vaak zeer ernstige geweldsvoorvallen en  vuurwapenincidenten onder de loep. 
Het onderzoek blijkt zich vanaf 2015 vooral  te richten op drie kaderleden van de Hells Angels Haarlem: 
Lysander de R.  (president), Frank L. (treasurer of wel de financiële man) en Richard van der  H. (sergeant 
of arms, ofwel de beheerder van de 'wapenkamer'). Zij leiden in de  ogen van de recherche een misdaad-
bende, die ook een ondermijnende invloed heeft  op de Haarlemse gemeenschap. De leden schuwen ge-
weld en intimidatie niet om  macht te krijgen. 

Vergaderen 

Het trio lijkt zowat een dagtaak te hebben aan het vergaderen over en bespreken  van geweldacties. Vooral 
pogingen van andere motorclubs, zoals No Surrender,  Satudarah of Mongols, om voet aan Haarlemse 
grond te krijgen, kunnen op felle  reacties van het chapter rekenen. Een lid van No Surrender dat nietsver-
moedend  op zijn motor door de stad rijdt, wordt op een kruising aangevallen door een in  Hells Angels 
kleuren getooide Richard van der H. Het slachtoffer krijgt harde  klappen en hoort Van H. schreeuwen 'Ik 
schiet je dood' en ziet zijn telefoon in  de zak van zijn belager verdwijnen. Het is niet het eerste geweld te-
gen de concurrerende motorclub. In de telefoon  van Lysander de R. wordt later een foto aangetroffen, 
waarin hij poseert met in  zijn hand een jack van No Surrender. Dat moet volgens de politie hardhandig  zijn 
afgepakt van de eigenaar van een Haarlems café, die lid is van de  kennelijke aartsvijand van de Hells An-
gels. Hoewel het onderzoek veel van dit soort incidenten aan het licht brengt en  Lysander de R. en zijn 
kornuiten er geen geheim van maken desnoods met  vuurwapengeweld hun territorium te verdedigen, 
maakt de recherche zich nog meer  zorgen om het afpersen en bedreigen van gewone burgers of zelfs  
overheidsdienaren. Dat onheilspellende plannen worden gesmeed blijkt uit een  gesprek over emblemen op 
de jacks, een zogeheten patch, van de Hells Angels.  Die onderscheidingen moeten worden verdiend, bij-
voorbeeld door het in elkaar  slaan van concurrenten of liever nog politiemensen. Bronnen rond het onder-
zoek noemen het bestaan van een de Dequiallo-patch, die  symbool staat voor geweld tegen politiemensen. 
Frank de L. is de enige binnen  de club die er nog niet een heeft en is daarom volgens Lysander De R. 'een  
slappeling'. De R.'s vriendin Sylvana, die in de ogen van de politie binnen de  club een belangrijke rol als 
aanjager en ophitser heeft, oppert dat het tijd  wordt dat Frank zich maar eens bewijst. Lysander weet wel 
hoe hij zijn patch  kan halen: door een agent in elkaar te slaan. Later komt geweld tegen politiemensen nog 
veel nadrukkelijker aan de orde. Van  één politieman is al het privéadres achterhaald. De R. zou er geen 
doekjes om  winden dat hij graag een paar jaar opknapt om de Haarlemse dienaren van de wet  iets aan te 
doen. De Haarlemse harde kern lijkt volgens bronnen rond het onderzoek ook de  aanstichter van het uit-
zinnige geweld op 7 april 2016 in het Van der Valk Hotel  in Rotterdam. Daar staat die dag een vergadering 
met motorclub Mongols op het  programma. De confrontatie ontaardt voor de ogen van geschrokken ho-
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telgasten in  een vechtpartij waarbij zelfs wordt geschoten. De Hells Angels blijken dan al  te beschikken 
over adressen en namen van individuele leden van MC Mongols. 

Lijst 

Onder de titel 'Geweld en intimidatie tegen burgers' zet de recherche een lange  lijst incidenten op een rij die 
tot doel lijkt te hebben 'het verwerven en  behouden van een machtspositie in de maatschappij'. Het gaat 
vooral om  afperspraktijken, waarbij kleine ondernemers soms duizenden euro's moeten  betalen. Lysander 
de R. doet vrolijk mee aan de praktijken, zelfs als hij in de  laatste fase van zijn detentie deelneemt aan een 
integratieplan om weer als  fatsoenlijk burger in de maatschappij terug te keren. Als burgemeester Schnei-
ders na een eerdere arrestatie van De R. in het Haarlems  Dagblad zegt dat de wapenvondst bij de familie 
van De R. van terreurachtige  omvang is, zou Lysander de R. gezegd hebben dat hij hem zou laten zien wat  
terreur is. Na een toevallige ontmoeting tussen de burgemeester en De R. bij  een tankstation zou De R. 
diverse keren het kenteken van de auto van de  burgemeester hebben genoemd. Twee weken later gaat 
Schneiders' auto in vlammen  op. Uit onderzoek blijkt dat De R. zich een dag eerder vlakbij de plaats delict  
bevindt. Of het genoeg is De R. voor de brandstichting veroordeeld te krijgen, is aan de  rechter. De bedrei-
gingen tegen agenten en ander overheidspersoneel én tegen de  burgemeester, zijn voorbeelden van veel 
verder gaand geweld dan dat tegen eigen  leden, andere motorclubs of burgers. De strijd om de criminele 
praktijken van  de Hells Angels te stoppen, zal de komende maanden vooral in streng beveiligde  rechtsza-
len worden gevoerd. Daar wordt bepaald hoe lang Haarlem van de Hells  Angels verschoond blijft. 

 Onderzoek richt zich op 41 delicten motorbende  
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  Haarlem Na het sluiten vorige maand van het hoofdkwartier en het arresteren van het  hele chapter van 
de Hells Angels in Haarlem, lijkt de rust aan het Spaarne  weergekeerd. Zo niet bij de recherche en het 
openbaar ministerie in  Noord-Holland.  

Achter de schermen is het onderzoek naar criminele activiteiten van de  motorclub in volle gang. De bevin-
dingen van het politieteam zijn schokkend.  Niet eerder haalde de recherche zoveel delicten over een lokale 
afdeling van de  Hells Angels boven tafel. Hoe kon een clubje van negen mannen en één vrouw zo lang zo 
veel ellende  veroorzaken in en rond Haarlem? Dat is de prangende vraag, die overblijft na  het twee jaar 
durend onderzoek van politie en het OM naar de afdeling van de  motorbende in de Spaarnestad.  Grofweg 
verdelen de recherche en het OM hun bevindingen in vier delen: het  geweld van de Hells Angels tegen 
eigen leden en andere motorclubs, het geweld  tegen gewone burgers, het intimideren en bedreigen van 
politiemensen en zelfs  de burgemeester van Haarlem. Inmiddels moet oud-burgemeester Bernt Schneiders  
zijn moedige verzet tegen de criminele activiteiten van de club bekopen met een  uitgebrande auto. In twee 
jaar tijd neemt de politie 41 vaak zeer ernstige geweldsvoorvallen en  vuurwapenincidenten onder de loep. 
Het onderzoek blijkt zich vanaf 2015 vooral  te richten op drie kaderleden van de Hells Angels Haarlem: 
Lysander de R.  (president), Frank L. (treasurer of wel de financiële man) en Richard van der  H. (sergeant 
of arms, ofwel de beheerder van de 'wapenkamer'). Zij leiden in de  ogen van de recherche een misdaad-
bende, die ook een ondermijnende invloed heeft  op de Haarlemse gemeenschap. De leden schuwen ge-
weld en intimidatie niet om  macht te krijgen. 

Vergaderen 

Het trio lijkt zowat een dagtaak te hebben aan het vergaderen over en bespreken  van geweldacties. Vooral 
pogingen van andere motorclubs, zoals No Surrender,  Satudarah of Mongols, om voet aan Haarlemse 
grond te krijgen, kunnen op felle  reacties van het chapter rekenen. Een lid van No Surrender dat nietsver-
moedend  op zijn motor door de stad rijdt, wordt op een kruising aangevallen door een in  Hells Angels 
kleuren getooide Richard van der H. Het slachtoffer krijgt harde  klappen en hoort Van H. schreeuwen 'Ik 
schiet je dood' en ziet zijn telefoon in  de zak van zijn belager verdwijnen. Het is niet het eerste geweld te-
gen de concurrerende motorclub. In de telefoon  van Lysander de R. wordt later een foto aangetroffen, 
waarin hij poseert met in  zijn hand een jack van No Surrender. Dat moet volgens de politie hardhandig  zijn 
afgepakt van de eigenaar van een Haarlems café, die lid is van de  kennelijke aartsvijand van de Hells An-
gels. Hoewel het onderzoek veel van dit soort incidenten aan het licht brengt en  Lysander de R. en zijn 
kornuiten er geen geheim van maken desnoods met  vuurwapengeweld hun territorium te verdedigen, 
maakt de recherche zich nog meer  zorgen om het afpersen en bedreigen van gewone burgers of zelfs  
overheidsdienaren. Dat onheilspellende plannen worden gesmeed blijkt uit een  gesprek over emblemen op 
de jacks, een zogeheten patch, van de Hells Angels.  Die onderscheidingen moeten worden verdiend, bij-
voorbeeld door het in elkaar  slaan van concurrenten of liever nog politiemensen. Bronnen rond het onder-
zoek noemen het bestaan van een de Dequiallo-patch, die  symbool staat voor geweld tegen politiemensen. 
Frank de L. is de enige binnen  de club die er nog niet een heeft en is daarom volgens Lysander De R. 'een  
slappeling'. De R.'s vriendin Sylvana, die in de ogen van de politie binnen de  club een belangrijke rol als 
aanjager en ophitser heeft, oppert dat het tijd  wordt dat Frank zich maar eens bewijst. Lysander weet wel 
hoe hij zijn patch  kan halen: door een agent in elkaar te slaan. Later komt geweld tegen politiemensen nog 
veel nadrukkelijker aan de orde. Van  één politieman is al het privéadres achterhaald. De R. zou er geen 
doekjes om  winden dat hij graag een paar jaar opknapt om de Haarlemse dienaren van de wet  iets aan te 
doen. De Haarlemse harde kern lijkt volgens bronnen rond het onderzoek ook de  aanstichter van het uit-
zinnige geweld op 7 april 2016 in het Van der Valk Hotel  in Rotterdam. Daar staat die dag een vergadering 
met motorclub Mongols op het  programma. De confrontatie ontaardt voor de ogen van geschrokken ho-
telgasten in  een vechtpartij waarbij zelfs wordt geschoten. De Hells Angels blijken dan al  te beschikken 
over adressen en namen van individuele leden van MC Mongols. 

Lijst 

Onder de titel 'Geweld en intimidatie tegen burgers' zet de recherche een lange  lijst incidenten op een rij die 
tot doel lijkt te hebben 'het verwerven en  behouden van een machtspositie in de maatschappij'. Het gaat 
vooral om  afperspraktijken, waarbij kleine ondernemers soms duizenden euro's moeten  betalen. Lysander 
de R. doet vrolijk mee aan de praktijken, zelfs als hij in de  laatste fase van zijn detentie deelneemt aan een 
integratieplan om weer als  fatsoenlijk burger in de maatschappij terug te keren. Als burgemeester Schnei-
ders na een eerdere arrestatie van De R. in het Haarlems  Dagblad zegt dat de wapenvondst bij de familie 
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van De R. van terreurachtige  omvang is, zou Lysander de R. gezegd hebben dat hij hem zou laten zien wat  
terreur is. Na een toevallige ontmoeting tussen de burgemeester en De R. bij  een tankstation zou De R. 
diverse keren het kenteken van de auto van de  burgemeester hebben genoemd. Twee weken later gaat 
Schneiders' auto in vlammen  op. Uit onderzoek blijkt dat De R. zich een dag eerder vlakbij de plaats delict  
bevindt. Of het genoeg is De R. voor de brandstichting veroordeeld te krijgen, is aan de  rechter. De bedrei-
gingen tegen agenten en ander overheidspersoneel én tegen de  burgemeester, zijn voorbeelden van veel 
verder gaand geweld dan dat tegen eigen  leden, andere motorclubs of burgers. De strijd om de criminele 
praktijken van  de Hells Angels te stoppen, zal de komende maanden vooral in streng beveiligde  rechtsza-
len worden gevoerd. Daar wordt bepaald hoe lang Haarlem van de Hells  Angels verschoond blijft. 

 Onderzoek richt zich op 41 delicten motorbende  
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LENGTH: 665 woorden 
 
 
HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt." 
 

Interview Pim Miltenburg 

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend, waardoor in de stad nu de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash zitten. Bendes waartegen zaken lopen wegens moord en doodslag, 
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afpersing, drugs, wapens. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg reageert onverstoorbaar. "We dienen alert te 
zijn. En dat zijn we ook."   
 
 

Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze bij de Bandidos in Nij-
megen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet van alles gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen outlaw bikers, met onder meer een verbod op het dragen van de leren hesjes. 
Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee ik zie geen Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken eerder Nederlandse clubs uit naar 
België omdat we er hier zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben de clubs er 
iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. In 2012 zijn we begonnen met een 
gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en belastingdienst delen informatie en wer-
ken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen worden gesloten. Individuele leden worden aangepakt. 
Ze zijn in de picture bij de Belastingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. Om de 
verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Motorbendes zijn ontmoe-
tingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee jaar te be-
strijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten, drugslabs. 
Zijn zij de gevaarlijkste club van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. De clubs zijn dekmantel voor georganiseerde criminaliteit en daar horen 
vuurwapens bij. Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt, en daar hebben zij last van. Landelijk heb-
ben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te sluiten. Daarnaast maken 
burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden."  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven de Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. De groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 clubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen klein. Het waren criminelen waar de politie al langer zicht op had. Ze trekken een 
hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te komen; je had toen die 
schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
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"Mogelijk. Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden 
afgeperst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen 
en persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch 
afgerost. Gelukkig durven steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Het romantische beeld van een hechte broederschap klopt niet?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is wat 
wij waarnemen." 
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De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend, waardoor in de stad nu de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash zitten. Bendes waartegen zaken lopen wegens moord en doodslag, 
afpersing, drugs, wapens. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg reageert onverstoorbaar. "We dienen alert te 
zijn. En dat zijn we ook."   
 
 

Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze bij de Bandidos in Nij-
megen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet van alles gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen outlaw bikers, met onder meer een verbod op het dragen van de leren hesjes. 
Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee ik zie geen Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken eerder Nederlandse clubs uit naar 
België omdat we er hier zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben de clubs er 
iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. In 2012 zijn we begonnen met een 
gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en belastingdienst delen informatie en wer-
ken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen worden gesloten. Individuele leden worden aangepakt. 
Ze zijn in de picture bij de Belastingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. Om de 
verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Motorbendes zijn ontmoe-
tingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee jaar te be-
strijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten, drugslabs. 
Zijn zij de gevaarlijkste club van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. De clubs zijn dekmantel voor georganiseerde criminaliteit en daar horen 
vuurwapens bij. Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt, en daar hebben zij last van. Landelijk heb-
ben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te sluiten. Daarnaast maken 
burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden."  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven de Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. De groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 clubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen klein. Het waren criminelen waar de politie al langer zicht op had. Ze trekken een 
hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te komen; je had toen die 
schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
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"Mogelijk. Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden 
afgeperst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen 
en persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch 
afgerost. Gelukkig durven steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Het romantische beeld van een hechte broederschap klopt niet?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is wat 
wij waarnemen." 
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HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt." 
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De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend, waardoor in de stad nu de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash zitten. Bendes waartegen zaken lopen wegens moord en doodslag, 
afpersing, drugs, wapens. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg reageert onverstoorbaar. "We dienen alert te 
zijn. En dat zijn we ook."   
 
 

Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze bij de Bandidos in Nij-
megen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet van alles gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen outlaw bikers, met onder meer een verbod op het dragen van de leren hesjes. 
Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee ik zie geen Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken eerder Nederlandse clubs uit naar 
België omdat we er hier zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben de clubs er 
iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. In 2012 zijn we begonnen met een 
gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en belastingdienst delen informatie en wer-
ken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen worden gesloten. Individuele leden worden aangepakt. 
Ze zijn in de picture bij de Belastingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. Om de 
verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Motorbendes zijn ontmoe-
tingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee jaar te be-
strijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten, drugslabs. 
Zijn zij de gevaarlijkste club van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. De clubs zijn dekmantel voor georganiseerde criminaliteit en daar horen 
vuurwapens bij. Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt, en daar hebben zij last van. Landelijk heb-
ben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te sluiten. Daarnaast maken 
burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden."  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven de Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. De groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 clubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen klein. Het waren criminelen waar de politie al langer zicht op had. Ze trekken een 
hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te komen; je had toen die 
schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
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"Mogelijk. Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden 
afgeperst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen 
en persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch 
afgerost. Gelukkig durven steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Het romantische beeld van een hechte broederschap klopt niet?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is wat 
wij waarnemen." 
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De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend, waardoor in de stad nu de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash zitten. Bendes waartegen zaken lopen wegens moord en doodslag, 
afpersing, drugs, wapens. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg reageert onverstoorbaar. "We dienen alert te 
zijn. En dat zijn we ook."   
 
 

Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze bij de Bandidos in Nij-
megen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet van alles gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen outlaw bikers, met onder meer een verbod op het dragen van de leren hesjes. 
Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee ik zie geen Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken eerder Nederlandse clubs uit naar 
België omdat we er hier zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben de clubs er 
iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. In 2012 zijn we begonnen met een 
gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en belastingdienst delen informatie en wer-
ken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen worden gesloten. Individuele leden worden aangepakt. 
Ze zijn in de picture bij de Belastingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. Om de 
verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Motorbendes zijn ontmoe-
tingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee jaar te be-
strijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten, drugslabs. 
Zijn zij de gevaarlijkste club van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. De clubs zijn dekmantel voor georganiseerde criminaliteit en daar horen 
vuurwapens bij. Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt, en daar hebben zij last van. Landelijk heb-
ben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te sluiten. Daarnaast maken 
burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden."  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven de Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. De groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 clubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen klein. Het waren criminelen waar de politie al langer zicht op had. Ze trekken een 
hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te komen; je had toen die 
schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
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"Mogelijk. Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden 
afgeperst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen 
en persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch 
afgerost. Gelukkig durven steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Het romantische beeld van een hechte broederschap klopt niet?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is wat 
wij waarnemen." 
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De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend, waardoor in de stad nu de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash zitten. Bendes waartegen zaken lopen wegens moord en doodslag, 
afpersing, drugs, wapens. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg reageert onverstoorbaar. "We dienen alert te 
zijn. En dat zijn we ook."   
 
 

Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze bij de Bandidos in Nij-
megen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet van alles gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen outlaw bikers, met onder meer een verbod op het dragen van de leren hesjes. 
Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee ik zie geen Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken eerder Nederlandse clubs uit naar 
België omdat we er hier zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben de clubs er 
iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. In 2012 zijn we begonnen met een 
gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en belastingdienst delen informatie en wer-
ken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen worden gesloten. Individuele leden worden aangepakt. 
Ze zijn in de picture bij de Belastingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. Om de 
verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Motorbendes zijn ontmoe-
tingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee jaar te be-
strijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten, drugslabs. 
Zijn zij de gevaarlijkste club van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. De clubs zijn dekmantel voor georganiseerde criminaliteit en daar horen 
vuurwapens bij. Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt, en daar hebben zij last van. Landelijk heb-
ben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te sluiten. Daarnaast maken 
burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden."  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven de Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. De groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 clubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen klein. Het waren criminelen waar de politie al langer zicht op had. Ze trekken een 
hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te komen; je had toen die 
schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
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"Mogelijk. Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden 
afgeperst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen 
en persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch 
afgerost. Gelukkig durven steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Het romantische beeld van een hechte broederschap klopt niet?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is wat 
wij waarnemen." 
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HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt." 
 

Interview Pim Miltenburg 

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend, waardoor in de stad nu de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash zitten. Bendes waartegen zaken lopen wegens moord en doodslag, 
afpersing, drugs, wapens. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg reageert onverstoorbaar. "We dienen alert te 
zijn. En dat zijn we ook."   
 
 

Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze bij de Bandidos in Nij-
megen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet van alles gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen outlaw bikers, met onder meer een verbod op het dragen van de leren hesjes. 
Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee ik zie geen Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken eerder Nederlandse clubs uit naar 
België omdat we er hier zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben de clubs er 
iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. In 2012 zijn we begonnen met een 
gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en belastingdienst delen informatie en wer-
ken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen worden gesloten. Individuele leden worden aangepakt. 
Ze zijn in de picture bij de Belastingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. Om de 
verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Motorbendes zijn ontmoe-
tingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee jaar te be-
strijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten, drugslabs. 
Zijn zij de gevaarlijkste club van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. De clubs zijn dekmantel voor georganiseerde criminaliteit en daar horen 
vuurwapens bij. Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt, en daar hebben zij last van. Landelijk heb-
ben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te sluiten. Daarnaast maken 
burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden."  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven de Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. De groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 clubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
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"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen klein. Het waren criminelen waar de politie al langer zicht op had. Ze trekken een 
hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te komen; je had toen die 
schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
 
"Mogelijk. Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden 
afgeperst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen 
en persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch 
afgerost. Gelukkig durven steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Het romantische beeld van een hechte broederschap klopt niet?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is wat 
wij waarnemen." 
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HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt." 
 

Interview Pim Miltenburg 

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend, waardoor in de stad nu de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash zitten. Bendes waartegen zaken lopen wegens moord en doodslag, 
afpersing, drugs, wapens. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg reageert onverstoorbaar. "We dienen alert te 
zijn. En dat zijn we ook."   
 
 

Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze bij de Bandidos in Nij-
megen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet van alles gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen outlaw bikers, met onder meer een verbod op het dragen van de leren hesjes. 
Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee ik zie geen Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken eerder Nederlandse clubs uit naar 
België omdat we er hier zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben de clubs er 
iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. In 2012 zijn we begonnen met een 
gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en belastingdienst delen informatie en wer-
ken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen worden gesloten. Individuele leden worden aangepakt. 
Ze zijn in de picture bij de Belastingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. Om de 
verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Motorbendes zijn ontmoe-
tingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee jaar te be-
strijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten, drugslabs. 
Zijn zij de gevaarlijkste club van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. De clubs zijn dekmantel voor georganiseerde criminaliteit en daar horen 
vuurwapens bij. Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt, en daar hebben zij last van. Landelijk heb-
ben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te sluiten. Daarnaast maken 
burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden."  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven de Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. De groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 clubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
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"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen klein. Het waren criminelen waar de politie al langer zicht op had. Ze trekken een 
hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te komen; je had toen die 
schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
 
"Mogelijk. Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden 
afgeperst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen 
en persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch 
afgerost. Gelukkig durven steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Het romantische beeld van een hechte broederschap klopt niet?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is wat 
wij waarnemen." 
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HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt." 
 

Interview Pim Miltenburg 

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend, waardoor in de stad nu de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash zitten. Bendes waartegen zaken lopen wegens moord en doodslag, 
afpersing, drugs, wapens. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg reageert onverstoorbaar. "We dienen alert te 
zijn. En dat zijn we ook."   
 
 

Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze bij de Bandidos in Nij-
megen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet van alles gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen outlaw bikers, met onder meer een verbod op het dragen van de leren hesjes. 
Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee ik zie geen Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken eerder Nederlandse clubs uit naar 
België omdat we er hier zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben de clubs er 
iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. In 2012 zijn we begonnen met een 
gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, gemeenten en belastingdienst delen informatie en wer-
ken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen worden gesloten. Individuele leden worden aangepakt. 
Ze zijn in de picture bij de Belastingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. Om de 
verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak nodig. Motorbendes zijn ontmoe-
tingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee jaar te be-
strijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten, drugslabs. 
Zijn zij de gevaarlijkste club van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. De clubs zijn dekmantel voor georganiseerde criminaliteit en daar horen 
vuurwapens bij. Wij hebben hun onaantastbaarheid aangepakt, en daar hebben zij last van. Landelijk heb-
ben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te sluiten. Daarnaast maken 
burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden."  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven de Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. De groei er bij al die grote motorclubs uit."  
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Nederland telt 17 clubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen klein. Het waren criminelen waar de politie al langer zicht op had. Ze trekken een 
hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te komen; je had toen die 
schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
 
"Mogelijk. Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden 
afgeperst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen 
en persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch 
afgerost. Gelukkig durven steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Het romantische beeld van een hechte broederschap klopt niet?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is wat 
wij waarnemen." 
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LENGTH: 1038 woorden 
 
 
HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben de onaantastbaarheid van motorclubs aangepakt." 
 

INTERVIEW PIM MILTENBURG 

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend. Burgemeester Hubert Bruls moet zich kapot zijn 
geschrokken. Bij grofweg driekwart van alle strafzaken tegen motorbendes zijn de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash betrokken. Dan gaat het over moord en doodslag, afpersing, drugs 
en wapens. Al deze clubs zitten nu in Nijmegen.   
 
 

"Je kapot schrikken is nooit een goede reactie", reageert hoofdcommissaris Pim Miltenburg met onverstoor-
bare blik. "Dat zie ik deze burgemeester ook niet doen. Wel dienen we alert te zijn. Dat zijn we ook."  
 
Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. Op een website van de Bandidos staan nu felicitaties over een nieuw chapter in Nij-
megen. Dat is alles wat wij tot nog toe weten. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze 
bij de Bandidos in Nijmegen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet te groot maken door van alles 
te gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen 'outlaw bikers', met onder meer een verbod op het dragen van de leren hes-
jes. Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee, los van de gebruikelijke bezoekjes zie ik niet dat Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken 
eerder Nederlandse clubs uit naar België omdat we er in Limburg en Brabant zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u op televisie: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben 
de clubs er iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. Clubs voelen zich steeds meer in 
het gedrang komen. In 2012 zijn we begonnen met een gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, 
gemeenten en belastingdienst delen informatie en werken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen 
worden gesloten. Outlaw bikers worden individueel gevolgd en aangepakt. Je bent in de picture bij de belas-
tingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En ook doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. 
Om de verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak noodzakelijk. Motorbendes 
zijn ontmoetingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee 
jaar te bestrijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten en drugs-
labs. Vormen zij de gevaarlijkste motorclub van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. Laat de feiten spreken. Bij leden van de Hells Angels zijn thuis vuurwa-
pens aangetroffen. Bij leden van Satudarah in Brabant kalasjnikovs. De clubs zijn dekmantel voor georgani-
seerde criminaliteit en daar horen vuurwapens bij.  
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"Wij hebben de afgelopen jaren de onaantastbaarheid van de motorclubs aangepakt. Daar hebben die ben-
des last van. Landelijk hebben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te 
sluiten. Zo voorkom je een waterbedeffect, een rondreizend circus van clubs op zoektocht naar clubhuizen. 
Daarnaast maken burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden.  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven zijn Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. Er lopen zaken tegen een aantal chapters van de Bandidos. 
Overigens is de groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 outlaw-bikerclubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen heel klein. Het waren criminelen, mensen waar wij als politie al langer zicht op 
hadden. Ze trekken een hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te 
komen; je had toen die schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de 
Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
 
"Mogelijk. Lange tijd groeide No Surrender als kool. De club werd ooit door Johnny de Mol en Guus Meeuwis 
als een 'ruwe bolster-blanke-pit-club' neergezet, waar mensen makkelijk lid van konden worden. Velen heb-
ben niet eens een motor of een motorrijbewijs.  
 
"Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden afge-
perst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen en 
persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch af-
gerost. Zoals het ex-lid van No Surrender in Groningen die we in zijn onderbroek aantroffen. Gelukkig durven 
steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Zo'n voorbeeld als in Groningen slaat het romantische beeld van een hechte broederschap aan diggelen?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier nu ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is 
wat wij waarnemen. Dat is ook de reden dat er een aantal strafzaken lopen, omdat die mensen zich bij ons 
hebben gemeld."  
 
De burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, toont zich als voorzitter van het burgemeestersoverleg over 
motorbendes, optimistisch over een verbod.  
 
"Zijn optimisme deel ik. We hebben een stevige zaak. Een verbod betekent een extra barrière. Een nieuwe 
drempel. En natuurlijk snap ik heel goed dat in de hoek van de motorbendes er met een grote glimlach heel 
bagatelliserend over gedaan wordt.  
 
,,De samenleving heeft absoluut voordeel van een verbod. De clubs zullen op straat niet meer zichtbaar zijn. 
Als nu een groep in vol ornaat neerstrijkt op een terras of bij een evenement, komt dat zeer intimiderend 
over. Andere mensen gaan weg. Ze voelen zich onveilig.  
 
,,Zal een verbod op motorbendes alles tegenhouden? Volstrekt niet. De criminaliteit is dan nog niet opgelost. 
Het zou naïef zijn dat te denken." 

Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt afgerost 
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'Je stapt er niet zomaar uit' 
 
BYLINE: NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 7 
 
LENGTH: 1039 woorden 
 
 
HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben de onaantastbaarheid van motorclubs aangepakt." 
 

INTERVIEW | PIM MILTENBURG 

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend. Burgemeester Hubert Bruls moet zich kapot zijn 
geschrokken. Bij grofweg driekwart van alle strafzaken tegen motorbendes zijn de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash betrokken. Dan gaat het over moord en doodslag, afpersing, drugs 
en wapens. Al deze clubs zitten nu in Nijmegen.   
 
 

"Je kapot schrikken is nooit een goede reactie", reageert hoofdcommissaris Pim Miltenburg met onverstoor-
bare blik. "Dat zie ik deze burgemeester ook niet doen. Wel dienen we alert te zijn. Dat zijn we ook."  
 
Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
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"Och, dat moet blijken. Op een website van de Bandidos staan nu felicitaties over een nieuw chapter in Nij-
megen. Dat is alles wat wij tot nog toe weten. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze 
bij de Bandidos in Nijmegen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet te groot maken door van alles 
te gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen 'outlaw bikers', met onder meer een verbod op het dragen van de leren hes-
jes. Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee, los van de gebruikelijke bezoekjes zie ik niet dat Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken 
eerder Nederlandse clubs uit naar België omdat we er in Limburg en Brabant zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u op televisie: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben 
de clubs er iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. Clubs voelen zich steeds meer in 
het gedrang komen. In 2012 zijn we begonnen met een gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, 
gemeenten en belastingdienst delen informatie en werken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen 
worden gesloten. Outlaw bikers worden individueel gevolgd en aangepakt. Je bent in de picture bij de belas-
tingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En ook doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. 
Om de verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak noodzakelijk. Motorbendes 
zijn ontmoetingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee 
jaar te bestrijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten en drugs-
labs. Vormen zij de gevaarlijkste motorclub van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. Laat de feiten spreken. Bij leden van de Hells Angels zijn thuis vuurwa-
pens aangetroffen. Bij leden van Satudarah in Brabant kalasjnikovs. De clubs zijn dekmantel voor georgani-
seerde criminaliteit en daar horen vuurwapens bij.  
 
"Wij hebben de afgelopen jaren de onaantastbaarheid van de motorclubs aangepakt. Daar hebben die ben-
des last van. Landelijk hebben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te 
sluiten. Zo voorkom je een waterbedeffect, een rondreizend circus van clubs op zoektocht naar clubhuizen. 
Daarnaast maken burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden.  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven zijn Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. Er lopen zaken tegen een aantal chapters van de Bandidos. 
Overigens is de groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 outlaw-bikerclubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen heel klein. Het waren criminelen, mensen waar wij als politie al langer zicht op 
hadden. Ze trekken een hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te 
komen; je had toen die schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de 
Mongols nu weggeëbd."  
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Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
 
"Mogelijk. Lange tijd groeide No Surrender als kool. De club werd ooit door Johnny de Mol en Guus Meeuwis 
als een 'ruwe bolster-blanke-pit-club' neergezet, waar mensen makkelijk lid van konden worden. Velen heb-
ben niet eens een motor of een motorrijbewijs.  
 
"Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden afge-
perst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen en 
persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch af-
gerost. Zoals het ex-lid van No Surrender in Groningen die we in zijn onderbroek aantroffen. Gelukkig durven 
steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Zo'n voorbeeld als in Groningen slaat het romantische beeld van een hechte broederschap aan diggelen?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier nu ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is 
wat wij waarnemen. Dat is ook de reden dat er een aantal strafzaken lopen, omdat die mensen zich bij ons 
hebben gemeld."  
 
De burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, toont zich als voorzitter van het burgemeestersoverleg over 
motorbendes, optimistisch over een verbod.  
 
"Zijn optimisme deel ik. We hebben een stevige zaak. Een verbod betekent een extra barrière. Een nieuwe 
drempel. En natuurlijk snap ik heel goed dat in de hoek van de motorbendes er met een grote glimlach heel 
bagatelliserend over gedaan wordt.  
 
,,De samenleving heeft absoluut voordeel van een verbod. De clubs zullen op straat niet meer zichtbaar zijn. 
Als nu een groep in vol ornaat neerstrijkt op een terras of bij een evenement, komt dat zeer intimiderend 
over. Andere mensen gaan weg. Ze voelen zich onveilig.  
 
,,Zal een verbod op motorbendes alles tegenhouden? Volstrekt niet. De criminaliteit is dan nog niet opgelost. 
Het zou naïef zijn dat te denken." 

Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt afgerost 
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'Je stapt er niet zomaar uit' 
 
BYLINE: NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 7 
 
LENGTH: 1038 woorden 
 
 
HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben de onaantastbaarheid van motorclubs aangepakt." 
 

INTERVIEW PIM MILTENBURG 

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend. Burgemeester Hubert Bruls moet zich kapot zijn 
geschrokken. Bij grofweg driekwart van alle strafzaken tegen motorbendes zijn de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash betrokken. Dan gaat het over moord en doodslag, afpersing, drugs 
en wapens. Al deze clubs zitten nu in Nijmegen.   
 
 

"Je kapot schrikken is nooit een goede reactie", reageert hoofdcommissaris Pim Miltenburg met onverstoor-
bare blik. "Dat zie ik deze burgemeester ook niet doen. Wel dienen we alert te zijn. Dat zijn we ook."  
 
Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. Op een website van de Bandidos staan nu felicitaties over een nieuw chapter in Nij-
megen. Dat is alles wat wij tot nog toe weten. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze 
bij de Bandidos in Nijmegen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet te groot maken door van alles 
te gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen 'outlaw bikers', met onder meer een verbod op het dragen van de leren hes-
jes. Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee, los van de gebruikelijke bezoekjes zie ik niet dat Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken 
eerder Nederlandse clubs uit naar België omdat we er in Limburg en Brabant zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u op televisie: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben 
de clubs er iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. Clubs voelen zich steeds meer in 
het gedrang komen. In 2012 zijn we begonnen met een gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, 
gemeenten en belastingdienst delen informatie en werken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen 
worden gesloten. Outlaw bikers worden individueel gevolgd en aangepakt. Je bent in de picture bij de belas-
tingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
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"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En ook doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. 
Om de verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak noodzakelijk. Motorbendes 
zijn ontmoetingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee 
jaar te bestrijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten en drugs-
labs. Vormen zij de gevaarlijkste motorclub van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. Laat de feiten spreken. Bij leden van de Hells Angels zijn thuis vuurwa-
pens aangetroffen. Bij leden van Satudarah in Brabant kalasjnikovs. De clubs zijn dekmantel voor georgani-
seerde criminaliteit en daar horen vuurwapens bij.  
 
"Wij hebben de afgelopen jaren de onaantastbaarheid van de motorclubs aangepakt. Daar hebben die ben-
des last van. Landelijk hebben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te 
sluiten. Zo voorkom je een waterbedeffect, een rondreizend circus van clubs op zoektocht naar clubhuizen. 
Daarnaast maken burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden.  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven zijn Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. Er lopen zaken tegen een aantal chapters van de Bandidos. 
Overigens is de groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 outlaw-bikerclubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen heel klein. Het waren criminelen, mensen waar wij als politie al langer zicht op 
hadden. Ze trekken een hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te 
komen; je had toen die schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de 
Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
 
"Mogelijk. Lange tijd groeide No Surrender als kool. De club werd ooit door Johnny de Mol en Guus Meeuwis 
als een 'ruwe bolster-blanke-pit-club' neergezet, waar mensen makkelijk lid van konden worden. Velen heb-
ben niet eens een motor of een motorrijbewijs.  
 
"Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden afge-
perst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen en 
persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch af-
gerost. Zoals het ex-lid van No Surrender in Groningen die we in zijn onderbroek aantroffen. Gelukkig durven 
steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Zo'n voorbeeld als in Groningen slaat het romantische beeld van een hechte broederschap aan diggelen?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier nu ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is 
wat wij waarnemen. Dat is ook de reden dat er een aantal strafzaken lopen, omdat die mensen zich bij ons 
hebben gemeld."  
 
De burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, toont zich als voorzitter van het burgemeestersoverleg over 
motorbendes, optimistisch over een verbod.  
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"Zijn optimisme deel ik. We hebben een stevige zaak. Een verbod betekent een extra barrière. Een nieuwe 
drempel. En natuurlijk snap ik heel goed dat in de hoek van de motorbendes er met een grote glimlach heel 
bagatelliserend over gedaan wordt.  
 
,,De samenleving heeft absoluut voordeel van een verbod. De clubs zullen op straat niet meer zichtbaar zijn. 
Als nu een groep in vol ornaat neerstrijkt op een terras of bij een evenement, komt dat zeer intimiderend 
over. Andere mensen gaan weg. Ze voelen zich onveilig.  
 
,,Zal een verbod op motorbendes alles tegenhouden? Volstrekt niet. De criminaliteit is dan nog niet opgelost. 
Het zou naïef zijn dat te denken." 

Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt afgerost 
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'Motorbendes zijn ordinaire criminele bendes' 
 
BYLINE: HENK VAN GELDER NIEK OPTEN 
 
SECTION: De Gelderlander; Blz. 12, 13 
 
LENGTH: 1340 woorden 
 
 
HIGHLIGHT: Zijn motorclubs als de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? De 
rechtbank in Utrecht is al maanden bezig met de zaak. Hoofdcommissaris Pim Miltenburg is optimistisch. 
,,We hebben een sterke zaak.'' 
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De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend. Burgemeester Hubert Bruls moet zich kapot zijn 
geschrokken. Bij grofweg driekwart van alle strafzaken tegen motorbendes zijn de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash betrokken. Dan gaat het over moord en doodslag, afpersing, drugs 
en wapens. Al deze clubs zitten nu in Nijmegen.   
 
 

,,Je kapot schrikken is nooit een goede reactie'', reageert hoofdcommissaris Pim Miltenburg, landelijk ver-
antwoordelijk voor de aanpak van de Outlaw Motor Gangs (OMG), met onverstoorbare blik. ,,Dat zie ik deze 
burgemeester ook niet doen. Wel dienen we alert te zijn. Dat zijn we ook'', zegt Miltenburg, die als politiechef 
de scepter zwaait over de eenheid Oost, met de provincies Overijssel en Gelderland het grootste werkgebied 
van de politie in Nederland.  
 
Is Nijmegen nu in Nederland de hoofdstad van de motorgangs?  
 
,,Och... dat moet blijken. Op een website van de Bandidos staan nu felicitaties over een nieuw chapter in 
Nijmegen. Dat is alles wat wij daar tot nog toe over weten. We hebben geen mensen in beeld waarvan we nu 
weten dat ze bij de Bandidos in Nijmegen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet te groot maken 
door van alles te gaan roepen. Burgeemeester Bruls heeft helemaal gelijk als hij zegt dat hij alles op de voet 
volgt en direct zal reageren als dat nodig is.''  
 
Duitsland treedt hard op tegen 'outlaw bikers', met onder meer een verbod op het dragen van de leren hes-
jes. Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
,,Nee, los van de gebruikelijke bezoekjes, zie ik niet dat Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel we-
ken eerder Nederlands clubs uit naar België omdat we er in Limburg en Brabant zo scherp boven op zitten.''  
 
Eind mei 2015 deed u op televisie een ferme uitspraak: 'Motorbendes denken dat ze buiten de regels van de 
rechtstaat staan. Dat staan ze niet. Dat gaan ze merken.' Hebben de clubs er iets van gemerkt?  
 
,,Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. Clubs voelen zich steeds meer in het gedrang komen. 
In 2012 zijn we begonnen met een gezamenlijke aanpak: politie, het Openbaar Ministerie, gemeenten en 
belastingdienst delen informatie en werken eendrachtig samen. Ook wordt samengewerkt met brancheorga-
nisaties, zoals die van de horeca en beveiligingsbedrijven. Clubs vinden die brede aanpak door de overheid 
niet prettig. Clubhuizen worden gesloten. Outlawbikers worden individueel gevolgd en aangepakt. Wie lid is 
van een motorbende, vindt moeilijk een goede baan. Je bent in de picture bij de belastingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En ook doortastend. Er lopen veel grote en kleine recher-
che-onderzoeken en rechtszaken, zoals deze week in Groningen tegen No Surrender. Alleen strafrecht is 
niet voldoende. Om de verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan, is een integrale aanpak noodzake-
lijk. Deze problematiek is niet eenvoudig op te lossen. Dit is een kwestie van lange adem. Motorbendes zijn 
ontmoetingsplaatsen voor criminelen en zijn volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee 
jaar te bestrijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een grote actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten vijf raketwerpers, handgranaten 
en drugslabs. Vormen de Bandidos de gevaarlijkste motorclub van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. Dan zeg je tegelijkertijd ook iets over de anderen. Laat de feiten spreken. 
Bij leden van de Hells Angels zijn thuis vuurwapens aangetroffen. Bij leden van Satudarah in Brabant 
kalasjnikovs. De clubs zijn dekmantel voor georganiseerde criminaliteit en daar horen vuurwapens bij. Wij 
hebben de afgelopen jaren de onaantastbaarheid van de motorclubs aangepakt. Daar hebben die bendes 
last van. Landelijk hebben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te sluiten. 
Zo voorkom je een waterbedeffect, een rondreizend circus van clubs op zoektocht naar clubhuizen. Daar-
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naast maken burgemeesters eigen keuzes, afhankelijk van de plaatselijke situatie. Zo is in Tilburg het dra-
gen van hesjes verboden.''  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven zijn Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hij trekt een 
lange neus. In de rechtszaak tegen de Limburgse Bandidos zijn nog steeds geen uitspraken. Hoe kan het 
dat die club zo uitbreidt?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. Er lopen zaken tegen een aantal chapters van de Bandidos. 
Nogmaals: eerst maar zien wat er gebeurt in Nijmegen en om hoeveel leden het werkelijk gaat. Overigens is 
de groei er bij al die grote motorclubs uit. In het voorjaar komen we met nieuwe cijfers naar buiten."  
 
Nederland telt 17 outlaw-bikerclubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer in die orde van grootte. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend men-
sen in en uit. Clubs komen en gaan. Soms zijn de chapters groot, soms ook heel klein. Het fluctueert. De 
Bandidos in Limburg begonnen heel klein. Het waren criminelen, mensen waar wij als politie al langer zicht 
op hadden. Ze trekken een hesje aan en hup je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols erbij 
te komen. In hotel Van der Valk in Rotterdam leidde dat in april tot een schietpartij met de Hells Angels. 
Toch lijken de Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
 
"Mogelijk. Lange tijd groeide No Surrender als nieuwste club als kool. De club werd ooit op televisie door 
Johnny de Mol en Guus Meeuwis neergezet als een 'ruwe bolster-blanke pit-club', waar mensen makkelijk lid 
van konden worden. Velen hebben niet eens een motor, laat staan een motorrijbewijs. Motorbendes, ik 
spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar veel mensen worden afgeperst en waar 
volop criminaliteit gebeurt. Ik zou bijna zeggen dat het een verdienmodel is van die motorbendes. Ze gooien 
mensen buiten, dreigen, mishandelen en persen de ex-leden af. Wie weg wil moet duizenden euro's betalen. 
Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch afgerost. Zoals het ex-lid van No Surrender in 
Groningen die we in zijn onderbroek aantroffen. We zien meer voorbeelden. Gelukkig durven steeds meer 
ex-leden aangifte te doen. Vroeger was dat ingewikkeld. Mensen die er bad standing (verplicht de club ver-
laten, red.) uitgingen hielden dat stil vanwege hun zwijgplicht."  
 
Zo'n voorbeeld als in Groningen slaat het romantische beeld van een hechte broederschap aan diggelen?  
 
,,Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik lid van geworden? 
Hoe kom ik hier nu ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is 
wat wij waarnemen. Dat is ook de reden dat er een aantal strafzaken loopt, omdat die mensen zich bij ons 
hebben gemeld. Af en toe komt de onderlinge rivaliteit tot een uitbarsting. Maar de bendes hebben geen 
belang bij ruzie, dat is alleen maar slecht voor hun criminele zaken. Die hebben ze meestal onderling ver-
deeld.''  
 
De burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, toont zich als voorzitter van het burgemeestersoverleg over 
motorbendes, optimistisch over een verbod.  
 
"Zijn optimisme deel ik. We hebben een stevige zaak. Een verbod betekent een extra barrière. Een nieuwe 
drempel. Ze kunnen dan ook niet in dezelfde samenstelling onder een andere naam acteren, zo heeft het 
Openbaar Ministerie uitgezocht. Ik snap heel goed dat in de hoek van de motorbendes er met een grote 
glimlach heel bagatelliserend over gedaan wordt. De samenleving heeft absoluut voordeel van een verbod. 
De clubs zijn op straat niet meer zichtbaar. Het komt zeer intimiderend over als een groep in vol ornaat neer-
strijkt op een terras. Andere mensen gaan weg. Ze voelen zich onveilig. Is een verbod op motorbendes de 
haarlemmerolie die alles zal tegenhouden? Volstrekt niet. Denk niet dat met een verbod ook de criminaliteit 
is opgelost. Dat zou naïef zijn." 

De overheid tolereert steeds minder. Clubs voelen zich daardoor steeds meer in het gedrang komen 
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Satudarah of No Surrender in de kroeg? 112 bellen? 

 
BYLINE: NIEK OPTEN / HENK VAN GELDER 
 
SECTION: De Gelderlander; Blz. 13 
 
LENGTH: 317 woorden 
 
 
HIGHLIGHT: Eerst komen er twee mannen in je zaak. Vreemde mannen die je als kroegbaas niet kent. Ze 
komen nog een keer in gezelschap van vrienden. De derde keer is de groep groter, dragen ze hesjes van 
een motorclub. De kroeg is van hen. Het gaat soms subtiel en vaak niet zachtzinnig als de horecaonderne-
mer zich verzet. Wat moet je doen als een motorbende je café dreigt over te nemen? 112 bellen? 
 

Nee, zegt Pim Miltenburg. ,,Natuurlijk wel als ze de zaak binnenstormen, de portier overlopen en boel komen 
verbouwen. Zoals in april vorig jaar in Rotterdam toen Mongols en Hells Angels slaags raakten in hotel Van 
der Valk.''  
 
Landelijk waren er 70 cafés die te maken hadden met motorben- des. Uit angst voor represailles hebben 
veel horecaondernemers schroom om met de politie te praten, laat staan dat ze aangifte doen. De politie 
startte daarom in 2015 een proef op de Arnhemse Korenmarkt en in Alkmaar waarbij horecaondernemers, 
buren en getuigen anoniem misdaad konden melden. Uit de proef blijkt vooral dat alertheid is geboden.   
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Verder heeft het weinig resultaten opgeleverd, zegt Miltenburg. Daarom is deze methode niet landelijk inge-
voerd. ,,Overleg met de brancheorganisatie is effectiever. Horecaondernemers weten dat ze er niet alleen 
voor staan. Er is veel intimidatie. Horecaondernemers krijgen zo veel mogelijk steun als ze met motorbendes 
te maken hebben.''  
 
,,Er was geen reden om anoniem te melden, omdat zich geen problemen voordeden'', zegt Liesbeth de 
Zoete over het stoppen van de proef, namens de horecaondernemers aan de Korenmarkt in Arnhem. Zo is 
de situatie volgens haar nog steeds. ,,Ik merk niets van leden van motorbendes. Collega's hoor ik er ook 
nooit over.''  
 
In een café in de Luthersestraat kwamen enige tijd leden van Satudarah samen. Ze liepen in hun hesjes over 
de Korenmarkt. De Zoete: ,,Best intimiderend. Met de politie is toen afgesproken dat ze hun hesjes zouden 
uittrekken. Daar hebben ze zich aan gehouden.''  
 
Met de Bandidos er nu bij, heeft Nijmegen afdelingen van de vijf grootste motorbendes. Als leden horecaza-
ken frequent bezoeken in de Waalstad, dan is dat vooral in buitenwijken.,,,Het onderwerp speelt totaal niet 
binnen onze vereniging'', zegt Stephan Groen van Horeca Nijmegen, waarbij de helft van alle horecaonder-
nemers in het centrum zijn aangesloten. 
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Satudarah of No Surrender in de kroeg? 112 bellen? 

 
SECTION: De Stentor; Blz. 3 
 
LENGTH: 112 woorden 
 
 
HIGHLIGHT: Eerst komen er twee mannen in je zaak. Vreemde mannen die je als kroegbaas niet kent. Ze 
komen nog een keer in gezelschap van vrienden. De derde keer is de groep groter, dragen ze hesjes van 
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een motorclub. De kroeg is van hen. Het gaat soms subtiel en vaak niet zachtzinnig als de horecaonderne-
mer zich verzet. Wat moet je doen als een motorbende je café dreigt over te nemen? 112 bellen? 
 

Nee, zegt Pim Miltenburg. "Natuurlijk wel als ze de zaak binnenstormen, de portier overlopen en boel komen 
verbouwen. Zoals in april vorig jaar in Rotterdam toen Mongols en Hells Angels slaags raakten in hotel Van 
der Valk." Landelijk waren er 70 cafés die te maken hadden met motorbendes. Uit angst voor represailles 
hebben veel horecaondernemers schroom om met de politie te praten, laat staan dat ze aangifte doen. De 
politie startte daarom in 2015 een proef op de Arnhemse Korenmarkt en in Alkmaar waarbij horecaonder-
nemers, buren en getuigen anoniem misdaad konden melden. Uit de proef blijkt vooral dat alertheid is ge-
boden.Verder heeft het weinig resultaten opgeleverd.  
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'Je stapt er niet zomaar uit' 
 
BYLINE: NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 7 
 
LENGTH: 1039 woorden 
 
 
HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben de onaantastbaarheid van motorclubs aangepakt." 
 

INTERVIEW | PIM MILTENBURG 

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend. Burgemeester Hubert Bruls moet zich kapot zijn 
geschrokken. Bij grofweg driekwart van alle strafzaken tegen motorbendes zijn de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash betrokken. Dan gaat het over moord en doodslag, afpersing, drugs 
en wapens. Al deze clubs zitten nu in Nijmegen.   
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"Je kapot schrikken is nooit een goede reactie", reageert hoofdcommissaris Pim Miltenburg met onverstoor-
bare blik. "Dat zie ik deze burgemeester ook niet doen. Wel dienen we alert te zijn. Dat zijn we ook."  
 
Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. Op een website van de Bandidos staan nu felicitaties over een nieuw chapter in Nij-
megen. Dat is alles wat wij tot nog toe weten. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze 
bij de Bandidos in Nijmegen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet te groot maken door van alles 
te gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen 'outlaw bikers', met onder meer een verbod op het dragen van de leren hes-
jes. Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee, los van de gebruikelijke bezoekjes zie ik niet dat Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken 
eerder Nederlandse clubs uit naar België omdat we er in Limburg en Brabant zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u op televisie: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben 
de clubs er iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. Clubs voelen zich steeds meer in 
het gedrang komen. In 2012 zijn we begonnen met een gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, 
gemeenten en belastingdienst delen informatie en werken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen 
worden gesloten. Outlaw bikers worden individueel gevolgd en aangepakt. Je bent in de picture bij de belas-
tingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En ook doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. 
Om de verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak noodzakelijk. Motorbendes 
zijn ontmoetingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee 
jaar te bestrijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten en drugs-
labs. Vormen zij de gevaarlijkste motorclub van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. Laat de feiten spreken. Bij leden van de Hells Angels zijn thuis vuurwa-
pens aangetroffen. Bij leden van Satudarah in Brabant kalasjnikovs. De clubs zijn dekmantel voor georgani-
seerde criminaliteit en daar horen vuurwapens bij.  
 
"Wij hebben de afgelopen jaren de onaantastbaarheid van de motorclubs aangepakt. Daar hebben die ben-
des last van. Landelijk hebben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te 
sluiten. Zo voorkom je een waterbedeffect, een rondreizend circus van clubs op zoektocht naar clubhuizen. 
Daarnaast maken burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden.  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven zijn Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. Er lopen zaken tegen een aantal chapters van de Bandidos. 
Overigens is de groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 outlaw-bikerclubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
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"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen heel klein. Het waren criminelen, mensen waar wij als politie al langer zicht op 
hadden. Ze trekken een hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te 
komen; je had toen die schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de 
Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
 
"Mogelijk. Lange tijd groeide No Surrender als kool. De club werd ooit door Johnny de Mol en Guus Meeuwis 
als een 'ruwe bolster-blanke-pit-club' neergezet, waar mensen makkelijk lid van konden worden. Velen heb-
ben niet eens een motor of een motorrijbewijs.  
 
"Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden afge-
perst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen en 
persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch af-
gerost. Zoals het ex-lid van No Surrender in Groningen die we in zijn onderbroek aantroffen. Gelukkig durven 
steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Zo'n voorbeeld als in Groningen slaat het romantische beeld van een hechte broederschap aan diggelen?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier nu ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is 
wat wij waarnemen. Dat is ook de reden dat er een aantal strafzaken lopen, omdat die mensen zich bij ons 
hebben gemeld."  
 
De burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, toont zich als voorzitter van het burgemeestersoverleg over 
motorbendes, optimistisch over een verbod.  
 
"Zijn optimisme deel ik. We hebben een stevige zaak. Een verbod betekent een extra barrière. Een nieuwe 
drempel. En natuurlijk snap ik heel goed dat in de hoek van de motorbendes er met een grote glimlach heel 
bagatelliserend over gedaan wordt.  
 
,,De samenleving heeft absoluut voordeel van een verbod. De clubs zullen op straat niet meer zichtbaar zijn. 
Als nu een groep in vol ornaat neerstrijkt op een terras of bij een evenement, komt dat zeer intimiderend 
over. Andere mensen gaan weg. Ze voelen zich onveilig.  
 
,,Zal een verbod op motorbendes alles tegenhouden? Volstrekt niet. De criminaliteit is dan nog niet opgelost. 
Het zou naïef zijn dat te denken." 

Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt afgerost 
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'Je stapt er niet zomaar uit' 
 
BYLINE: NIEK OPTEN HENK VAN GELDER 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 7 
 
LENGTH: 1038 woorden 
 
 
HIGHLIGHT: Zijn de Hells Angels, No Surrender en Satudarah binnenkort verboden? Hoofdcommissaris 
Pim Miltenburg, landelijk verantwoordelijk voor de aanpak van de outlaw motorcycle gangs is optimistisch. 
,,Wij hebben de onaantastbaarheid van motorclubs aangepakt." 
 

INTERVIEW PIM MILTENBURG 

De Bandidos hebben een chapter in Nijmegen geopend. Burgemeester Hubert Bruls moet zich kapot zijn 
geschrokken. Bij grofweg driekwart van alle strafzaken tegen motorbendes zijn de Hells Angels, Satudarah, 
No Surrender, Bandidos en Trailer Trash betrokken. Dan gaat het over moord en doodslag, afpersing, drugs 
en wapens. Al deze clubs zitten nu in Nijmegen.   
 
 

"Je kapot schrikken is nooit een goede reactie", reageert hoofdcommissaris Pim Miltenburg met onverstoor-
bare blik. "Dat zie ik deze burgemeester ook niet doen. Wel dienen we alert te zijn. Dat zijn we ook."  
 
Is Nijmegen nu de Nederlandse hoofdstad van de motorgangs?  
 
"Och, dat moet blijken. Op een website van de Bandidos staan nu felicitaties over een nieuw chapter in Nij-
megen. Dat is alles wat wij tot nog toe weten. We hebben geen mensen in beeld waarvan we weten dat ze 
bij de Bandidos in Nijmegen zitten. We moeten zaken nuchter bekijken en niet te groot maken door van alles 
te gaan roepen."  
 
Duitsland treedt hard op tegen 'outlaw bikers', met onder meer een verbod op het dragen van de leren hes-
jes. Merken we daar in onze grensstreek iets van?  
 
"Nee, los van de gebruikelijke bezoekjes zie ik niet dat Duitse motorclubs naar Nederland komen. Wel weken 
eerder Nederlandse clubs uit naar België omdat we er in Limburg en Brabant zo scherp bovenop zitten."  
 
In mei 2015 zei u op televisie: 'Motorbendes staan niet buiten de rechtsstaat. Dat gaan ze merken.' Hebben 
de clubs er iets van gemerkt?  
 
"Vraag het hen zelf. Ik denk het wel. De overheid tolereert steeds minder. Clubs voelen zich steeds meer in 
het gedrang komen. In 2012 zijn we begonnen met een gezamenlijke aanpak: politie, Openbaar Ministerie, 
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gemeenten en belastingdienst delen informatie en werken samen. Clubs vinden dat niet prettig. Clubhuizen 
worden gesloten. Outlaw bikers worden individueel gevolgd en aangepakt. Je bent in de picture bij de belas-
tingdienst."  
 
Is dat geen dwarszitten in plaats van een grote schoonmaak, zoals aangekondigd?  
 
"Dat is te cynisch gesteld. Dit is verstandig beleid. En ook doortastend. Alleen strafrecht is niet voldoende. 
Om de verwevenheid met de bovenwereld tegen te gaan is een integrale aanpak noodzakelijk. Motorbendes 
zijn ontmoetingsplaatsen voor criminelen, volop bezig met de georganiseerde misdaad. Dat is niet in twee 
jaar te bestrijden. Die illusie heb ik ook nooit gehad."  
 
Bij een actie in 2015 tegen de Bandidos in Limburg vonden agenten raketwerpers, handgranaten en drugs-
labs. Vormen zij de gevaarlijkste motorclub van Nederland?  
 
"Dat soort kwalificaties geef ik niet. Laat de feiten spreken. Bij leden van de Hells Angels zijn thuis vuurwa-
pens aangetroffen. Bij leden van Satudarah in Brabant kalasjnikovs. De clubs zijn dekmantel voor georgani-
seerde criminaliteit en daar horen vuurwapens bij.  
 
"Wij hebben de afgelopen jaren de onaantastbaarheid van de motorclubs aangepakt. Daar hebben die ben-
des last van. Landelijk hebben de burgemeesters afgesproken één lijn te trekken en illegale clubhuizen te 
sluiten. Zo voorkom je een waterbedeffect, een rondreizend circus van clubs op zoektocht naar clubhuizen. 
Daarnaast maken burgemeesters eigen keuzes; zo is in Tilburg het dragen van hesjes verboden.  
 
,,Nederland telt ook motorclubs met clubhuizen die er legaal volgens vergunningen zijn gekomen. Die bur-
gemeesters kunnen niets doen. Zo is ons rechtssysteem en dat is maar goed ook."  
 
Volgens president Harrie Ramakers blijven zijn Bandidos ondanks alle tegenwerking groeien. Hoe kan dat?  
 
"Dat zou je die meneer zelf moeten vragen. Er lopen zaken tegen een aantal chapters van de Bandidos. 
Overigens is de groei er bij al die grote motorclubs uit."  
 
Nederland telt 17 outlaw-bikerclubs met 123 afdelingen en 1.800 leden?  
 
"Zo ongeveer. Alleen het ledental weten we niet exact. Er vliegen voortdurend mensen in en uit. De Bandi-
dos in Limburg begonnen heel klein. Het waren criminelen, mensen waar wij als politie al langer zicht op 
hadden. Ze trekken een hesje aan en hup, je hebt een motorclub erbij. Vorig jaar leken de Mongols op te 
komen; je had toen die schietpartij in hotel Van der Valk in Rotterdam met de Hells Angels. Toch lijken de 
Mongols nu weggeëbd."  
 
Komt het stoppen van de groei door de hardere aanpak?  
 
"Mogelijk. Lange tijd groeide No Surrender als kool. De club werd ooit door Johnny de Mol en Guus Meeuwis 
als een 'ruwe bolster-blanke-pit-club' neergezet, waar mensen makkelijk lid van konden worden. Velen heb-
ben niet eens een motor of een motorrijbewijs.  
 
"Motorbendes, ik spreek niet van motorclubs, zijn ordinaire criminele bendes, waar mensen worden afge-
perst. Ik zou bijna zeggen dat het hun verdienmodel is: ze gooien mensen buiten, dreigen, mishandelen en 
persen hen af. Wie weg wil, moet betalen. Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt gigantisch af-
gerost. Zoals het ex-lid van No Surrender in Groningen die we in zijn onderbroek aantroffen. Gelukkig durven 
steeds meer ex-leden aangifte te doen."  
 
Zo'n voorbeeld als in Groningen slaat het romantische beeld van een hechte broederschap aan diggelen?  
 
"Motorbendes kennen geen broederschap. Velen realiseren zich dat ook. Waar ben ik nu lid van geworden? 
Hoe kom ik hier nu ooit nog uit? Dat zijn geen praatjes van een politieman om mensen af te schrikken. Dit is 
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wat wij waarnemen. Dat is ook de reden dat er een aantal strafzaken lopen, omdat die mensen zich bij ons 
hebben gemeld."  
 
De burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, toont zich als voorzitter van het burgemeestersoverleg over 
motorbendes, optimistisch over een verbod.  
 
"Zijn optimisme deel ik. We hebben een stevige zaak. Een verbod betekent een extra barrière. Een nieuwe 
drempel. En natuurlijk snap ik heel goed dat in de hoek van de motorbendes er met een grote glimlach heel 
bagatelliserend over gedaan wordt.  
 
,,De samenleving heeft absoluut voordeel van een verbod. De clubs zullen op straat niet meer zichtbaar zijn. 
Als nu een groep in vol ornaat neerstrijkt op een terras of bij een evenement, komt dat zeer intimiderend 
over. Andere mensen gaan weg. Ze voelen zich onveilig.  
 
,,Zal een verbod op motorbendes alles tegenhouden? Volstrekt niet. De criminaliteit is dan nog niet opgelost. 
Het zou naïef zijn dat te denken." 

Wie niet meedoet aan criminele activiteiten wordt afgerost 
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  Hells Angels-chapter Haarlem voerde waar schrikbewind 

door  John van den Heuvel  en   Mick van Wely   

  -  Haarlem -  Brandstichting, bedreiging en bikkelhard geweld. Het  rechercheonderzoek naar de Haar-
lemse chapter van de Hells Angels schetst een  beeld van een nietsontziende groep motorclubleden die uit 
pure machtsdrift een  losgeslagen intimidatiecampagne voerde. 'President' of voorman Lysander de R.  lijkt 
de motor hiervan te zijn.  

De donderdag in zijn cel aangehouden De R. (35) wordt verdacht van het geven  van de opdracht voor het 
in brand steken van de auto van voormalig burgemeester  Schneiders van Haarlem. Ook zit hij volgens justi-
tie achter een reeks van  branden vorig jaar, bij een sportcentrum in het Westfriese Hoogwoud en in de  
auto van de eigenaar. Dit zou zijn gebeurd omdat een concurrerende motorclub  shows in diens sportcen-
trum hield. Het Openbaar Ministerie Noord-Holland verdenkt De R., die vastzit wegens  grootschalig wa-
penbezit, verder van het leiding geven aan een criminele  organisatie en afpersing. Dat melden bronnen 
rond het onderzoek en wordt  bevestigd door een woordvoerder van het Openbaar Ministerie 
Noord-Holland.  Nadere mededelingen over het onderzoek wil het OM niet doen. Leden van andere clubs 
zouden door de Angels steevast geïntimideerd zijn. Zo  werd een lid van No Surrender in Haarlem van zijn 
motor geslagen en zwaar  mishandeld. Een ander lid van No Surrender die een café in Haarlem bezit, 
moest  na het incasseren van klappen zijn hesje afstaan. Ook een lid van de motorclub  Satudarah zou zijn 
afgetuigd. Een ontmoeting tussen de Hells Angels en de motorclub Mongols in hotel Van der  Valk in april 
2016 in Rotterdam liep uit op een veldslag, waarbij zelfs  geschoten werd. Hotelgasten stonden doodsang-
sten uit. De Angels zouden de  ontmoeting hebben geregeld. De Angels duldden niet dat de Mongols een 
afdeling zouden openen in Nederland.  Na een waarschuwing stelden ze voor om elkaar te ontmoeten op 
neutraal terrein.  De ontmoeting ontaardde in een zeer gewelddadige confrontatie. Ronduit schokkend is de 
dreiging die er was tegen een politieman uit  Noord-Holland. Leden van de Angels zouden hebben bespro-
ken dat een lid promotie  zou krijgen, als de agent in elkaar geslagen zou worden. Er werden meteen  be-
veiligingsmaatregelen genomen.  Het omvangrijke onderzoek dat justitie en politie twee jaar geleden start-
ten  tegen de chapter, bestaat uit zo'n 20 deelonderzoeken naar ruim 30 misdrijven,  als afpersing, bedrei-
ging, mishandeling en brandstichting. De donderdag opgepakte negen leden van de afdeling zitten nog vast. 
Bij  huiszoekingen zijn wapens, drugs en een xtc-laboratorium gevonden. Het clubhuis  is door de ge-
meente gesloten. „Politie en justitie zien de chapter als een criminele organisatie. Ze zijn uit  op macht en 
schuwen daarbij geweld niet. Ze creëren een soort staat binnen een  staat", zegt de woordvoerder van het 
OM Noord-Holland. De advocaat van de  Angels in Haarlem, Geert-Iem Roos, wil vooralsnog niet reageren.  
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28 juli 2016 donderdag 
 

Gemeente weert motorclub 
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ROTTERDAM 

De gemeente Rotterdam heeft een bijeenkomst van motorclub Goodfellas volgende week verboden. Vol-
gens de gemeente en de politie zijn er te veel veiligheidsbezwaren om een vergunning af te geven. De mo-
torclub is boos. Eerdere edities van de Harleydag verliepen zonder ongeregeldheden, vindt de club. Onder 
meer vanwege de confrontatie in april tussen Hells Angels en Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotter-
dam-Blijdorp achtte de politie het risico te groot voor de bijeenkomst van de Goodfellas.  
 
LOAD-DATE: 27 July 2016 
 
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 
PUBLICATION-TYPE: Krant 
 
 

Copyright 2016 Wegener NieuwsMedia BV 
All Rights Reserved 

 
 
Return to List 
 

42 of 199 DOCUMENTS 
 
 

 
BN/DeStem 

 
28 juli 2016 donderdag 

 

Gemeente weert motorclub 

 
SECTION: Algemeen; Blz. 5 
 
LENGTH: 84 woorden 
 

ROTTERDAM 

De gemeente Rotterdam heeft een bijeenkomst van motorclub Goodfellas volgende week verboden. Vol-
gens de gemeente en de politie zijn er te veel veiligheidsbezwaren om een vergunning af te geven. De mo-
torclub is boos. Eerdere edities van de Harleydag verliepen zonder ongeregeldheden, vindt de club. Onder 
meer vanwege de confrontatie in april tussen Hells Angels en Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotter-
dam-Blijdorp achtte de politie het risico te groot voor de bijeenkomst van de Goodfellas.  
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ROTTERDAM 

De gemeente Rotterdam heeft een bijeenkomst van motorclub Goodfellas volgende week verboden. Vol-
gens de gemeente en de politie zijn er te veel veiligheidsbezwaren om een vergunning af te geven. De mo-
torclub is boos. Eerdere edities van de Harleydag verliepen zonder ongeregeldheden, vindt de club. Onder 
meer vanwege de confrontatie in april tussen Hells Angels en Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotter-
dam-Blijdorp achtte de politie het risico te groot voor de bijeenkomst van de Goodfellas.  
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ROTTERDAM 

De gemeente Rotterdam heeft een bijeenkomst van motorclub Goodfellas volgende week verboden. Vol-
gens de gemeente en de politie zijn er te veel veiligheidsbezwaren om een vergunning af te geven. De mo-
torclub is boos. Eerdere edities van de Harleydag verliepen zonder ongeregeldheden, vindt de club. Onder 
meer vanwege de confrontatie in april tussen Hells Angels en Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotter-
dam-Blijdorp achtte de politie het risico te groot voor de bijeenkomst van de Goodfellas.  
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ROTTERDAM 

De gemeente Rotterdam heeft een bijeenkomst van motorclub Goodfellas volgende week verboden. Vol-
gens de gemeente en de politie zijn er te veel veiligheidsbezwaren om een vergunning af te geven. De mo-
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torclub is boos. Eerdere edities van de Harleydag verliepen zonder ongeregeldheden, vindt de club. Onder 
meer vanwege de confrontatie in april tussen Hells Angels en Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotter-
dam-Blijdorp achtte de politie het risico te groot voor de bijeenkomst van de Goodfellas.  
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 Gemeenten met Turkse Nederlanders krijgen steun en advies van de landelijke overheid bij het in de hand 
houden van de spanningen binnen de Turkse gemeenschap. Vertegenwoordigers van een aantal gemeen-
ten, ministeries en de politie hebben daar woensdag over gesproken in Utrecht.Tijdens de bijeenkomst is 
gehamerd op het belang van extra alertheid bij de gemeenten. De ministeries hebben gemeenten ook bijge-
praat over de internationale ontwikkelingen, zodat de lokale overheden de gebeurtenissen kunnen plaatsen.   

 De Tweede Kamer wil naar aanleiding van de onrust onder Turkse Nederlanders een hoorzitting met Turk-
se organisaties in Nederland. Die moet onder meer inzicht geven welke (financiële) banden die organisaties 
hebben met Turkije. De SP en regeringspartij VVD spraken dinsdag hun wens uit om een hoorzitting te 
houden. Naar de banden tussen de organisaties en Turkije is al een onderzoek bezig. Maar de uitkomsten 
laten volgens de partijen te lang op zich wachten. Volgens een woordvoerder van minister Lodewijk Asscher 
(Sociale Zaken) worden de resultaten verwacht na Kerst.    

 De gemeente Rotterdam heeft een bijeenkomst van motorclub Goodfellas volgende week verboden. Vol-
gens de gemeente en de politie zijn er te veel veiligheidsbezwaren om een vergunning af te geven. De mo-
torclub is boos. Onder meer vanwege de confrontatie in april tussen leden van motorclubs Hells Angels en 
Mongols bij een Van der Valk-hotel in Rotterdam-Blijdorp, achtte de Rotterdamse politie het risico te groot 
voor de bijeenkomst. De Goodfellas geven in een brief op hun website aan geen begrip te hebben voor het 
besluit.   

 Een gevangene van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught blijkt kinderporno in zijn bezit te hebben. De 
politie is in opdracht van het Openbaar Ministerie een onderzoek begonnen naar hoe de gevangene hieraan 



Page 83 
[ Gemeenten met Turkse Nederlanders krijgen steun e...]* Nederlands Dagblad 28 juli 2016 donderdag  

is gekomen. De man zit een straf uit van zeven jaar en tbs met dwangverpleging vanwege seksueel misbruik 
van kinderen en het bezit en maken van kinderporno.   

 Bij een pallethandel in Zoetermeer aan de Galvanistraat heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 
grote brand gewoed. De brand is inmiddels onder controle. De pallethandel bevindt zich op een industrieter-
rein aan de oostkant van Zoetermeer. Naast de hoge vlammen, die in Den Haag zichtbaar waren, kwam bij 
de brand veel rook vrij.   

 Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten steeds vaker een woning delen, omdat gemeenten niet 
genoeg woningen kunnen vinden. Dat meldde  de Volkskrant  woensdag, die een enquête heeft gehouden 
bij de 25 grootste gemeenten. Onder meer in Zaanstad, Haarlemmermeer, Utrecht, Almere, Zaandam en 
Amsterdam moeten statushouders sinds dit jaar hun huisvesting delen.    

 Oostenrijk levert twee vermoedelijke ISIS-terroristen uit aan Frankrijk op verdenking van betrokkenheid bij 
de aanslagen in november in Parijs. Het gerechtshof van Linz wees woensdag het beroep af dat een 
35-jarige Pakistaanse verdachte had aangespannen. Een 29-jarige kompaan uit Algerije zag af van gerech-
telijke stappen.   

 De schutter die vrijdag in een Münchens winkelcentrum negen mensen vermoordde en er zestien ver-
wondde, koesterde volgens de  Frankfurter Allgemeine Zeitung  ( FAZ ) rechts-extremistisch en racistisch 
gedachtegoed. Deze achttienjarige zoon van een taxichauffeur, Ali David Sonboly, was geen figuur uit krin-
gen van Duitse rechts-extremisten, maar de jongen van Iraanse ouders haatte etnische Turken en Arabieren 
en was erg verguld dat hij op dezelfde dag was geboren als dictator Adolf Hitler (1889-1945), 20 april, aldus 
de  FAZ .    

 De 27-jarige Syriër die zich zondagavond in het Beierse plaatsje Ansbach opblies, stond 'onder doorslag-
gevende invloed van een onbekende'. Dit zei de Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Joachim Herr-
mann, zo meldde de  Süddeutsche Zeitung . Bij de aanslag zijn vijftien gewonden gevallen. Het is niet be-
kend met wie de Syrische zelfmoordenaar contact had en hoelang al.   

 EU-commissaris Frans Timmermans geeft Polen drie maanden de tijd om de omstreden hervormingen van 
het grondwettelijk hof te herzien. De drie ongekozen rechters, die door de nieuwe rechtse regering zijn be-
noemd, kunnen hun functie wat Brussel betreft niet uitvoeren. De Europese Commissie wil verder dat de 
Poolse regering van premier Beata Szydlo alle uitspraken van het hof automatisch openbaar maakt.   

 Ruim 24 jaar nadat de Italiaanse maffiajager Giovanni Falcone werd vermoord, heeft een rechtbank in Cal-
tanissetta op Sicilië vier betrokkenen tot levenslang veroordeeld. De vier maffiosi behoorden tot de daders 
en de kring daaromheen. Ze hebben allemaal dezelfde straf gekregen. Op 23 mei 1992 werd de auto van 
Falcone Met een bom van 500 kilo opgeblazen. Behalve de magistraat kwamen zijn vrouw en drie lijfwach-
ten om het leven.   

 Vanwege het naderende vertrek uit de Europese Unie van Groot-Brittannië, neemt Estland al in de tweede 
helft van 2017 het roulerende voorzitterschap op zich. Estland zou eigenlijk een halfjaar later aan de beurt 
zijn. Ook de landen erna zullen een half jaar naar voren schuiven. Daartoe hebben de EU-landen besloten.   

 Israëlische militairen hebben in de buurt van Hebron een militante Palestijn gedood. Volgens de binnen-
landse inlichtingendienst kwam de 29-jarige man woensdagnacht tijdens een vuurgevecht met Israëlische 
veiligheidstroepen om het leven. De man was volgens het leger lid van de radicaalislamitische Hamas en 
verantwoordelijk voor een dodelijke aanval op een Israëlische kolonist.    

 De Indonesische president Joko 'Jokowi' Widodo heeft een kabinetswisseling aangekondigd waarbij een 
hervormer op het ministerie van Financiën terugkeert en een nauwe bondgenoot zich gaat bezighouden met 
maritieme aangelegenheden. Jokowi zei woensdag dat Sri Mulyani Indrawati, die minister van Financiën was 
van 2005 tot 2010, op die post terugkeert. Zij is momenteel directeur bij de Wereldbank.      

 De man die in maart 1981 probeerde de Amerikaanse president Ronald Reagan (1911-2004) te vermoor-
den, komt volgende maand na 35 jaar vrij. Een rechter in Washington bepaalde woensdag dat de nu 
61-jarige John Hinckley uit een inrichting voor psychiatrische patiënten kan worden vrijgelaten, omdat hij 
geestelijk in orde is. Hij zal in de staat Virginia, ten zuiden van Washington, gaan wonen, meldden media.   
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 Foto's en filmbeelden van zijn lachende gezicht na zijn aanhouding gingen de hele wereld over. De 
26-jarige Satoshi Uematsu had zojuist negentien mensen doodgestoken. Sinds de oorlog had geen enkel 
mens in Japan zo veel anderen gedood. In een verhoor vertelde hij de politie geen spijt te hebben. Uematsu 
heeft zelf gewerkt in de instelling waar hij dinsdag toesloeg.   

 De VN hebben president Salva Kiir van Zuid-Sudan gewaarschuwd dat alle politieke aanstellingen in lijn 
moeten zijn met het vredesakkoord dat in augustus is getekend. Kiir verving onlangs zijn rivaal en vicepresi-
dent Riek Machar voor generaal Taban Deng Gai. Het vredesverdrag maakte een einde aan een tweejarige 
burgeroorlog. Onlangs braken er onder meer in de hoofdstad Juba weer felle gevechten uit tussen rivalise-
rende troepen van Kiir en Machar.   

 KPN heeft zijn omzet vorig kwartaal verder zien krimpen. Zowel op de zakelijke markt als op de consumen-
tenmarkt namen de opbrengsten af, maakte het telecombedrijf woensdag bekend. De omzet van KPN zakte 
in het tweede kwartaal met 4 procent, naar 1,7 miljard euro.   

 Coca-Cola heeft de omzet in het tweede kwartaal van het jaar wederom zien dalen. De frisdrankproducent 
had daarbij opnieuw last van de dure dollar. De omzet in het tweede kwartaal kwam uit op 11,5 miljard dollar, 
maakte Coca-Cola woensdag bekend. Dat was ruim 5 procent minder dan dezelfde periode een jaar eerder.   

 Het Finse mediaconcern Sanoma is er afgelopen kwartaal in geslaagd om op eigen kracht verder te groeien 
in Nederland en België. Het moederbedrijf van onder meer SBS, http://NU.nl en de tijdschriften Donald Duck 
en Libelle rapporteerde woensdag bij onderdeel Sanoma SBS een autonome omzetgroei van 2,6 procent.    

 Rusland is met zo'n 250 sporters vertegenwoordigd op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Die ver-
wachting sprak voorzitter Aleksander Zjoekov van het Russisch olympisch comité woensdag uit tegenover 
verschillende media uit zijn land.Zjoekov komt tot het aantal van 250 na gesprekken met internationale 
sportbonden.   

 In de Tour de France is geen mechanische doping ontdekt. Dat heeft de internationale wielerbond UCI 
woensdag bekendgemaakt. In de drie weken die de Tour duurde, zijn 3733 tests uitgevoerd, alle met een 
negatief resultaat. Gezocht werd naar verborgen motortjes in het frame of in de naaf van het achterwiel.   

 Het internationaal sporttribunaal CAS zal bij de Olympische Spelen voor het eerst in de geschiedenis op 
locatie rechtspreken. Het CAS heeft daarvoor een kantoor ingericht in Rio, waar een anti-dopingafdeling van 
de in Zwitserland gehuisveste instantie zijn werkzaamheden zal verrichten. Het IOC laat het bestraffen van 
dopingzondaars voor het eerst over aan het CAS. Op het kantoor in Rio zullen betrokkenen worden gehoord 
en kunnen schorsingen, al dan niet voorlopig, worden uitgesproken. Gestraften kunnen ter plekke ook met-
een beroep aantekenen. Dat wordt nog in Rio behandeld of later in Lausanne.   
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Provinciale Zeeuwse Courant 

 
28 juli 2016 donderdag 

 

Gemeente weert motorclub 

 
SECTION: Algemeen; Blz. 5 
 
LENGTH: 84 woorden 
 

ROTTERDAM 

De gemeente Rotterdam heeft een bijeenkomst van motorclub Goodfellas volgende week verboden. Vol-
gens de gemeente en de politie zijn er te veel veiligheidsbezwaren om een vergunning af te geven. De mo-
torclub is boos. Eerdere edities van de Harleydag verliepen zonder ongeregeldheden, vindt de club. Onder 
meer vanwege de confrontatie in april tussen Hells Angels en Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotter-
dam-Blijdorp achtte de politie het risico te groot voor de bijeenkomst van de Goodfellas.  
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Geen vergunning voor motorclub Rotterdam 

 
SECTION: Regio; Blz. 9 
 
LENGTH: 77 woorden 
 

ROTTERDAM (ANP). De gemeente Rotterdam heeft een bijeenkomst van de motorclub Goodfellas vol-
gende week verboden. Volgens de gemeente en de politie zijn er te veel veiligheidsbezwaren om een ver-
gunning af te geven. De motorclub is boos. Onder meer vanwege een confrontatie in april tussen leden van 
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de motorclubs Hells Angels en Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam, achtte de Rotterdamse 
politie het risico te groot voor de bijeenkomst van de Goodfellas.   
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Rotterdam verbiedt bijeenkomst motorclub 

 
BYLINE: Richard Funnekotter 
 
LENGTH: 164 woorden 
 

ROTTERDAM (ANP) - De gemeente Rotterdam heeft een bijeenkomst van motorclub Goodfellas volgende 
week verboden. Volgens de gemeente en de politie zijn er te veel veiligheidsbezwaren om een vergunning af 
te geven. De motorclub is boos.  

Onder meer vanwege de confrontatie in april tussen leden van motorclubs Hells Angels en Mongols bij een 
Van der Valk-hotel in Rotterdam-Blijdorp achtte de Rotterdamse politie het risico te groot voor de bijeen-
komst van de Goodfellas. Bij eerdere edities van de Harleydag waren leden van de zogeheten 1 pro-
cent-motorclubs aanwezig, wat volgens de gemeente en politie de kans op escalatie nog meer vergroot. 

De Goodfellas geven in een brief op hun website aan geen begrip te hebben voor het besluit van de ge-
meente. Eerdere edities van de Harleydag verliepen zonder ongeregeldheden, zo redeneert de club. Van de 
beruchte 1 procent-motorclubs zouden aanstaande zondag slechts enkele leden komen en met hen zijn 
duidelijke afspraken gemaakt, stelt de club. 
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4 maanden cel voor Hells Angels 

 
SECTION: Algemeen; Blz. 10 
 
LENGTH: 75 woorden 
 

ROTTERDAM 

Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze straf gisteren 
van de rechtbank in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen in de 
slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man gevonden. 

De twee zijn afgelopen april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en 
van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  
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4 maanden cel voor Hells Angels 

 
SECTION: Algemeen; Blz. 10 
 
LENGTH: 75 woorden 
 

ROTTERDAM 

Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze straf gisteren 
van de rechtbank in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen in de 
slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man gevonden. 

De twee zijn afgelopen april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en 
van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  
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4 maanden cel voor Hells Angels 

 
SECTION: Algemeen; Blz. 10 
 
LENGTH: 75 woorden 
 

ROTTERDAM 

Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze straf gisteren 
van de rechtbank in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen in de 
slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man gevonden. 

De twee zijn afgelopen april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en 
van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  
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Editie Zuidoost-Drenthe 
 

Twee Hells Angels vier maanden cel in 

 
SECTION: Binnenland; Blz. 4 
 
LENGTH: 173 woorden 
 

ROTTERDAM Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze 
straf gisteren voor verboden wapenbezit.   

De wapens werden bij huiszoekingen in de slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man ge-
vonden. De twee werden in april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels 
en van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  

Voor deze vechtpartij worden ze echter niet vervolgd, omdat niet te zien en achterhalen is of ze daar straf-
bare feiten hebben gepleegd.  

De motorclubleden hadden in het Van der Valkhotel met elkaar afgesproken. Dat liep vrijwel direct uit op een 
grote matpartij in de bar van het hotel, grenzend aan de lobby en het restaurant. Er werd niet alleen gevoch-
ten, maar ook flink geschoten. Zo'n dertig mannen waren bij de knokpartij betrokken. Tegen drie van de ge-
arresteerde mannen ziet het Openbaar Ministerie voldoende grond voor vervolging. Zij staan terecht voor 
poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging.  
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4 maanden cel voor Hells Angels 

 
SECTION: Algemeen; Blz. 10 
 
LENGTH: 75 woorden 
 

ROTTERDAM 

Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze straf gisteren 
van de rechtbank in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen in de 
slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man gevonden. 

De twee zijn afgelopen april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en 
van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  
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LENGTH: 75 woorden 
 

ROTTERDAM 

Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze straf gisteren 
van de rechtbank in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen in de 
slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man gevonden. 

De twee zijn afgelopen april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en 
van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  
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Gehele Oplage 
 

OM onderuit met hoge strafeis Hells Angels 

 
BYLINE: Gerda Frankenhuis 
 
SECTION: BINNENLAND; Blz. 012 
 
LENGTH: 429 woorden 
 

  door  Gerda Frankenhuis 

 Rotterdam -  Het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam heeft bakzeil moeten  halen in haar poging om 
personen die gepakt zijn voor verboden wapenbezit  langer achter de tralies te krijgen.  

Voor de Rotterdamse rechtbank werden gisteren twee leden van Hells Angels, die  betrokken waren bij de 
massale vechtpartij in het Van der Valk Hotel in  Rotterdam, veroordeeld tot vier maanden cel, terwijl justitie 
twee weken  geleden nog een celstraf van negen maanden had geëist. De rechtbank noemde die  eis 'bui-
tenproportioneel hoog'. Sinds een tijd probeert het OM in de Maasstad hogere straffen te krijgen voor  wa-
penbezit. Dit zodat het een afschrikwekkend effect op wapenbezitters moet  hebben. Ook wil ze op deze 
manier een halt toeroepen aan de schietpartijen in  de regio Rotterdam. Volgens het OM worden er de 
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laatste jaren steeds meer  automatische vuurwapens gevonden. Echter tot nu toe gooide de rechterlijke  
macht de hoge eisen in de prullenbak, maar ging in een aantal zaken wel iets  hoger zitten dan hun eigen 
richtlijnen. De twee mannen uit Gouda en Amsterdam (37 en 43) die gisteren veroordeeld  werden, waren 
met ruim twintig andere motorclubleden betrokken bij de knok- en  schietpartij in het Van der Valkhotel in 
Rotterdam. De Hells Angels gingen  daarbij op de vuist met leden van de motorclub Mongols. Daarvoor 
werd het  tweetal echter niet vervolgd omdat er onvoldoende aanwijzingen waren dat zij  ook daadwerkelijk 
hebben geschoten of geslagen. Wel werden er bij huiszoekingen  in de woningen en in een hengelsport-
winkel in Gouda vuurwapens, munitie en een  geluidsdemper gevonden. Lesley K. (37) beweerde twee we-
ken geleden dat hij het wapen vier tot vijf jaar  geleden in handen had gekregen van iemand die het schiet-
ijzer met munitie aan  hem wilde verkopen. De koper kwam echter nooit opdagen en hij besloot het in  een 
oude sok in een keukenkastje van zijn winkel te bewaren. Hij was het ding  naar eigen zeggen al lang verg-
eten.  De geluidsdemper werd bij zijn woning gevonden in een gereedschapskist. Daarvan  wist K. niet het 
bestaan. Hij had de kist ooit van een kennis gekocht en wist  niet dat daar een geluidsdemper in zat. Bij Bob 
de G. (43) werd de revolver in  zijn slaapkamer gevonden. Hij had het geladen oude wapen geërfd van een  
overleden oom. Het OM zegt blij te zijn met de onvoorwaardelijke celstraffen. ,,Maar die wijkt  af van de 
eisen die wij hebben gedaan. We hebben niet voor niets hoge  celstraffen geeist. Wij gaan het vonnis be-
studeren en beslissen dan of we in  appèl gaan", aldus een woordvoerster. 
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4 maanden cel voor Hells Angels 

 
SECTION: Algemeen; Blz. 10 
 
LENGTH: 75 woorden 
 

ROTTERDAM 

Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze straf gisteren 
van de rechtbank in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen in de 
slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man gevonden. 
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De twee zijn afgelopen april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en 
van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  
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Het Parool 
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kort nieuws amsterdam 

 
SECTION: Amsterdam; Blz. 11 
 
LENGTH: 362 woorden 
 
Wietplantage opgerold na melding overval 

Na een melding van een mishandeling van een man voor een flat aan de Willem Augustinstraat in 
Nieuw-West, gisteravond rond 22.00 uur, hebben agenten een wietplantage opgerold. In de buurt van de 
man die zou zijn mishandeld en/of overvallen, rook het naar wiet, waarna de politie in zijn woning een plan-
tage vond. De man is door ambulancepersoneel verzorgd aan zijn minimale verwondingen en vervolgens 
aangehouden. Een eventuele overvaller is de politie nog niet op het spoor.  
 
Rondleiding: homoseksueel gedrag bij dieren 

In het kader van de EuroPride organiseert Artis van zondag 31 juli tot en met 7 augustus dagelijks een rond-
leiding met als onderwerp homoseksualiteit in het dierenrijk. De rondleidingen beginnen elke dag om 13.45 
uur bij restaurant de Twee Cheetahs en duren een uur. 'Homoseksueel gedrag onder dieren is geen vergis-
sing. In vele gevallen is duidelijk wat daar de evolutionaire kracht achter geweest is om dit gedrag toe te 
staan,' aldus Artis. De rondleiding zit inbegrepen bij een toegangskaartje voor de dierentuin. 
 
Celstraf voor Amsterdamse Hells Angel 

Een 43-jarige Amsterdamse Hells Angel krijgt vier maanden cel voor het bezit van een geladen revolver en 
270 patronen. Die vond de recherche bij zijn vriendin thuis, daags na de wilde vechtpartij in een Rotterdams 
Van der Valkhotel. Daarbij waren op 7 april tientallen Hells Angels op de vuist gegaan met leden van de riva-
liserende motorclub Mongols. Tijdens de knokpartij werd meermaals geschoten. Een Hells Angel (37) uit 
Gouda krijgt ook vier maanden omdat in zijn bedrijf een vuurwapen lag. 
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Man met tas vol nepwapens op politiebureau 

Een man heeft gisteravond in het politiebureau aan de Nieuwezijds Voorburgwal een tas met een flashbang-
granaat ingeleverd. Rond half acht kwam hij het bureau binnen met de vraag om een gesprek. De man oog-
de volgens de politie gespannen en zei een tas vol wapens bij zich te hebben. Een agent zag in de tas in-
derdaad iets wat op een granaat leek en schakelde de specialisten in. Een flashbanggranaat geeft bij ont-
ploffing een flits, gevolgd door een harde klap en is verboden. De man is aangehouden. 
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Editie Zuid 
 

Twee Hells Angels vier maanden cel in 

 
SECTION: Binnenland; Blz. 4 
 
LENGTH: 173 woorden 
 

ROTTERDAM Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze 
straf gisteren voor verboden wapenbezit.   

De wapens werden bij huiszoekingen in de slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man ge-
vonden. De twee werden in april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels 
en van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  

Voor deze vechtpartij worden ze echter niet vervolgd, omdat niet te zien en achterhalen is of ze daar straf-
bare feiten hebben gepleegd.  

De motorclubleden hadden in het Van der Valkhotel met elkaar afgesproken. Dat liep vrijwel direct uit op een 
grote matpartij in de bar van het hotel, grenzend aan de lobby en het restaurant. Er werd niet alleen gevoch-
ten, maar ook flink geschoten. Zo'n dertig mannen waren bij de knokpartij betrokken. Tegen drie van de ge-
arresteerde mannen ziet het Openbaar Ministerie voldoende grond voor vervolging. Zij staan terecht voor 
poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging.  
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Amsterdam 
 

Amsterdamse Hells Angel gaat cel in 

 
SECTION: NIEUWS; Blz. 008 
 
LENGTH: 94 woorden 
 

  Vier maanden 

Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze  kregen deze straf gisteren 
van de rechtbank in Rotterdam voor verboden  wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen in de 
slaapkamer van de ene en  het bedrijf van de andere man gevonden. Een van hen kwam uit Amsterdam, de  
ander uit Gouda. De twee zijn in april opgepakt tijdens een massale knokpartij  tussen leden van de Hells 
Angels en van de rivaliserende motorclub Mongols bij  een Van der Valkhotel in Rotterdam. Er werd niet 
alleen gevochten, ook  geschoten.  anp  
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4 maanden cel voor Hells Angels 

 
SECTION: Algemeen; Blz. 10 
 
LENGTH: 75 woorden 
 

ROTTERDAM 

Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze straf gisteren 
van de rechtbank in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen in de 
slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man gevonden. 

De twee zijn afgelopen april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en 
van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  
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Cel voor Hells Angels om wapenbezit 

 
SECTION: Regio; Blz. 14 
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LENGTH: 72 woorden 
 

ROTTERDAM (ANP). Twee leden van de motorclub Hells Angels zijn gisteren door de rechtbank in Rotter-
dam veroordeeld tot vier maanden cel vanwege verboden wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen 
in de slaapkamer van de een en in het bedrijf van de andere man gevonden. De twee werden in april opge-
pakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en de rivaliserende motorclub Mon-
gols bij een hotel in Rotterdam.   
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Celstraf voor leden Hells Angels 

 
BYLINE: ANP 
 
SECTION: Nederland; Blz. 11 
 
LENGTH: 88 woorden 
 

wapenbezit 

Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kregen deze straf gisteren 
van de rechtbank in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De wapens werden bij huiszoekingen in de 
slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man gevonden. De twee zijn in april opgepakt tijdens 
een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en van de rivaliserende motorclub Mongols bij een 
Van der Valkhotel in Rotterdam. Voor deze vechtpartij worden ze echter niet vervolgd. 
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Twee Hells Angels moeten vier maanden cel in (2) 

 
BYLINE: Marieke de Witte 
 
LENGTH: 229 woorden 
 

N i e u w bericht, meer informatie 

ROTTERDAM (ANP) - Twee leden van de motorclub Hells Angels moeten vier maanden de cel in. Ze kre-
gen deze straf dinsdag van de rechtbank in Rotterdam voor verboden wapenbezit. De wapens werden bij 
huiszoekingen in de slaapkamer van de ene en het bedrijf van de andere man gevonden.  

De twee zijn afgelopen april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en 
van de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam. Voor deze vechtpartij 
worden ze echter niet vervolgd, omdat niet te zien en achterhalen is of ze daar strafbare feiten hebben ge-
pleegd. 

De motorclubleden hadden in het Van der Valkhotel met elkaar afgesproken. Dat liep vrijwel direct uit op een 
grote matpartij in de bar van het hotel, grenzend aan de lobby en het restaurant. Er werd niet alleen gevoch-
ten, maar ook flink geschoten. Zo'n dertig mannen waren bij de knokpartij betrokken, 23 personen werden 
direct gearresteerd. Een deel van hen had zich na het vechten in of rond het hotel verstopt. Van de hotel-
gasten en -medewerkers raakte niemand gewond. 

Tegen 'slechts' drie van de gearresteerde mannen ziet het Openbaar Ministerie voldoende grond voor ver-
volging. Zij staan terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Het is nog niet 
duidelijk wanneer de zaak tegen hen inhoudelijk behandeld wordt. 
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Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij 
 
BYLINE: NADIA BERKELDER 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 6 
 
LENGTH: 335 woorden 
 

Justitie vervolgt slechts drie van ruim twintig mannen wegens een massale knokpartij in hotel Van der Valk in 
Rotterdam-Blijdorp op 7 april.  

Verbijsterend!" sprak Idriss van Straalen, de advocaat van één van de drie verdachten die gisteren bij de 
rechtbank moesten verschijnen. Zeker omdat een heleboel verdachten op beelden staan. Het kon niet an-
ders, volgens justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets onwettigs. Alleen in 
de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, stonden uit.  
 
Op die avond in april hadden leden van Hells Angels en Mongols afgesproken in het hotel. De bijeenkomst 
liep gillend uit de hand. Getuigen vertelden dat er mannen met hamers, messen en vuurwapens rondliepen. 
Er is ook geschoten. Gasten moesten vluchten.  
 
Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen. "Vervelend, maar het is niet 
anders", zei persofficier Barbara van Unnik na afloop van de zitting.   

Huiszoeking  

Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht. Bij twee van hen, een man uit Gouda (37) en 
een Amsterdammer (43), werd een vuurwapen gevonden bij een huiszoeking na hun arrestatie in Rotter-
dam.  
 
Justitie eiste gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knokpartij kon niet wor-
den bewezen, zei de officier. De rechtszaak tegen de andere drie, een man uit Ridderkerk (46), een Delf-
tenaar (49) en een Rotterdammer (33) dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vecht-
partij in het hotel, maar ook van het mishandelen van de eigenaar van een tattooshop. De man werd volgens 
justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.  
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De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen, een kroeg in het centrum.  
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Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij 
 
BYLINE: NADIA BERKELDER 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 6 
 
LENGTH: 335 woorden 
 

Justitie vervolgt slechts drie van ruim twintig mannen wegens een massale knokpartij in hotel Van der Valk in 
Rotterdam-Blijdorp op 7 april.  

Verbijsterend!" sprak Idriss van Straalen, de advocaat van één van de drie verdachten die gisteren bij de 
rechtbank moesten verschijnen. Zeker omdat een heleboel verdachten op beelden staan. Het kon niet an-
ders, volgens justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets onwettigs. Alleen in 
de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, stonden uit.  
 
Op die avond in april hadden leden van Hells Angels en Mongols afgesproken in het hotel. De bijeenkomst 
liep gillend uit de hand. Getuigen vertelden dat er mannen met hamers, messen en vuurwapens rondliepen. 
Er is ook geschoten. Gasten moesten vluchten.  
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Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen. "Vervelend, maar het is niet 
anders", zei persofficier Barbara van Unnik na afloop van de zitting.   

Huiszoeking  

Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht. Bij twee van hen, een man uit Gouda (37) en 
een Amsterdammer (43), werd een vuurwapen gevonden bij een huiszoeking na hun arrestatie in Rotter-
dam.  
 
Justitie eiste gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knokpartij kon niet wor-
den bewezen, zei de officier. De rechtszaak tegen de andere drie, een man uit Ridderkerk (46), een Delf-
tenaar (49) en een Rotterdammer (33) dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vecht-
partij in het hotel, maar ook van het mishandelen van de eigenaar van een tattooshop. De man werd volgens 
justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.  
 
De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen, een kroeg in het centrum.  
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LENGTH: 449 woorden 
 

Justitie vervolgt slechts drie van de ruim twintig mannen die worden verdacht van de massale knokpartij in 
Hotel van der Valk in Rotterdam op 7 april. Volgens het Openbaar Ministerie kan van de meeste verdachten 
niet worden bewezen dat ze gevochten hebben.   
 
 

"Verbijsterend!" sprak Idriss van Straalen, de advocaat van één van de drie verdachten die gisteren bij de 
rechtbank in Rotterdam moesten verschijnen. Zeker omdat een heleboel verdachten op beelden staan. Het 
kon niet anders, volgens justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets onwettigs. 
Alleen in de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, stonden uit.  
 
Op die avond in april hadden leden van rivaliserende motorbendes - Hells Angels en Mongols - afgesproken 
in het hotel vlak bij Diergaarde Blijdorp. De bijeenkomst liep gillend uit de hand. Getuigen vertelden de politie 
dat er mannen met hamers, messen en vuurwapens rondliepen. Er is ook geschoten. Gasten moesten 
vluchten voor het geweld.  
 
Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen. "Vervelend, maar het is niet 
anders", zei persofficier Barbara van Unnik na afloop van de zitting. Direct na de matpartij haalde justitie nog 
alles uit de kast. Er is destijds gedreigd om beveiligingsbeelden openbaar te maken als verdachten zich niet 
zouden melden. Dat is niet gebeurd. En alle betrokkenen bij de vechtpartij houden tot nu toe de kaken stijf 
op elkaar.  
 
Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht. Bij twee van hen, een 37-jarige man uit 
Gouda en een 43-jarige Amsterdammer, werd een vuurwapen gevonden bij een huiszoeking na hun arresta-
tie in Rotterdam. Justitie eiste gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knok-
partij kon niet worden bewezen, zei de officier.  
 
De rechtszaak tegen de andere drie, een 46-jarige man uit Ridderkerk, een 49-jarige Delftenaar en een 
33-jarige Rotterdammer dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vechtpartij in het hotel, 
maar ook van het mishandelen van de eigenaar van tattoo-winkel Walls & Skin aan de Eerste Middelland-
straat. De man werd volgens justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond 
lag.  
 
De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen, een kroeg op de hoek van de Heemraadsingel en de Nieuwe Binnen-
weg.  

Merkwaardig: er figureren ruim twintig verdachten in dit dossier (-Idriss van Straalen, advocaat)  
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GRAPHIC: Hells Angels gisteren bij de rechtbank in Rotterdam. De mannen zijn in gesprek met hun advo-
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Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij 
 
BYLINE: NADIA BERKELDER 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 6 
 
LENGTH: 335 woorden 
 

Justitie vervolgt slechts drie van ruim twintig mannen wegens een massale knokpartij in hotel Van der Valk in 
Rotterdam-Blijdorp op 7 april.  

Verbijsterend!" sprak Idriss van Straalen, de advocaat van één van de drie verdachten die gisteren bij de 
rechtbank moesten verschijnen. Zeker omdat een heleboel verdachten op beelden staan. Het kon niet an-
ders, volgens justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets onwettigs. Alleen in 
de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, stonden uit.  
 
Op die avond in april hadden leden van Hells Angels en Mongols afgesproken in het hotel. De bijeenkomst 
liep gillend uit de hand. Getuigen vertelden dat er mannen met hamers, messen en vuurwapens rondliepen. 
Er is ook geschoten. Gasten moesten vluchten.  
 
Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen. "Vervelend, maar het is niet 
anders", zei persofficier Barbara van Unnik na afloop van de zitting.   

Huiszoeking  

Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht. Bij twee van hen, een man uit Gouda (37) en 
een Amsterdammer (43), werd een vuurwapen gevonden bij een huiszoeking na hun arrestatie in Rotter-
dam.  
 
Justitie eiste gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knokpartij kon niet wor-
den bewezen, zei de officier. De rechtszaak tegen de andere drie, een man uit Ridderkerk (46), een Delf-
tenaar (49) en een Rotterdammer (33) dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vecht-
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partij in het hotel, maar ook van het mishandelen van de eigenaar van een tattooshop. De man werd volgens 
justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.  
 
De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen, een kroeg in het centrum.  
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Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij 
 
BYLINE: NADIA BERKELDER 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 6 
 
LENGTH: 335 woorden 
 

Justitie vervolgt slechts drie van ruim twintig mannen wegens een massale knokpartij in hotel Van der Valk in 
Rotterdam-Blijdorp op 7 april.  

Verbijsterend!" sprak Idriss van Straalen, de advocaat van één van de drie verdachten die gisteren bij de 
rechtbank moesten verschijnen. Zeker omdat een heleboel verdachten op beelden staan. Het kon niet an-
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ders, volgens justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets onwettigs. Alleen in 
de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, stonden uit.  
 
Op die avond in april hadden leden van Hells Angels en Mongols afgesproken in het hotel. De bijeenkomst 
liep gillend uit de hand. Getuigen vertelden dat er mannen met hamers, messen en vuurwapens rondliepen. 
Er is ook geschoten. Gasten moesten vluchten.  
 
Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen. "Vervelend, maar het is niet 
anders", zei persofficier Barbara van Unnik na afloop van de zitting.   

Huiszoeking  

Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht. Bij twee van hen, een man uit Gouda (37) en 
een Amsterdammer (43), werd een vuurwapen gevonden bij een huiszoeking na hun arrestatie in Rotter-
dam.  
 
Justitie eiste gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knokpartij kon niet wor-
den bewezen, zei de officier. De rechtszaak tegen de andere drie, een man uit Ridderkerk (46), een Delf-
tenaar (49) en een Rotterdammer (33) dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vecht-
partij in het hotel, maar ook van het mishandelen van de eigenaar van een tattooshop. De man werd volgens 
justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.  
 
De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen, een kroeg in het centrum.  
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Merendeel bikers vrijuit na massale vechtpartij 
 
BYLINE: NADIA BERKELDER 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 6 
 
LENGTH: 335 woorden 
 

Justitie vervolgt slechts drie van ruim twintig mannen wegens een massale knokpartij in hotel Van der Valk in 
Rotterdam-Blijdorp op 7 april.  

Verbijsterend!" sprak Idriss van Straalen, de advocaat van één van de drie verdachten die gisteren bij de 
rechtbank moesten verschijnen. Zeker omdat een heleboel verdachten op beelden staan. Het kon niet an-
ders, volgens justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets onwettigs. Alleen in 
de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, stonden uit.  
 
Op die avond in april hadden leden van Hells Angels en Mongols afgesproken in het hotel. De bijeenkomst 
liep gillend uit de hand. Getuigen vertelden dat er mannen met hamers, messen en vuurwapens rondliepen. 
Er is ook geschoten. Gasten moesten vluchten.  
 
Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen. "Vervelend, maar het is niet 
anders", zei persofficier Barbara van Unnik na afloop van de zitting.  

Huiszoeking  

Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht. Bij twee van hen, een man uit Gouda (37) en 
een Amsterdammer (43), werd een vuurwapen gevonden bij een huiszoeking na hun arrestatie in Rotter-
dam.  
 
Justitie eiste gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knokpartij kon niet wor-
den bewezen, zei de officier. De rechtszaak tegen de andere drie, een man uit Ridderkerk (46), een Delf-
tenaar (49) en een Rotterdammer (33) dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vecht-
partij in het hotel, maar ook van het mishandelen van de eigenaar van een tattooshop. De man werd volgens 
justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.  
 
De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen, een kroeg in het centrum.  
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Veel knokkers gaan vrijuit 

 
BYLINE: NADIA BERKELDER 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 8 
 
LENGTH: 351 woorden 
 

Justitie krijgt het bewijs tegen de meeste verdachten van een vechtpartij tussen motorbendes in een Van der 
Valk-hotel in Rotterdam niet rond. Betrokkenen houden de kaken stijf op elkaar.   

Justitie vervolgt slechts drie van de ruim twintig mannen die worden verdacht van de massale knokpartij in 
Hotel van der Valk in Rotterdam op 7 april van dit jaar. Volgens het Openbaar Ministerie kan van de meeste 
verdachten niet worden bewezen dat ze gevochten hebben.  

Het kon niet anders, volgens Justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets on-
wettigs. Alleen in de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, 
stonden uit.  

Op die avond in april hadden leden van rivaliserende motorbendes - Hells Angels en Mongols - afgesproken 
in het hotel. De bijeenkomst liep gierend uit de hand. Getuigen vertelden de politie dat er mannen met ha-
mers, messen en vuurwapens rondliepen. Er is ook geschoten. Gasten moesten vluchten voor het geweld. 
Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen.  

Direct na de matpartij haalde justitie nog alles uit de kast. Er is destijds gedreigd om beveiligingsbeelden 
openbaar te maken als verdachten zich niet zouden melden. Dat is niet gebeurd. Betrokkenen bij de vecht-
partij houden tot nu toe de kaken op elkaar.  

Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht wegens verboden wapenbezit. Justitie eiste 
gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knokpartij kon niet worden bewezen, 
zei de officier.  

De rechtszaak tegen de andere drie dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vechtpartij 
in het hotel, maar ook van het mishandelen van de eigenaar van een tattoo-winkel. De man werd volgens 
justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.  

De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen in die buurt.  
 
LOAD-DATE: 12 July 2016 
 
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 



Page 108 
Veel knokkers gaan vrijuit BN/DeStem 13 juli 2016 woensdag  

PUBLICATION-TYPE: Krant 
 
JOURNAL-CODE: BS 
 
 

Copyright 2016 Wegener NieuwsMedia BV 
All Rights Reserved 

 
 
Return to List 
 

72 of 199 DOCUMENTS 
 
 

 
BN/DeStem 

 
13 juli 2016 woensdag 

 

Veel knokkers gaan vrijuit 

 
BYLINE: NADIA BERKELDER 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 8 
 
LENGTH: 351 woorden 
 

Justitie krijgt het bewijs tegen de meeste verdachten van een vechtpartij tussen motorbendes in een Van der 
Valk-hotel in Rotterdam niet rond. Betrokkenen houden de kaken stijf op elkaar.   

Justitie vervolgt slechts drie van de ruim twintig mannen die worden verdacht van de massale knokpartij in 
Hotel van der Valk in Rotterdam op 7 april van dit jaar. Volgens het Openbaar Ministerie kan van de meeste 
verdachten niet worden bewezen dat ze gevochten hebben.  

Het kon niet anders, volgens Justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets on-
wettigs. Alleen in de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, 
stonden uit.  

Op die avond in april hadden leden van rivaliserende motorbendes - Hells Angels en Mongols - afgesproken 
in het hotel. De bijeenkomst liep gierend uit de hand. Getuigen vertelden de politie dat er mannen met ha-
mers, messen en vuurwapens rondliepen. Er is ook geschoten. Gasten moesten vluchten voor het geweld. 
Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen.  

Direct na de matpartij haalde justitie nog alles uit de kast. Er is destijds gedreigd om beveiligingsbeelden 
openbaar te maken als verdachten zich niet zouden melden. Dat is niet gebeurd. Betrokkenen bij de vecht-
partij houden tot nu toe de kaken op elkaar.  

Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht wegens verboden wapenbezit. Justitie eiste 
gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knokpartij kon niet worden bewezen, 
zei de officier.  

De rechtszaak tegen de andere drie dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vechtpartij 
in het hotel, maar ook van het mishandelen van de eigenaar van een tattoo-winkel. De man werd volgens 
justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.  
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De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen in die buurt.  
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Venray 
 

Knokpartij 
 
SECTION: B; Blz. 08 
 
LENGTH: 54 woorden 
 

Justitie vervolgt slechts drie van de ruim twintig mannen die worden verdacht van de massale knokpartij in 
Hotel van der Valk in Rotterdam op 7 april van dit jaar. Volgens het Openbaar Ministerie kan van de meeste 
verdachten niet worden bewezen dat ze gevochten hebben. Het gaat om leden van de Hells Angels en 
Mongols. FOTO AD  
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Editie Zuidoost-Drenthe 
 

Justitie krijgt bewijs motorclubs niet rond 

 
SECTION: Binnenland; Blz. 4 
 
LENGTH: 83 woorden 
 

ROTTERDAM Slechts drie van de ruim twintig verdachten die zijn aangehouden na een massale knokpartij 
tussen leden van motorclubs Hells Angels en Mongols op 7 april in Rotterdam worden vervolgd. Tegen de 
andere verdachten is onvoldoende bewijs, zegt het Openbaar Ministerie. De vechtpartij in het Van der Valk 
Hotel bij de Diergaarde Blijdorp zorgde voor paniek bij de gasten: er werden schoten gelost. Aangenomen 
wordt dat de twee motorclubs afgesproken hadden in het hotel.  

Alle verdachten zwijgen.   
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Drie verdachten in bendeoorlog 
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SECTION: BIBU; Blz. 007 
 
LENGTH: 240 woorden 
 

  Rotterdam Slechts drie van de ruim twintig motorbendeleden die betrokken waren bij de  knokpartij in een 
hotel in Rotterdam worden door het openbaar ministerie (OM)  vervolgd. Volgens justitie is er tegen de 
anderen onvoldoende bewijs.   

Dat stelde de officier van justitie gisteren tijdens de pro-formazitting tegen  de drie mannen (29, 33 en 46 
jaar) in de Rotterdamse rechtbank. ,,Bij deze stand van zaken in het onderzoek is dit het", aldus een  
woordvoerster van het OM. Volgens justitie zijn er wel meer motorclubleden  herkend, maar niet tijdens het 
plegen van strafbare feiten. Daarnaast weigeren  de verdachten over elkaar te verklaren. Opvallend is dat 
de vervolgde mannen allen lid zijn van motorclub Hells Angels  terwijl de vechtpartij op 7 april plaatsvond 
tussen leden van die club en de  Mongols. Er werd ook geschoten. Niemand van de hotelgasten of 
-personeel raakte  gewond. Het drietal staat terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke  ge-
weldpleging. Zij worden ook verdacht in januari een man zwaar te hebben  mishandeld in tattooshop Walls 
& Skin in Rotterdam.  Wat precies de reden is voor de massale vechtpartij blijft onduidelijk.  Eerder werd 
tegen twee Hells Angels een gevangenisstraf van negen maanden  geëist voor verboden wapenbezit. In 
een woning en een hengelsportwinkel werden  vuurwapens gevonden. Zij waren bij de vechtpartij aanwezig, 
maar worden  daarvoor niet vervolgd. Uitspraak: 26 juli. 
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Achterhoek Doetinchem; Achterhoek Winterswijk; Arnhem; Betuwe; Liemers; 
Maas en Waal; Maasland; Nijmegen; Renkum; Rijk van Nijmegen; Rivierenland; 

Vallei; Veluwezoom Oost; Wijchen Beuningen 
 

Veel knokkers gaan vrijuit 

 
BYLINE: NADIA BERKELDER 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 8 
 
LENGTH: 351 woorden 
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Justitie krijgt het bewijs tegen de meeste verdachten van een vechtpartij tussen motorbendes in een Van der 
Valk-hotel in Rotterdam niet rond. Betrokkenen houden de kaken stijf op elkaar.   

Justitie vervolgt slechts drie van de ruim twintig mannen die worden verdacht van de massale knokpartij in 
Hotel van der Valk in Rotterdam op 7 april van dit jaar. Volgens het Openbaar Ministerie kan van de meeste 
verdachten niet worden bewezen dat ze gevochten hebben.  

Het kon niet anders, volgens Justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets on-
wettigs. Alleen in de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, 
stonden uit.  

Op die avond in april hadden leden van rivaliserende motorbendes - Hells Angels en Mongols - afgesproken 
in het hotel. De bijeenkomst liep gierend uit de hand. Getuigen vertelden de politie dat er mannen met ha-
mers, messen en vuurwapens rondliepen. Er is ook geschoten. Gasten moesten vluchten voor het geweld. 
Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen.  

Direct na de matpartij haalde justitie nog alles uit de kast. Er is destijds gedreigd om beveiligingsbeelden 
openbaar te maken als verdachten zich niet zouden melden. Dat is niet gebeurd. Betrokkenen bij de vecht-
partij houden tot nu toe de kaken op elkaar.  

Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht wegens verboden wapenbezit. Justitie eiste 
gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knokpartij kon niet worden bewezen, 
zei de officier.  

De rechtszaak tegen de andere drie dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vechtpartij 
in het hotel, maar ook van het mishandelen van de eigenaar van een tattoo-winkel. De man werd volgens 
justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.  

De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen in die buurt.  
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Apeldoorn; Deventer; Epe-Vaassen; Flevoland; Lochem; Salland; Vecht-
dal-Hardenberg; West-Veluwe; Zutphen; Zwolle-Kampen 

 

Veel knokkers gaan vrijuit 

 
BYLINE: NADIA BERKELDER 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 8 
 
LENGTH: 351 woorden 
 

Justitie krijgt het bewijs tegen de meeste verdachten van een vechtpartij tussen motorbendes in een Van der 
Valk-hotel in Rotterdam niet rond. Betrokkenen houden de kaken stijf op elkaar.   

Justitie vervolgt slechts drie van de ruim twintig mannen die worden verdacht van de massale knokpartij in 
Hotel van der Valk in Rotterdam op 7 april van dit jaar. Volgens het Openbaar Ministerie kan van de meeste 
verdachten niet worden bewezen dat ze gevochten hebben.  

Het kon niet anders, volgens Justitie: de mannen staan wel op de beelden, maar ze doen daarop niets on-
wettigs. Alleen in de lobby van het hotel stonden camera's. Die in het restaurant, waar gevochten werd, 
stonden uit.  

Op die avond in april hadden leden van rivaliserende motorbendes - Hells Angels en Mongols - afgesproken 
in het hotel. De bijeenkomst liep gierend uit de hand. Getuigen vertelden de politie dat er mannen met ha-
mers, messen en vuurwapens rondliepen. Er is ook geschoten. Gasten moesten vluchten voor het geweld. 
Toch is de politie er niet in geslaagd om de aangetroffen wapens te koppelen aan de verdachten. Volgens 
justitie is daarmee het bewijs te mager om iedereen voor de rechter te brengen.  

Direct na de matpartij haalde justitie nog alles uit de kast. Er is destijds gedreigd om beveiligingsbeelden 
openbaar te maken als verdachten zich niet zouden melden. Dat is niet gebeurd. Betrokkenen bij de vecht-
partij houden tot nu toe de kaken op elkaar.  

Gisteren stonden vijf leden van motorclub Hells Angels terecht wegens verboden wapenbezit. Justitie eiste 
gisteren negen maanden cel tegen hen. Ook hun betrokkenheid bij de knokpartij kon niet worden bewezen, 
zei de officier.  

De rechtszaak tegen de andere drie dient in het najaar. Dat trio wordt niet alleen verdacht van de vechtpartij 
in het hotel, maar ook van het mishandelen van de eigenaar van een tattoo-winkel. De man werd volgens 
justitie op 5 januari in zijn zaak geschopt en geslagen terwijl hij op de grond lag.  

De drie mogen in ieder geval tot hun proces niet in de buurt komen van de tattooshop. Dat betekent dat ze 
ook niet naar hun 'clubhuis' kunnen in die buurt.  
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Massale knokpartij in hotel: justitie klaagt drie man aan 

 
BYLINE: VAN ONZE VERSLAGGEVER, JEROEN VISSER 
 
SECTION: Ten Eerste; Blz. 6 
 
LENGTH: 383 woorden 
 

Justitie vervolgt drie mannen voor deelname aan een massale vechtpartij tussen twee motorbendes in het 
Van der Valkhotel in Rotterdam, afgelopen april. De drie staan terecht voor poging tot zware mishandeling 
en openlijke geweldpleging.   

De mannen zijn ook verdachte in een andere strafzaak. Ze zouden betrokken zijn geweest bij de mishande-
ling van de eigenaar van een tattooshop in Rotterdam in januari.  
 
Leden van de Mongols en de Hells Angels raakten op 9 april tijdens een georganiseerde ontmoeting met 
elkaar in gevecht in de bar van het Van der Valkhotel. Daarbij werd veelvuldig geschoten. In het aangren-
zende restaurant waren op dat moment tientallen gasten aanwezig. Niemand van de hotelgasten of het per-
soneel raakte gewond.  
 
Een deel van de bendeleden bleek zich na het vechten in of rond het hotel te hebben verstopt. Na een klop-
jacht, waarbij een arrestatieteam onder meer alle hotelkamers inspecteerde, werden 23 leden gearresteerd. 
Een van hen was zwaargewond.  
 
Ondanks de vele aanhoudingen ziet het Openbaar Ministerie in slechts drie gevallen genoeg grond voor 
vervolging. Na de vechtpartij werd duidelijk dat niet alle camera's in en rond het hotel geactiveerd waren. 
Ook zijn er weinig beelden waarop duidelijk te zien is dat bendeleden geweld plegen. 'Dit is wat het is', aldus 
de officier van justitie.  
 
Bij huiszoekingen troffen agenten bij twee arrestanten wapens aan. Zij moesten dinsdag voorkomen voor 
verboden wapenbezit. Een 37-jarige verdachte verklaarde dat hij vergeten was dat er een pistool en een 
demper in zijn winkel lagen. De ander, een 43-jarige man, had eerder al verklaard dat de revolver in zijn 
nachtkastje een erfstuk was. Tijdens de zitting zei zijn advocaat dat de man op 9 april in het hotel was 'om 
schnitzels te eten'.  
 
De knokpartij, die door een van de getuigen werd omschreven als een scène 'uit het Wilde Westen', veroor-
zaakte ook politieke ophef. Minister van der Steur van Veiligheid en Justitie beloofde harde maatregelen. 
Vorige maand kondigde het Openbaar Ministerie aan een civiele zaak voor te bereiden om een of meerdere 
motorclubs te verbieden.  
 
De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de drie mannen die worden verdacht van geweldpleging 
begint in oktober.  

'Mijn cliënt was in het hotel om schnitzels te eten'  
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Gehele Oplage 
 

Hells Angels voor rechter 

 
BYLINE: Van onze Rotterdamse redactie 
 
SECTION: BINNENLAND; Blz. 013 
 
LENGTH: 280 woorden 
 

  Van onze Rotterdamse redactie  

 Rotterdam -  Slechts drie van de ruim twintig motorbendeleden die betrokken  waren bij de massale 
knokpartij in het Van der Valkhotel in Rotterdam worden  door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd. 
Volgens justitie zijn er tegen de  anderen onvoldoende bewijzen om tot een succesvolle vervolging te ko-
men.   

 Dat stelde de officier van justitie gisteren tijdens de pro-formazitting tegen  de drie mannen (29, 33 en 46 
jaar) in de extra beveiligde Rotterdamse rechtbank. „Bij deze stand van zaken in het onderzoek, is dit het", 
aldus een  woordvoerster van het OM. Volgens justitie zijn er wel meer motorclubleden  herkend, maar niet 
tijdens het plegen van strafbare feiten. Daarnaast weigeren  de verdachten over elkaar te verklaren. Opval-
lend is dat de vervolgde mannen allen lid zijn van motorclub Hells Angels,  terwijl de vechtpartij op 7 april 
plaatsvond tussen leden van die club en de  Mongols. Er werd ook geschoten. Niemand van de hotelgas-
ten of -personeel raakte  gewond.  Het drietal staat terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke  
geweldpleging. Zij worden er ook van verdacht in januari een man zwaar te  hebben mishandeld in tattoo-
shop Walls & Skin in Rotterdam.  Wat precies de reden is voor de massale vechtpartij blijft onduidelijk. De 
zaak  wordt vermoedelijk eind dit jaar inhoudelijk behandeld. Tegen twee andere Hells  Angels, uit Amster-
dam en Gouda, is een gevangenisstraf van negen maanden geëist  voor verboden wapenbezit. Zij waren 
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ook bij de vechtpartij aanwezig, maar ze  worden daarvoor niet vervolgd omdat niet duidelijk is geworden 
wat hun rol  daarbij is geweest.  

 Voor vechtpartij bij Van der Valkhotel  
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Rotterdam 
 

Hells Angels voor rechter 

 
BYLINE: Gerda Frankenhuis 
 
SECTION: REGIO; Blz. 012 
 
LENGTH: 273 woorden 
 

  Merendeel niet vervolgd 

door  Gerda Frankenhuis 

 Rotterdam -  Slechts drie van de ruim twintig motorbendeleden die betrokken  waren bij de massale 
knokpartij in het Van der Valkhotel in Rotterdam worden  door het Openbaar Ministerie (OM) vervolgd. 
Volgens justitie zijn er tegen de  anderen onvoldoende bewijzen om tot een succesvolle vervolging te ko-
men.   

Dat stelde de officier van justitie gisteren tijdens de pro-formazitting tegen  de drie mannen (29, 33 en 46 
jaar) in de Rotterdamse rechtbank. „Bij deze stand van zaken in het onderzoek, is dit het", aldus een  
woordvoerster van het OM. Volgens justitie zijn er wel meer motorclubleden  herkend, maar niet tijdens het 
plegen van strafbare feiten. Daarnaast weigeren  de verdachten over elkaar te verklaren. Opvallend is dat 
de vervolgde mannen allen lid zijn van motorclub Hells Angels,  terwijl de vechtpartij op 7 april plaatsvond 
tussen leden van die club en de  Mongols. Er werd ook geschoten. Niemand van de hotelgasten of 
-personeel raakte  gewond. Het drietal staat terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke  ge-
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weldpleging. Zij worden er ook van verdacht in januari een man zwaar te  hebben mishandeld in tattooshop 
Walls & Skin in Rotterdam.  Wat precies de reden is voor de massale vechtpartij blijft onduidelijk. De zaak  
wordt vermoedelijk eind dit jaar inhoudelijk behandeld. Tegen twee andere Hells  Angels, uit Amsterdam en 
Gouda, is een gevangenisstraf van negen maanden geëist  voor verboden wapenbezit. Zij waren ook bij de 
vechtpartij aanwezig, maar ze  worden daarvoor niet vervolgd omdat niet duidelijk is geworden wat hun rol  
daarbij is geweest.  
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Drie verdachten in bendeoorlog 

 
SECTION: BIBU; Blz. 007 
 
LENGTH: 240 woorden 
 

  Rotterdam Slechts drie van de ruim twintig motorbendeleden die betrokken waren bij de  knokpartij in een 
hotel in Rotterdam worden door het openbaar ministerie (OM)  vervolgd. Volgens justitie is er tegen de 
anderen onvoldoende bewijs.   

Dat stelde de officier van justitie gisteren tijdens de pro-formazitting tegen  de drie mannen (29, 33 en 46 
jaar) in de Rotterdamse rechtbank. ,,Bij deze stand van zaken in het onderzoek is dit het", aldus een  
woordvoerster van het OM. Volgens justitie zijn er wel meer motorclubleden  herkend, maar niet tijdens het 
plegen van strafbare feiten. Daarnaast weigeren  de verdachten over elkaar te verklaren. Opvallend is dat 
de vervolgde mannen allen lid zijn van motorclub Hells Angels  terwijl de vechtpartij op 7 april plaatsvond 
tussen leden van die club en de  Mongols. Er werd ook geschoten. Niemand van de hotelgasten of 
-personeel raakte  gewond. Het drietal staat terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke  ge-
weldpleging. Zij worden ook verdacht in januari een man zwaar te hebben  mishandeld in tattooshop Walls 
& Skin in Rotterdam.  Wat precies de reden is voor de massale vechtpartij blijft onduidelijk.  Eerder werd 
tegen twee Hells Angels een gevangenisstraf van negen maanden  geëist voor verboden wapenbezit. In 
een woning en een hengelsportwinkel werden  vuurwapens gevonden. Zij waren bij de vechtpartij aanwezig, 
maar worden  daarvoor niet vervolgd. Uitspraak: 26 juli. 
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Drie verdachten in bendeoorlog 

 
SECTION: BIBU; Blz. 007 
 
LENGTH: 240 woorden 
 

  Rotterdam Slechts drie van de ruim twintig motorbendeleden die betrokken waren bij de  knokpartij in een 
hotel in Rotterdam worden door het openbaar ministerie (OM)  vervolgd. Volgens justitie is er tegen de 
anderen onvoldoende bewijs.   

Dat stelde de officier van justitie gisteren tijdens de pro-formazitting tegen  de drie mannen (29, 33 en 46 
jaar) in de Rotterdamse rechtbank. ,,Bij deze stand van zaken in het onderzoek is dit het", aldus een  
woordvoerster van het OM. Volgens justitie zijn er wel meer motorclubleden  herkend, maar niet tijdens het 
plegen van strafbare feiten. Daarnaast weigeren  de verdachten over elkaar te verklaren. Opvallend is dat 
de vervolgde mannen allen lid zijn van motorclub Hells Angels  terwijl de vechtpartij op 7 april plaatsvond 
tussen leden van die club en de  Mongols. Er werd ook geschoten. Niemand van de hotelgasten of 
-personeel raakte  gewond. Het drietal staat terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke  ge-
weldpleging. Zij worden ook verdacht in januari een man zwaar te hebben  mishandeld in tattooshop Walls 
& Skin in Rotterdam.  Wat precies de reden is voor de massale vechtpartij blijft onduidelijk.  Eerder werd 
tegen twee Hells Angels een gevangenisstraf van negen maanden  geëist voor verboden wapenbezit. In 
een woning en een hengelsportwinkel werden  vuurwapens gevonden. Zij waren bij de vechtpartij aanwezig, 
maar worden  daarvoor niet vervolgd. Uitspraak: 26 juli. 
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Editie Zuid 
 

Justitie krijgt bewijs motorclubs niet rond 

 
SECTION: Binnenland; Blz. 4 
 
LENGTH: 83 woorden 
 

ROTTERDAM Slechts drie van de ruim twintig verdachten die zijn aangehouden na een massale knokpartij 
tussen leden van motorclubs Hells Angels en Mongols op 7 april in Rotterdam worden vervolgd. Tegen de 
andere verdachten is onvoldoende bewijs, zegt het Openbaar Ministerie. De vechtpartij in het Van der Valk 
Hotel bij de Diergaarde Blijdorp zorgde voor paniek bij de gasten: er werden schoten gelost. Aangenomen 
wordt dat de twee motorclubs afgesproken hadden in het hotel.  

Alle verdachten zwijgen.   
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Rijn en Veen 
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Drie verdachten in bendeoorlog 

 
SECTION: BIBU; Blz. 007 
 
LENGTH: 240 woorden 
 

  Rotterdam Slechts drie van de ruim twintig motorbendeleden die betrokken waren bij de  knokpartij in een 
hotel in Rotterdam worden door het openbaar ministerie (OM)  vervolgd. Volgens justitie is er tegen de 
anderen onvoldoende bewijs.   

Dat stelde de officier van justitie gisteren tijdens de pro-formazitting tegen  de drie mannen (29, 33 en 46 
jaar) in de Rotterdamse rechtbank. ,,Bij deze stand van zaken in het onderzoek is dit het", aldus een  
woordvoerster van het OM. Volgens justitie zijn er wel meer motorclubleden  herkend, maar niet tijdens het 
plegen van strafbare feiten. Daarnaast weigeren  de verdachten over elkaar te verklaren. Opvallend is dat 
de vervolgde mannen allen lid zijn van motorclub Hells Angels  terwijl de vechtpartij op 7 april plaatsvond 
tussen leden van die club en de  Mongols. Er werd ook geschoten. Niemand van de hotelgasten of 
-personeel raakte  gewond. Het drietal staat terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke  ge-
weldpleging. Zij worden ook verdacht in januari een man zwaar te hebben  mishandeld in tattooshop Walls 
& Skin in Rotterdam.  Wat precies de reden is voor de massale vechtpartij blijft onduidelijk.  Eerder werd 
tegen twee Hells Angels een gevangenisstraf van negen maanden  geëist voor verboden wapenbezit. In 
een woning en een hengelsportwinkel werden  vuurwapens gevonden. Zij waren bij de vechtpartij aanwezig, 
maar worden  daarvoor niet vervolgd. Uitspraak: 26 juli. 
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Knokpartij 
 
SECTION: B; Blz. 08 
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LENGTH: 54 woorden 
 

Justitie vervolgt slechts drie van de ruim twintig mannen die worden verdacht van de massale knokpartij in 
Hotel van der Valk in Rotterdam op 7 april van dit jaar. Volgens het Openbaar Ministerie kan van de meeste 
verdachten niet worden bewezen dat ze gevochten hebben. Het gaat om leden van de Hells Angels en 
Mongols. FOTO AD  
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13 juli 2016 woensdag 

 

Drie verdachten in bendeoorlog 

 
SECTION: BIBU; Blz. 007 
 
LENGTH: 240 woorden 
 

  Rotterdam Slechts drie van de ruim twintig motorbendeleden die betrokken waren bij de  knokpartij in een 
hotel in Rotterdam worden door het openbaar ministerie (OM)  vervolgd. Volgens justitie is er tegen de 
anderen onvoldoende bewijs.   

Dat stelde de officier van justitie gisteren tijdens de pro-formazitting tegen  de drie mannen (29, 33 en 46 
jaar) in de Rotterdamse rechtbank. ,,Bij deze stand van zaken in het onderzoek is dit het", aldus een  
woordvoerster van het OM. Volgens justitie zijn er wel meer motorclubleden  herkend, maar niet tijdens het 
plegen van strafbare feiten. Daarnaast weigeren  de verdachten over elkaar te verklaren. Opvallend is dat 
de vervolgde mannen allen lid zijn van motorclub Hells Angels  terwijl de vechtpartij op 7 april plaatsvond 
tussen leden van die club en de  Mongols. Er werd ook geschoten. Niemand van de hotelgasten of 
-personeel raakte  gewond. Het drietal staat terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke  ge-
weldpleging. Zij worden ook verdacht in januari een man zwaar te hebben  mishandeld in tattooshop Walls 
& Skin in Rotterdam.  Wat precies de reden is voor de massale vechtpartij blijft onduidelijk.  Eerder werd 
tegen twee Hells Angels een gevangenisstraf van negen maanden  geëist voor verboden wapenbezit. In 
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een woning en een hengelsportwinkel werden  vuurwapens gevonden. Zij waren bij de vechtpartij aanwezig, 
maar worden  daarvoor niet vervolgd. Uitspraak: 26 juli. 
 
LOAD-DATE: 12 July 2016 
 
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 
PUBLICATION-TYPE: Krant 
 
JOURNAL-CODE: noordhollandsdagblad,HDC_Noordholland,HDC MEDIA 
 
 

Copyright 2016 HDC Media B.V. / Noordhollands Dagblad 
All Rights Reserved 

 
 
Return to List 
 

87 of 199 DOCUMENTS 
 
 

 
NRC Handelsblad 

 
13 July 2016   

NH woensdag 
 

rivaliserende MotorbendesDrie mannen door justitie vervolgd voor 
schietpartij 
 
SECTION: Binnenland; Blz. 10 
 
LENGTH: 151 woorden 
 
DATELINE: Rotterdam.  
 

Drie mannen worden vervolgd voor de massale vechtpartij tussen twee motorbendes in en bij het Van der 
Valkhotel in Rotterdam van afgelopen april, waarbij ook geschoten is. Hoewel er aanvankelijk ruim twintig 
mannen waren opgepakt, ziet het OM slechts voor drie van hen voldoende grond  voor vervolging. De drie 
staan terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging. Dat bleek dinsdag 12 juli tij-
dens de regiezitting in de rechtbank van Rotterdam tegen de drie. Het is nog niet duidelijk wanneer de in-
houdelijke behandeling volgt.   

De mannen zijn opgepakt bij een massale vechtpartij tussen leden van de Hells Angels en de rivaliserende 
motorclub Mongols bij het hotel. Ze hadden daar met elkaar afgesproken. Dat liep vrijwel direct uit op een 
groot gevecht in de bar van het hotel.  Er werd ook geschoten. Niemand van de hotelgasten of -personeel 
raakte gewond bij de confrontatie.  (ANP) 
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Algemeen Nederlands Persbureau ANP 

 
12 juli 2016 dinsdag 1:36 PM CET  

 

'Slechts' 3 vervolgingen motorclub-knokpartij (5) 

 
BYLINE: Marieke de Witte 
 
LENGTH: 314 woorden 
 

N i e u w bericht, meer informatie 

ROTTERDAM (ANP) - Drie mannen worden vervolgd voor de massale vechtpartij tussen twee motorbendes 
bij het Van der Valkhotel in Rotterdam van afgelopen april. Hoewel er aanvankelijk ruim twintig mannen 
waren opgepakt, ziet het Openbaar Ministerie slechts voor drie van hen ,,voldoende grond" voor vervolging. 
De drie staan terecht voor poging tot zware mishandeling en openlijke geweldpleging.  

Dat bleek dinsdag tijdens de regiezitting in de rechtbank van Rotterdam tegen de drie. Het is nog niet duide-
lijk wanneer de inhoudelijke behandeling volgt. 

De mannen zijn opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells Angels en van de rivali-
serende motorclub Mongols bij het hotel. Ze hadden daar met elkaar afgesproken. Dat liep vrijwel direct uit 
op een grote matpartij in de bar van het hotel, grenzend aan de lobby en het restaurant. Er werd niet alleen 
gevochten, maar ook flink geschoten. Niemand van de hotelgasten of -personeel raakte daarbij gewond. 

Zo'n dertig mannen waren bij de knokpartij betrokken, 23 personen zijn direct gearresteerd. Een deel van 
hen had zich na het vechten in of rond het hotel verstopt. Ondanks deze vele aanhoudingen, worden er 
slechts drie mannen vervolgd. ,,Bij deze stand van zaken in het onderzoek, is dit het", aldus een woordvoer-
der van het OM. Ze sluit niet uit dat er nog meer zaken komen. ,,Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor. 
Er zijn meer mannen dan de drie verdachten herkend op camera, maar niet tijdens het plegen van mogelijk 
strafbare feiten." 

Tegen twee leden van de motorclub Hells Angels is eerder dinsdag negen maanden celstraf geëist voor 
verboden wapenbezit. Zij waren ook bij de vechtpartij aanwezig, maar worden daar niet voor vervolgd. Wel 
bleek de ene thuis in de slaapkamer en de andere op zijn bedrijf een wapen te hebben. De uitspraak tegen 
deze twee mannen is op 26 juli. 
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Algemeen Nederlands Persbureau ANP 

 
12 juli 2016 dinsdag 3:00 AM CET  

 

Knokkende motorbendeleden voor de rechter 

 
BYLINE: Marieke de Witte 
 
LENGTH: 173 woorden 
 

ROTTERDAM (ANP) - Vijf leden van de motorbendes Hells Angels en Mongols moeten zich dinsdag voor 
de rechter verantwoorden voor de massale vechtpartij afgelopen april bij een Van der Valkhotel in Rotter-
dam en voor verboden wapenbezit. Twee mannen worden verdacht van het bezit van wapens en munitie. 
Drie mannen moeten zich verantwoorden voor poging tot zware mishandeling bij die vechtpartij.  

De motorbendeleden hadden in het hotel met elkaar afgesproken. Dat liep vrijwel direct uit op een grote 
matpartij in de bar van het hotel, grenzend aan de lobby en het restaurant. Er werd niet alleen gevochten, 
maar ook flink geschoten. Zo'n dertig mannen waren bij de knokpartij betrokken, 23 personen werden direct 
gearresteerd. Een deel van hen had zich na het vechten in het hotel verstopt. Ook werden er verdachten uit 
omliggende parken geplukt. Van de hotelgasten en -medewerkers raakte niemand gewond. 

Het onderzoek naar de vechtpartij loopt nog. De kans is dus groot dat de komende tijd nog meer bendeleden 
zich bij de rechtbank moeten melden. 
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NRC Handelsblad 

 
12 July 2016   
NH dinsdag 

 

Verboden wapenbezitNegen maanden cel geëist tegen leden Hells An-
gels 

 
SECTION: Binnenland; Blz. 2 
 
LENGTH: 96 woorden 
 
DATELINE: Amsterdam.  
 

 Het Openbaar Ministerie heeft negen maanden cel geëist voor verboden wapenbezit tegen twee mannen 
die lid zijn van de motorclub Hells Angels. De mannen, 37 en 43 jaar oud, werden in april opgepakt bij een 
vechtpartij tussen de Hells Angels en de rivaliserende Mongols, bij een Rotterdams Van der Valkhotel. 
Justitie kon niet bewijzen dat de mannen betrokken waren bij de vechtpartij, waarbij ook een groot aantal 
schoten werd gelost. Daarom worden de mannen niet vervolgd voor mishandeling. De politie vond ongeregi-
streerde wapens en munitie bij de motorbendeleden thuis.  (NRC)   
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12 juli 2016 dinsdag 

 

Eis: 9 maanden cel Hells Angels voor wapenbezit 

 
SECTION: Binnenland; Blz. 4 
 
LENGTH: 121 woorden 
 

ROTTERDAM (ANP). Tegen twee leden van de motorclub Hells Angels is vandaag negen maanden celstraf 
geëist voor verboden wapenbezit.  

De twee mannen zijn afgelopen april opgepakt tijdens een massale knokpartij tussen leden van de Hells 
Angels en de rivaliserende motorclub Mongols bij een Van der Valkhotel in Rotterdam.  

Omdat het onderzoek naar de vechtpartij nog niet is afgerond, hoefden de mannen zich voor mogelijk tijdens 
de vechtpartij gepleegde strafbare feiten nog niet te verantwoorden bij de Rotterdamse rechtbank. De wa-
pens werden bij huiszoekingen in de slaapkamer van de ene verdachte en het bedrijf van de andere ver-
dachte gevonden.  

Vanochtend stonden er nog drie mannen terecht die zijn opgepakt bij de vechtpartij.   
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Rotterdam 
 

Scherpschutterswapen bij No Surrender 

 
BYLINE: Van onze Rotterdamse 
 
SECTION: REGIO; Blz. 011 
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LENGTH: 242 woorden 
 

  Van onze Rotterdamse   redactie  

 ROTTERDAM -  De politie heeft een 41-jarig lid van motorclub No Surrender  opgepakt voor mishandeling 
en bedreiging. Bij zijn aanhouding werden ook wapens  in beslag genomen.  

De verdachte is een bekende van de politie die al langer in de gaten wordt  gehouden. Toch bezweert de 
politie dat zijn aanhouding niets te maken heeft met  de misstanden begin april toen er een zeer geweldda-
dige confrontatie was tussen  leden van No Surrender en MC Mongols in Blijdorp. Daarbij werden 23 man-
nen  opgepakt. „Leden van motorclubs als deze zijn altijd bij ons onder de aandacht", stelt  een politie-
woordvoerder. Het is volgens de politie niet zo dat leden van No  Surrender en andere motorclubs extra 
onder de loep worden genomen sinds het  incident in april.  Deze zaak staat daar los van. „Zijn aanhouding 
volgde na een aangifte tegen  hem." De man, een 41-jarige Schiedammer, werd dinsdagochtend van zijn 
bed  gelicht in een woning in Delfshaven waar hij verbleef. De politie was op zoek  naar hem nadat er aan-
gifte tegen hem was gedaan wegens mishandeling en meerdere  bedreigingen in de relationele sfeer. Bij 
zijn aanhouding nam de politie geen risico. „Hij is een bekend lid voor ons  en werd al verdacht van vuur-
wapenbezit." Nadat de man was opgepakt doorzochten agenten de woning, daarbij vonden ze een  lucht-
buks, maar ook een scherpschutterswapen inclusief munitie. De verdachte  zit nog vast. 

 Man zit vast na aangifte 
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BN/DeStem 

 
14 juni 2016 dinsdag 

 

Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler 

 
BYLINE: TOBIAS DEN HARTOG 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 9 
 
LENGTH: 251 woorden 
 

Motorbendes als de Hells Angels en Satudarah gaan ondergronds nu de overheid de clubs steeds strenger 
aanpakt.  
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Leden van motorbendes dragen minder vaak en opvallend de kenmerkende jassen met emblemen van de 
bendes, de zogenoemde colours, zodat ze meer onder de radar blijven. Dat concludeert het Landelijk Infor-
matie en Expertise Centrum, die over de aanpak rapporteert.   

De leden van de motorgangs proberen buiten zicht te blijven door minder actief te zijn op sociale media. 
Wanneer bendes door gemeenten verbannen worden uit hun clubhuizen, verplaatsen de clubs zich naar 
woonhuizen, horeca of industriepanden.  

De politie ziet daarnaast dat klussen voor de bendes worden uitgevoerd door zogenoemde supportclubs en 
streetgangs, bestaande uit aanhangers die bijvoorbeeld panden op hun naam laten zetten of netwerken voor 
de bendes. "Zij houden hiermee de motorgangs bewust uit de wind", schrijven onderzoekers in een gisteren 
gepubliceerde monitor. Zo worden er steeds meer schijnconstructies of katvangers gebruikt om buiten het 
zicht van gemeenten, politie en justitie te blijven.  

Politie en justitie verwachten dat de bendes zich de komende tijd via allerlei omwegen meer gaan bemoeien 
met lokale criminelen die bezig zijn met hennepteelt en synthetische drugs.  

Omdat motorbendes behoorlijk zijn gegroeid de afgelopen tijd, worden ook meer confrontaties verwacht over 
bijvoorbeeld territorium. Onlangs nog kwam het tot een schietpartij bij hotel Van der Valk in Rotterdam tus-
sen Hells Angels en Mongols.  
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Zeeuws-Vlaanderen 

 

Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler 

 
BYLINE: TOBIAS DEN HARTOG 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 9 
 
LENGTH: 251 woorden 
 

Motorbendes als de Hells Angels en Satudarah gaan ondergronds nu de overheid de clubs steeds strenger 
aanpakt.  
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Leden van motorbendes dragen minder vaak en opvallend de kenmerkende jassen met emblemen van de 
bendes, de zogenoemde colours, zodat ze meer onder de radar blijven. Dat concludeert het Landelijk Infor-
matie en Expertise Centrum, die over de aanpak rapporteert.   

De leden van de motorgangs proberen buiten zicht te blijven door minder actief te zijn op sociale media. 
Wanneer bendes door gemeenten verbannen worden uit hun clubhuizen, verplaatsen de clubs zich naar 
woonhuizen, horeca of industriepanden.  

De politie ziet daarnaast dat klussen voor de bendes worden uitgevoerd door zogenoemde supportclubs en 
streetgangs, bestaande uit aanhangers die bijvoorbeeld panden op hun naam laten zetten of netwerken voor 
de bendes. "Zij houden hiermee de motorgangs bewust uit de wind", schrijven onderzoekers in een gisteren 
gepubliceerde monitor. Zo worden er steeds meer schijnconstructies of katvangers gebruikt om buiten het 
zicht van gemeenten, politie en justitie te blijven.  

Politie en justitie verwachten dat de bendes zich de komende tijd via allerlei omwegen meer gaan bemoeien 
met lokale criminelen die bezig zijn met hennepteelt en synthetische drugs.  

Omdat motorbendes behoorlijk zijn gegroeid de afgelopen tijd, worden ook meer confrontaties verwacht over 
bijvoorbeeld territorium. Onlangs nog kwam het tot een schietpartij bij hotel Van der Valk in Rotterdam tus-
sen Hells Angels en Mongols.  
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Bommelerwaard; Den Bosch Stad; Langstraat; Meierij; Oss; Tilburg; Veghel-Uden 
 

Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler 

 
BYLINE: TOBIAS DEN HARTOG 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 9 
 
LENGTH: 251 woorden 
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Motorbendes als de Hells Angels en Satudarah gaan ondergronds nu de overheid de clubs steeds strenger 
aanpakt.  

Leden van motorbendes dragen minder vaak en opvallend de kenmerkende jassen met emblemen van de 
bendes, de zogenoemde colours, zodat ze meer onder de radar blijven. Dat concludeert het Landelijk Infor-
matie en Expertise Centrum, die over de aanpak rapporteert.   

De leden van de motorgangs proberen buiten zicht te blijven door minder actief te zijn op sociale media. 
Wanneer bendes door gemeenten verbannen worden uit hun clubhuizen, verplaatsen de clubs zich naar 
woonhuizen, horeca of industriepanden.  

De politie ziet daarnaast dat klussen voor de bendes worden uitgevoerd door zogenoemde supportclubs en 
streetgangs, bestaande uit aanhangers die bijvoorbeeld panden op hun naam laten zetten of netwerken voor 
de bendes. "Zij houden hiermee de motorgangs bewust uit de wind", schrijven onderzoekers in een gisteren 
gepubliceerde monitor. Zo worden er steeds meer schijnconstructies of katvangers gebruikt om buiten het 
zicht van gemeenten, politie en justitie te blijven.  

Politie en justitie verwachten dat de bendes zich de komende tijd via allerlei omwegen meer gaan bemoeien 
met lokale criminelen die bezig zijn met hennepteelt en synthetische drugs.  

Omdat motorbendes behoorlijk zijn gegroeid de afgelopen tijd, worden ook meer confrontaties verwacht over 
bijvoorbeeld territorium. Onlangs nog kwam het tot een schietpartij bij hotel Van der Valk in Rotterdam tus-
sen Hells Angels en Mongols.  
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Editie Zuidoost-Drenthe 
 

OM weer bezig met verbod motorbendes 

 
SECTION: Binnenland; Blz. 4 
 
LENGTH: 221 woorden 
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DEN HAAG Het Openbaar Ministerie (OM) bereidt een rechtszaak vooroméén of meerdere motorbendes te 
verbieden.  

Dat heeft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) gisteren bekendgemaakt.   

Van der Steur schrijft dat het niet eenvoudig zal zijnomtot een verbod te komen. Een paar jaar geleden lukte 
het niet om de motorclub Hells Angels te laten verbieden omdat het een criminele organisatie zou zijn. Er 
kon niet hard worden gemaakt dat alle leden (en dus de hele club) crimineel zijn.  

Het OM spant nu een civiele zaak aan om een of meerdere zogeheten outlaw motorcycle gangs te verbie-
den, omdat ze de openbare orde zouden verstoren.  

Die methode is vergelijkbaar met de procedure die tegen pedofielenvereniging Martijn is gevoerd en in 2014 
leidde tot een verbod.  

Een verbod is volgens Van der Steur één van de instrumenten in de aanpak van de bendes. Volgens de 
minister lost zo'n verbod niet het hele probleem op, maar wordt het dan wel moeilijker voor de clubs om bij-
voorbeeld in het openbaar in clubkleding te verschijnen en aan het verkeer deel te nemen.  

Na de massale schiet- en vechtpartij tussen twee rivaliserende motorclubs in april in en om een Van der 
Valkhotel in Rotterdam beloofde Van der Steur een strenge aanpak van criminele motorbendes.  

Toen waren het de Mongols en de Hells Angels die slaags raakten.  
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14 juni 2016 dinsdag   

Achterhoek Doetinchem; Achterhoek Winterswijk; Arnhem; Betuwe; Liemers; 
Maas en Waal; Maasland; Nijmegen; Renkum; Rijk van Nijmegen; Rivierenland; 

Vallei; Veluwezoom Oost; Wijchen Beuningen 
 

Motorbendes worden minder zichtbaar maar wel crimineler 

 
BYLINE: TOBIAS DEN HARTOG 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 9 
 
LENGTH: 251 woorden 
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Motorbendes als de Hells Angels en Satudarah gaan ondergronds nu de overheid de clubs steeds strenger 
aanpakt.  

Leden van motorbendes dragen minder vaak en opvallend de kenmerkende jassen met emblemen van de 
bendes, de zogenoemde colours, zodat ze meer onder de radar blijven. Dat concludeert het Landelijk Infor-
matie en Expertise Centrum, die over de aanpak rapporteert.   

De leden van de motorgangs proberen buiten zicht te blijven door minder actief te zijn op sociale media. 
Wanneer bendes door gemeenten verbannen worden uit hun clubhuizen, verplaatsen de clubs zich naar 
woonhuizen, horeca of industriepanden.  

De politie ziet daarnaast dat klussen voor de bendes worden uitgevoerd door zogenoemde supportclubs en 
streetgangs, bestaande uit aanhangers die bijvoorbeeld panden op hun naam laten zetten of netwerken voor 
de bendes. "Zij houden hiermee de motorgangs bewust uit de wind", schrijven onderzoekers in een gisteren 
gepubliceerde monitor. Zo worden er steeds meer schijnconstructies of katvangers gebruikt om buiten het 
zicht van gemeenten, politie en justitie te blijven.  

Politie en justitie verwachten dat de bendes zich de komende tijd via allerlei omwegen meer gaan bemoeien 
met lokale criminelen die bezig zijn met hennepteelt en synthetische drugs.  

Omdat motorbendes behoorlijk zijn gegroeid de afgelopen tijd, worden ook meer confrontaties verwacht over 
bijvoorbeeld territorium. Onlangs nog kwam het tot een schietpartij bij hotel Van der Valk in Rotterdam tus-
sen Hells Angels en Mongols.  
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Motorbendes als de Hells Angels en Satudarah gaan ondergronds nu de overheid de clubs steeds strenger 
aanpakt.  

Leden van motorbendes dragen minder vaak en opvallend de kenmerkende jassen met emblemen van de 
bendes, de zogenoemde colours, zodat ze meer onder de radar blijven. Dat concludeert het Landelijk Infor-
matie en Expertise Centrum, die over de aanpak rapporteert.   

De leden van de motorgangs proberen buiten zicht te blijven door minder actief te zijn op sociale media. 
Wanneer bendes door gemeenten verbannen worden uit hun clubhuizen, verplaatsen de clubs zich naar 
woonhuizen, horeca of industriepanden.  

De politie ziet daarnaast dat klussen voor de bendes worden uitgevoerd door zogenoemde supportclubs en 
streetgangs, bestaande uit aanhangers die bijvoorbeeld panden op hun naam laten zetten of netwerken voor 
de bendes. "Zij houden hiermee de motorgangs bewust uit de wind", schrijven onderzoekers in een gisteren 
gepubliceerde monitor. Zo worden er steeds meer schijnconstructies of katvangers gebruikt om buiten het 
zicht van gemeenten, politie en justitie te blijven.  

Politie en justitie verwachten dat de bendes zich de komende tijd via allerlei omwegen meer gaan bemoeien 
met lokale criminelen die bezig zijn met hennepteelt en synthetische drugs.  

Omdat motorbendes behoorlijk zijn gegroeid de afgelopen tijd, worden ook meer confrontaties verwacht over 
bijvoorbeeld territorium. Onlangs nog kwam het tot een schietpartij bij hotel Van der Valk in Rotterdam tus-
sen Hells Angels en Mongols.  
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Motorbendes als de Hells Angels en Satudarah gaan ondergronds nu de overheid de clubs steeds strenger 
aanpakt.  

Leden van motorbendes dragen minder vaak en opvallend de kenmerkende jassen met emblemen van de 
bendes, de zogenoemde colours, zodat ze meer onder de radar blijven. Dat concludeert het Landelijk Infor-
matie en Expertise Centrum, die over de aanpak rapporteert.   

De leden van de motorgangs proberen buiten zicht te blijven door minder actief te zijn op sociale media. 
Wanneer bendes door gemeenten verbannen worden uit hun clubhuizen, verplaatsen de clubs zich naar 
woonhuizen, horeca of industriepanden.  

De politie ziet daarnaast dat klussen voor de bendes worden uitgevoerd door zogenoemde supportclubs en 
streetgangs, bestaande uit aanhangers die bijvoorbeeld panden op hun naam laten zetten of netwerken voor 
de bendes. "Zij houden hiermee de motorgangs bewust uit de wind", schrijven onderzoekers in een gisteren 
gepubliceerde monitor. Zo worden er steeds meer schijnconstructies of katvangers gebruikt om buiten het 
zicht van gemeenten, politie en justitie te blijven.  

Politie en justitie verwachten dat de bendes zich de komende tijd via allerlei omwegen meer gaan bemoeien 
met lokale criminelen die bezig zijn met hennepteelt en synthetische drugs.  

Omdat motorbendes behoorlijk zijn gegroeid de afgelopen tijd, worden ook meer confrontaties verwacht over 
bijvoorbeeld territorium. Onlangs nog kwam het tot een schietpartij bij hotel Van der Valk in Rotterdam tus-
sen Hells Angels en Mongols.  
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DEN HAAG Het Openbaar Ministerie (OM) bereidt een rechtszaak vooroméén of meerdere motorbendes te 
verbieden.  

Dat heeft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) gisteren bekendgemaakt.   

Van der Steur schrijft dat het niet eenvoudig zal zijnomtot een verbod te komen. Een paar jaar geleden lukte 
het niet omde motorclub Hells Angels te laten verbieden omdat het een criminele organisatie zou zijn. Er kon 
niet hard worden gemaakt dat alle leden (en dus de hele club) crimineel zijn.  

Het OM spant nu een civiele zaak aan om een of meerdere zogeheten outlaw motorcycle gangs te verbie-
den, omdat ze de openbare orde zouden verstoren.  

Die methode is vergelijkbaar met de procedure die tegen pedofielenvereniging Martijn is gevoerd en in 2014 
leidde tot een verbod.  

Een verbod is volgens Van der Steur één van de instrumenten in de aanpak van de bendes. Volgens de 
minister lost zo'n verbod niet het hele probleem op, maar wordt het dan wel moeilijker voor de clubs om bij-
voorbeeld in het openbaar in clubkleding te verschijnen en aan het verkeer deel te nemen.  

Na de massale schiet- en vechtpartij tussen twee rivaliserende motorclubs in april in en om een Van der 
Valkhotel in Rotterdam beloofde Van der Steur een strenge aanpak van criminele motorbendes.  

Toen waren het de Mongols en de Hells Angels die slaags raakten.  
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Motorbendes als de Hells Angels en Satudarah gaan ondergronds nu de overheid de clubs steeds strenger 
aanpakt.  

Leden van motorbendes dragen minder vaak en opvallend de kenmerkende jassen met emblemen van de 
bendes, de zogenoemde colours, zodat ze meer onder de radar blijven. Dat concludeert het Landelijk Infor-
matie en Expertise Centrum, die over de aanpak rapporteert.   

De leden van de motorgangs proberen buiten zicht te blijven door minder actief te zijn op sociale media. 
Wanneer bendes door gemeenten verbannen worden uit hun clubhuizen, verplaatsen de clubs zich naar 
woonhuizen, horeca of industriepanden.  

De politie ziet daarnaast dat klussen voor de bendes worden uitgevoerd door zogenoemde supportclubs en 
streetgangs, bestaande uit aanhangers die bijvoorbeeld panden op hun naam laten zetten of netwerken voor 
de bendes. "Zij houden hiermee de motorgangs bewust uit de wind", schrijven onderzoekers in een gisteren 
gepubliceerde monitor. Zo worden er steeds meer schijnconstructies of katvangers gebruikt om buiten het 
zicht van gemeenten, politie en justitie te blijven.  

Politie en justitie verwachten dat de bendes zich de komende tijd via allerlei omwegen meer gaan bemoeien 
met lokale criminelen die bezig zijn met hennepteelt en synthetische drugs.  

Omdat motorbendes behoorlijk zijn gegroeid de afgelopen tijd, worden ook meer confrontaties verwacht over 
bijvoorbeeld territorium. Onlangs nog kwam het tot een schietpartij bij hotel Van der Valk in Rotterdam tus-
sen Hells Angels en Mongols.  
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DEN HAAG (ANP). Het openbaar ministerie bereidt een rechtszaak voor om één of meerdere motorbendes 
te verbieden. Dat heeft minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) gisteren bekendgemaakt.   

Van der Steur schrijft dat het niet eenvoudig zal zijn om tot een verbod te komen. Een aantal jaren geleden 
lukte het niet om de motorclub Hells Angels te laten verbieden omdat het een criminele organisatie zou zijn. 
Er kon niet hard worden gemaakt dat alle leden crimineel waren, en dus de hele club.  

Het OM spant nu een civiele zaak aan om een of meerdere zogeheten outlaw motorcycle gangs te verbie-
den, omdat ze de openbare orde zouden verstoren. Die methode is vergelijkbaar met de procedure die tegen 
pedofielenvereniging Martijn is gevoerd en in 2014 leidde tot een verbod.  

Een verbod is volgens Van der Steur een van de instrumenten in de aanpak van de bendes. Volgens de 
minister lost zo'n verbod ook niet het hele probleem op, maar wordt het dan wel moeilijker voor de clubs om 
bijvoorbeeld in het openbaar in clubkleding op te treden en aan het verkeer deel te nemen.  

Na de massale schiet- en vechtpartij tussen twee rivaliserende motorclubs in april in en om een Van der 
Valkhotel in Rotterdam bepleitte de hoogste Rotterdamse politiechef Frank Paauw in een interview met De 
Telegraaf een verbod van de criminele motorbendes. Van der Steur beloofde toen een strenge aanpak van 
de clubs.  

In april waren het de Mongols en de Hells Angels die slaags raakten. Andere criminele motorbendes die in 
Nederland opereren, zijn No Surrender, Satudarah en Bandidos.  
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Civiele zaak  

Het Openbaar Ministerie bereidt een rechtszaak voor om één of meerdere motorbendes te verbieden. Dat 
heeft minister Ard van der Steur (veiligheid en justitie) gisteren bekendgemaakt.  
 
Van der Steur schrijft dat het niet eenvoudig zal zijn om tot een verbod te komen. Een aantal jaar geleden 
lukte het niet om de motorclub Hells Angels te laten verbieden omdat het een criminele organisatie zou zijn. 
Er kon niet hard worden gemaakt dat alle leden en dus de hele club crimineel was.  
 
Het OM spant nu een civiele zaak aan om een of meerdere zogeheten outlaw motorcycle gangs te verbie-
den, omdat ze de openbare orde zouden verstoren. Die methode is vergelijkbaar met de procedure die tegen 
pedofielenvereniging Martijn is gevoerd en in 2014 leidde tot een verbod.  
 
Een verbod is volgens Van der Steur een van de instrumenten in de aanpak van de bendes; niet de oplos-
sing van het hele probleem. Na de massale schiet- en vechtpartij tussen twee rivaliserende motorclubs in 
april in en om een Van der Valk-hotel in Rotterdam beloofde Van der Steur een strenge aanpak van crimi-
nele motorbendes. Toen waren het de Mongols en de Hells Angels die slaags raakten.   
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maandag 6:41 PM CET  

N i e u w bericht, meer informatie 

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie bereidt een rechtszaak voor om één of meerdere motorbendes 
te verbieden. Dat heeft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) maandag bekendgemaakt.  

Van der Steur schrijft dat het niet eenvoudig zal zijn om tot een verbod te komen. Een aantal jaar geleden 
lukte het niet om de motorclub Hells Angels te laten verbieden omdat het een criminele organisatie zou zijn. 
Er kon niet hard worden gemaakt dat alle leden en dus de hele club crimineel was. 

Het OM spant nu een civiele zaak aan om een of meerdere zogeheten outlaw motorcycle gangs te verbie-
den, omdat ze de openbare orde zouden verstoren. Die methode is vergelijkbaar met de procedure die tegen 
pedofielenvereniging Martijn is gevoerd en in 2014 leidde tot een verbod. 

Een verbod is volgens Van der Steur één van de instrumenten in de aanpak van de bendes. Volgens de 
minister lost zo'n verbod ook niet het hele probleem op, maar wordt het dan wel moeilijker voor de clubs om 
bijvoorbeeld in het openbaar in clubkleding op te treden en aan het verkeer deel te nemen. 

Na de massale schiet- en vechtpartij tussen twee rivaliserende motorclubs in april in en om een Van der 
Valkhotel in Rotterdam beloofde Van der Steur een strenge aanpak van criminele motorbendes. Toen wa-
ren het de Mongols en de Hells Angels die slaags raakten. 
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           Outlaw bikers Motorclubs worden geraakt door harde overheidsmaatregelen, zeggen de leiders 
van Satudarah. Maar stoppen? Nooit. Desnoods gaan ze ondergronds.  

Eerst denkt Guus Pronk nog dat hij het verkeerd heeft gezien. Undercoveragenten, hier, op een festival tij-
dens Koningsdag? Maar als twee mannen met zwarte werkschoenen hem blijven volgen, denkt de Europees 
leider van motorclub Satudarah het zeker te weten. ,,Zelfs op een Koningsdagfeest lopen de stillen achter 
me aan."  

Het is echt iets van de laatste jaren, verzucht Guus Pronk in zijn Tilburgse beddenwinkel. Er staan in plastic 
verpakte matrassen en bedbodems door elkaar heen. Naast Pronk zit Xanterra Manuhutu, een van de lei-
ders van Satudarah wereldwijd. Voordat het gesprek begint, draait Pronk de deur van zijn beddenzaak op 
slot. Hij wil niet gestoord worden. ,,Klanten komen later wel terug." Dan steekt hij een sigaret op.  

De topmannen van Satudarah hebben ingestemd met een interview over de aanpak van motorclubs door de 
overheid. Sinds 2012 voeren justitie, politie, gemeenten en belastingdienst een zerotolerancebeleid tegen 
zogeheten outlaw bikers. Leden van clubs als Satudarah, Hells Angels en No Surrender worden bij elk ver-
moeden van een overtreding aangehouden en gecontroleerd op identiteit, geldstromen worden doorgelicht, 
manifestaties van de clubs worden tegengegaan en clubhuizen waar mogelijk gesloten. Justitie vindt dit no-
dig, omdat deze motorclubs ,,ondermijnend" gedrag vertonen door zich bezig te houden met ,,geweld, afper-
sing en intimidatie".   

Na incidenten, zoals een vechtpartij begin april in een Rotterdams hotel tussen de Hells Angels en de 
Mongols, klinkt de roep om een verbod op 'criminele' motorclubs. Vooralsnog is dat niet gelukt, omdat rech-
ters niet bereid zijn gedrag van individuele leden toe te rekenen aan de motorclubs. Daarom past de over-
heid de laatste jaren een 'bestuurlijke aanpak' toe. Werkt dat?  

Vraag het de leiders van Satudarah, een van de grootste motorclubs van Nederland, en ze halen hun 
schouders op. ,,De lastercampagne van de overheid heeft ons alleen maar groter gemaakt", zegt Manuhutu. 
Satudarah is net als andere motorclubs fors gegroeid sinds de overheid in 2012 bestuurlijk ging tegenwer-
ken. Aanhoudende publiciteit over flinke mannen in motorhesjes leidde tot honderden nieuwe aanmeldingen.  

Huisbezoek van de politie  

Na de groeispurt haakten ook weer leden af. Sinds vorig jaar groeit Satudarah minder snel, zegt Manuhutu. 
Dat geldt ook voor andere motorclubs, zegt Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle en voorzitter van een 
burgemeestersoverleg dat zich richt op de aanpak van outlaw motorclubs. Hij baseert zich op informatie van 
de politie.  

De leiders van Satudarah moeten toegeven dat het er allemaal niet leuker op is geworden. ,,We worden 
tegengewerkt, zo erg tegengewerkt dat we niks meer kunnen organiseren", zegt Pronk. Toen Satudarah in 
2014 een motortocht hield, wilden de bikers gaan eten in een Brabantse grillbar. Maar de gemeente stak er 
een stokje voor en het etentje werd afgeblazen. Ook werd Satudarah vorig jaar belemmerd in het vinden van 
een feestlocatie voor het 25-jarig jubileum.  

Niet alleen worden manifestaties van motorclubs gefrustreerd; volgens de Satudarahleiders richt de aanpak 
zich ook op de outlaw bikers zélf. Nieuwe leden krijgen tegenwoordig huisbezoek van de politie, vertelt 
Pronk. ,,Ik ken zo'n zes nieuwe jongens die allemaal een bezoekje hebben gehad van agenten. Dan vragen 
ze of je getrouwd bent en welk werk je doet. Ze willen nieuwe leden laten zien: je zit nu bij Satudarah, we 
gaan je nu de hele tijd in de gaten houden."  

Guus Pronk werkte tot voor kort als beveiliger, maar raakte zijn vergunning kwijt. Portiers kunnen sinds mei 
2014 hun vergunning verliezen als zij 'in criminele kringen' verkeren, waartoe ook een lidmaatschap van een 
outlaw motorclub wordt gerekend. ,,Dat geldt voor meerdere leden", zegt Manuhutu. ,,Alleen omdat ze lid zijn 
van een motorclub, wordt hun pas niet verlengd."  

Radeloze jongens  

Die maatregel is er om te voorkomen dat de beveiligingsbranche verweven raakt met motorclubs. Volgens 
Manuhutu is die vrees onterecht. ,,Het werk van beveiligers heeft niks te maken met hun lidmaatschap van 
een motorclub."  
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Pronk: ,,Een bewaker van de gevangenis in Vught is ontslagen omdat zijn broer bij Satudarah zit. Hij vocht 
zijn ontslag aan, maar de rechter vond het prima. De boodschap is: ga niet bij een motorclub, want wij blijven 
je opjagen."  

Manuhutu: ,,Jongens komen radeloos naar me toe. 'Wat moet ik doen, vragen ze. Ik moet kiezen tussen mijn 
werk en mijn brothers.' Ja, dat is lastig. Ik ken zo'n acht jongens die weg zijn gegaan omdat ze hun baan 
zouden verliezen."  

Dus de overheidsaanpak heeft effect?  

Manuhutu: ,,Natuurlijk. Het is voor ons veel moeilijker dan een aantal jaar geleden. Iedereen is een beetje 
voorzichtig geworden. Gelukkig hebben we met sommige gemeenten een goede relatie. Die gemeenten 
laten ons clubavonden houden, wij zorgen dat we niet opvallen in de stad. Dat betekent dat we onze colors 
[motorhesjes met het clublogo] niet openlijk dragen. En dat we niet met veertig man op een terras gaan zit-
ten."  

Ondanks afspraken met sommige gemeenten ligt Satudarah onder vuur van justitie. Zo loopt al jaren een 
rechtszaak tegen een aantal Tilburgse leden. Een van hen werd begin dit jaar veroordeeld wegens levering 
van wapens.   

Zetten jullie zo iemand uit de club?  

Manuhutu: ,,Ligt eraan wat-ie gedaan heeft. Als iemand aan kinderen heeft gezeten, wil ik er niks meer mee 
te maken hebben. Maar iemand die een aantal jaar in de bak heeft gezeten voor drugshandel, behandel ik 
niet anders dan iemand die geen strafblad heeft."  

Jullie vinden zo'n veroordeling niet erg?  

Manuhutu: ,,Wij zijn familie. Als jouw broer wordt veroordeeld, is hij dan opeens jouw broer niet meer? Je 
bent in mijn ogen geen slechter persoon als je een gevangenisstraf hebt gehad."  

Satudarah zou meer met rust worden gelaten als jullie iedereen met een strafblad de club uit zouden zetten.  

,,Ja. Maar ik ga toch niet iedereen met een strafblad wegsturen omdat de samenleving dat wil? Anders kan 
ik net zo goed jullie [wijst naar de interviewers] op mijn plek neerzetten.  

,,Trouwens, als iemand overlast geeft, grijpen we in. Zo'n twee jaar geleden hadden we een supportgroep 
[een sympathiserende motorclub] in Tilburg. Die maakte telkens ruzie in het uitgaansleven. We hebben ze 
gewaarschuwd om rustiger te doen, maar niet veel later hoorde ik van de gemeente dat het er niet minder op 
werd. Toen heb ik gezegd: wegwezen met die gasten. We hebben die supportgroep opgeheven. Als je mij te 
kakken zet, zet je de hele club te kakken."  

Dus u bekommert zich wel om het imago van Satudarah?  

,,Als iemand onze belangen schaadt, zorgen we dat het ophoudt."  

Jullie normen van wat niet toelaatbaar is, verschillen met die...  

,,...van de gemiddelde krantenlezer. Ja, dat klopt. Maar omdat dat zo is concluderen veel mensen: al die 
gasten bij Satudarah zijn criminelen. En dat is niet zo."  

De topmannen van Satudarah erkennen wel dat er incidenten zijn met leden van motorclubs, zoals de re-
cente confrontatie tussen de Mongols en Angels.  

Daardoor wordt de roep om een verbod luider. Wat gaan jullie dan doen?  

Manuhutu: ,,Dan gaan we ondergronds. Natuurlijk, wat denk je? Ze kunnen onze onderlinge band toch nooit 
verbieden?"  

Pronk: ,,Denk je dat we dan zeggen: oké jongens, het is mooi geweest, vanaf nu gaan we voetballen?"  

Manuhutu: ,,Ze kunnen zeggen: die colors kunnen niet meer, dat clubhuis mag niet meer, dat logo moet 
weg. Maar wij blijven altijd bij elkaar komen. Het afpakken van mijn colors zal pijn doen, natuurlijk, je kleuren 
zijn je trots. Maar uiteindelijk is het maar uiterlijk vertoon. De echte band van Satudarah zit van binnen. Daar 
kunnen ze ons nooit raken."  
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Nieuwe leden krijgen huisbezoek van de politie  
 

          Onderzoek Criminaliteit  
 

          Het in 2014 gepubliceerde politierapport   
 
            Outlaw Bikers in Nederland  
 
           vermeldt dat 80 procent van de outlaw bikers een strafblad heeft. Helemaal representatief is dat 
beeld niet: het gaat hier om 601 outlaw bikers die al bij de politie bekend waren, bijvoorbeeld omdat ze een 
strafbaar feit hadden gepleegd of tijdens een verkeerscontrole werden geïdentificeerd.  
 

          Volgens motorclub Satudarah bestaat het overgrote deel van die strafbladen uit kleine criminaliteit. 
Satudarah-leider Manuhutu: ,,Als iemand een burenruzie heeft die wat uit de hand loopt, heeft hij ook een 
strafblad."   
 

          Hooguit tien Satudarah-leden zijn veroordeeld voor zware delicten zoals moord of zware mishan-
deling, zegt Manuhutu. ,,Wij zijn geen maffia op wielen."   
 

          Volgens een toelichting op de cijfers in het rapport zijn in de periode 2010-2013 negen leden van 
motorclubs veroordeeld voor delicten als mishandeling, gijzeling of (poging tot) doodslag. Satudarah is met 
naar eigen zeggen rond de achthonderd leden een van de grootste motorclubs.   
 

          Andere bekende outlaw motorclubs zijn de Hells Angels en de Mongols. Cijfers over het aantal 
leden worden niet officieel geregistreerd.  
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BYLINE: Door Bram Endedijk en Andreas Kouwenhoven 
 
SECTION: Binnenland; Blz. NN_NL01_010 
 
LENGTH: 1488 woorden 
 
 

          Outlaw bikers  

Motorclubs worden geraakt door harde overheidsmaatregelen, geven de leiders van Satudarah toe. Maar 
stoppen zullen ze nooit. Desnoods gaan ze ondergronds.  

Eerst denkt Guus Pronk nog dat hij het verkeerd heeft gezien. Undercoveragenten, hier, op een festival tij-
dens Koningsdag? Maar als twee mannen met zwarte werkschoenen hem blijven volgen, denkt de Europees 
leider van motorclub Satudarah het zeker te weten. ,,Zelfs op een Koningsdagfeest lopen de stillen achter 
me aan."  

Het is echt iets van de laatste jaren, verzucht Guus Pronk in zijn Tilburgse beddenwinkel. Er staan in plastic 
verpakte matrassen en bedbodems door elkaar heen. Naast Pronk zit Xanterra Manuhutu, een van de lei-
ders van Satudarah wereldwijd. Voordat het gesprek begint, draait Pronk de deur van zijn beddenzaak op 
slot. Hij wil niet gestoord worden. ,,Klanten komen later wel terug." Dan steekt hij een sigaret op.  

De topmannen van Satudarah hebben ingestemd met een interview over de aanpak van motorclubs door de 
overheid. Sinds 2012 voeren justitie, politie, gemeenten en belastingdienst een zerotolerancebeleid tegen 
zogeheten outlaw bikers. Leden van clubs als Satudarah, Hells Angels en No Surrender worden bij elk ver-
moeden van een overtreding aangehouden en gecontroleerd op identiteit, geldstromen worden doorgelicht, 
manifestaties van de clubs worden tegengegaan en clubhuizen waar mogelijk gesloten. Justitie vindt dit no-
dig, omdat deze motorclubs ,,ondermijnend" gedrag vertonen door zich bezig te houden met ,,geweld, afper-
sing en intimidatie".   

Na incidenten, zoals een vechtpartij begin april in een Rotterdams hotel tussen de Hells Angels en de 
Mongols, klinkt de roep om een verbod op 'criminele' motorclubs. Vooralsnog is dat niet gelukt, omdat rech-
ters niet bereid zijn gedrag van individuele leden toe te rekenen aan de motorclubs. Daarom past de over-
heid de laatste jaren een 'bestuurlijke aanpak' toe. Werkt dat?  

Vraag het de leiders van Satudarah, een van de grootste motorclubs van Nederland, en ze halen hun 
schouders op. ,,De lastercampagne van de overheid heeft ons alleen maar groter gemaakt", zegt Manuhutu. 
Satudarah is net als andere motorclubs fors gegroeid sinds de overheid in 2012 bestuurlijk ging tegenwer-
ken. Aanhoudende publiciteit over flinke mannen in motorhesjes leidde tot honderden nieuwe aanmeldingen.  

Na de groeispurt haakten ook weer leden af. Sinds vorig jaar groeit Satudarah minder snel, zegt Manuhutu. 
Dat geldt ook voor andere motorclubs, zegt Henk Jan Meijer, burgemeester van Zwolle en voorzitter van een 
burgemeestersoverleg dat zich richt op de aanpak van outlaw motorclubs. Hij baseert zich op informatie van 
de politie.  

Huisbezoek van de politie  

De leiders van Satudarah moeten toegeven dat het er allemaal niet leuker op is geworden. ,,We worden 
tegengewerkt, zo erg tegengewerkt, dat we niks meer kunnen organiseren", zegt Pronk. Als Satudarah in 
2014 een motortocht houdt, willen de bikers gaan eten in een Brabantse grillbar. Maar de gemeente steekt 
er een stokje voor en het etentje wordt afgeblazen. Ook werd Satudarah vorig jaar belemmerd in het vinden 
van een feestlocatie voor het 25-jarig jubileum.  

Niet alleen worden manifestaties van motorclubs gefrustreerd; volgens de Satudarahleiders richt de aanpak 
zich ook op de outlawbikers zélf. Nieuwe leden krijgen tegenwoordig huisbezoek van de politie, vertelt Pronk. 
,,Ik ken zo'n zes nieuwe jongens die allemaal een bezoekje hebben gehad van agenten. Dan vragen ze of je 
getrouwd bent en welk werk je doet. Ze willen nieuwe leden laten zien: je zit nu bij Satudarah, we gaan je nu 
de hele tijd in de gaten houden."  
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Guus Pronk werkte tot voor kort als beveiliger, maar raakte zijn vergunning kwijt. Portiers kunnen sinds mei 
2014 hun vergunning verliezen als zij 'in criminele kringen' verkeren, waartoe ook een lidmaatschap van een 
outlaw motorclub wordt gerekend. ,,Dat geldt voor meerdere leden", zegt Manuhutu. ,,Alleen omdat ze lid zijn 
van een motorclub wordt hun pas niet verlengd."  

Radeloze jongens  

Die maatregel is er om te voorkomen dat de beveiligingsbranche verweven raakt met motorclubs. Volgens 
Manuhutu is die vrees onterecht. ,,Het werk van beveiligers heeft niks met hun lidmaatschap van een motor-
club."  

Pronk: ,,Een bewaker van de gevangenis in Vught is ontslagen omdat zijn broer bij Satudarah zit. Hij vocht 
zijn ontslag aan, maar de rechter vond het prima. De boodschap is: ga niet bij een motorclub, want wij blijven 
je opjagen."  

Manuhutu: ,,Jongens komen radeloos naar me toe. 'Wat moet ik doen? Ik moet kiezen tussen mijn werk en 
mijn brothers', vragen ze. Ja, dat is lastig. Ik ken zo'n acht jongens die weg zijn gegaan omdat ze hun baan 
zouden verliezen."  

Dus de overheidsaanpak heeft effect?  

Manuhutu: ,,Natuurlijk. Het is voor ons veel moeilijker dan een aantal jaar geleden. Iedereen is een beetje 
voorzichtig geworden. Gelukkig hebben we met sommige gemeenten een goede relatie. Die gemeenten 
laten ons clubavonden houden, wij zorgen dat we niet opvallen in de stad. Dat betekent dat we onze colors 
[motorhesjes met het clublogo, red.] niet openlijk dragen. En dat we niet met veertig man op een terras gaan 
zitten."  

Ondanks afspraken met sommige gemeenten ligt Satudarah onder vuur van justitie. Zo loopt al jaren een 
rechtszaak tegen een aantal Tilburgse leden. Een van hen werd begin dit jaar veroordeeld wegens levering 
van wapens.   

Zetten jullie zo iemand uit de club?  

Manuhutu: ,,Ligt eraan wat-ie gedaan heeft. Als iemand aan kinderen heeft gezeten, wil ik er niks meer mee 
te maken hebben. Maar iemand die een aantal jaar in de bak heeft gezeten voor drugshandel, behandel ik 
niet anders dan iemand die geen strafblad heeft."  

Jullie vinden zo'n veroordeling niet erg?  

Manuhutu: ,,Wij zijn familie. Als jouw broer wordt veroordeeld, is hij dan opeens jouw broer niet meer? Je 
bent in mijn ogen geen slechter persoon als je een gevangenisstraf hebt gehad."  

Satudarah zou meer met rust worden gelaten als jullie iedereen met een strafblad de club uit zouden zetten.  

,,Ja. Maar ik ga toch niet iedereen met een strafblad wegsturen omdat de samenleving dat wil? Anders kan 
ik net zo goed jullie [wijst naar de interviewers] op mijn plek neerzetten.  

,,Trouwens, als iemand overlast geeft, grijpen we in. Zo'n twee jaar geleden hadden we een supportgroep 
[een sympathiserende motorclub, red.] in Tilburg. Die maakten telkens ruzie in het uitgaansleven. We heb-
ben ze gewaarschuwd om rustiger te doen, maar niet veel later hoorde ik van de gemeente dat het er niet 
minder op werd. Toen heb ik gezegd: wegwezen met die gasten.  Als je mij te kakken zet, zet je de hele 
club te kakken."  

Dus u bekommert zich wel om het imago van Satudarah?  

,,Als iemand onze belangen schaadt, zorgen we dat het ophoudt."  

Jullie normen van wat niet toelaatbaar is, verschillen met die...  

,,...van de gemiddelde krantenlezer. Ja, dat klopt. Maar omdat dat zo is concluderen veel mensen: al die 
gasten bij Satudarah zijn criminelen. En dat is niet zo."  

De topmannen van Satudarah erkennen wel dat er incidenten zijn met leden van motorclubs, zoals de re-
cente confrontatie tussen de Mongols en Angels.  
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Daardoor wordt de roep op een verbod luider. Wat gaan jullie dan doen?  

Manuhutu: ,,Dan gaan we ondergronds. Natuurlijk, wat denk je. Ze kunnen onze onderlinge band toch nooit 
verbieden?"  

Pronk: ,,Denk je dat we dan zeggen: oké jongens het is mooi geweest, vanaf nu gaan we voetballen?"  

Manuhutu: ,,Ze kunnen zeggen: die colors kunnen niet meer, dat clubhuis mag niet meer, dat logo moet 
weg. Maar wij blijven altijd bij elkaar komen. Het afpakken van mijn colors zal pijn doen, natuurlijk, je kleuren 
zijn je trots. Maar uiteindelijk is het maar uiterlijk vertoon. De echte band van Satudarah zit van binnen. Daar 
kunnen ze ons nooit raken."  

We kunnen niks meer organiseren  

Guus Pronk Europees leider  

Als je mij te kakken zet, zet je de hele club te kakken  

Xanterra Manuhutu wereldwijd leider  
 

          Hoe crimineel zijn motorclubs?  
 

          Het in 2014 gepubliceerde politierapport 'Outlaw Bikers in Nederland' vermeldt dat 80 procent van 
de outlawbikers een strafblad heeft. Helemaal representatief is dat beeld niet: het gaat hier om 601 out-
lawbikers die al bij de politie bekend waren, bijvoorbeeld omdat ze een strafbaar feit hadden gepleegd of 
tijdens een verkeerscontrole werden geïdentificeerd.  
 

          Volgens motorclub Satudarah bestaat het overgrote deel van die strafbladen uit kleine criminaliteit. 
Satudarah-leider Manuhutu: ,,Als iemand een burenruzie heeft die wat uit de hand loopt, heeft hij ook een 
strafblad."   
 

          Hooguit tien Satudarah-leden zijn veroordeeld voor zware delicten zoals moord of zware mishan-
deling, zegt Manuhutu. ,,Wij zijn geen maffia op wielen."   
 

          Satudarah is met naar eigen zeggen rond de 800 leden een van de grootste motorclubs. Officiële 
cijfers van ledenaantallen zijn er niet. Andere bekende outlaw motorclubs zijn de Hells Angels en de Mon-
gols.  
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VERVOLG VAN PAGINA 4-5 Jeremy kende hem niet eens! En dan nog proberen ze al die raketwerpers en 
wat ze allemaal in Geleen gevonden hebben aan ons te linken. Alleen omdat een lid van ons die Johan K. 
blijkbaar schijnt te kennen.  

Ze wisten al lang dat die wapenvoorraad en dat drugslab daar waren. En ze hebben gewoon gewacht tot de 
dag van onze arrestatie, zodat het net leek alsof het allemaal met ons te maken had." Tot zover Ramakers' 
lezing van de enorme wapenvondst in Geleen die het OM inderdaad tot nu toe niet op de tenlastelegging van 
de Bandidos, maar alleen op die van medeverdachte Johan K. heeft gezet.  

Biertje  

Zijn woning in Nieuwstadt, met een aangeharkte, onderhoudsvriendelijke kiezeltuin is van de buitenkant nog 
steeds direct herkenbaar aan de gaten in het rolluik. `Oorlogslittekens', noemt Ramakers ze gekscherend, 
veroorzaakt door de twee aanslagen met explosieven. Die werden gepleegd nadat begin 2014 bekend was 
geworden dat Ramakers de Bandidos naar Nederland had gehaald en tot president van die club was be-
noemd. „Ook zoiets. Ik weet precies wie die aanslagen heeft gepleegd.   

Er zijn gewoon camerabeelden van. Ik heb ze gezien bij iemand die hier in de straat woont. Wie? Dat zeg ik 
niet. Ik houd me aan de code.  

Ik snijd nog liever mijn tong af dan dat ik de politie informatie geef. Zíj moeten hun werk gewoon eens een 
keer doen. Ze hadden het al lang kunnen oplossen als ze hadden gewild."  

Of het leden van een motorclub waren die amper vier uur na zijn benoeming tot Bandidos-baas een aanslag 
bij zijn deur pleegden? „Dat de politie zelf maar op onderzoek uit gaat."  

Af en toe gaat hij erop uit. Dan drinkt hij een biertje in de Tunnelbar in Susteren. „Daar ben ik altijd welkom 
geweest en kan ik tenminste wel nog gewoon komen. Ik heb ook prima contact in de buurt hier."  

Voor de rest kan Ramakers, jaren geleden al afgekeurd en in de WAO, naar eigen zeggen weinig behalve 
thuiszitten. Al zijn bankrekeningen en lopende verzekeringen zijn bevroren. „Wij zijn al in een hoek gezet.  

Bandidos nicht gewünscht. Als ik hier in de gemeente de sportschool in kom zeggen de mensen: sorry, Har-
rie, kom liever maar niet hier want dan krijg ik gedoe met de gemeente of politie. Omdat ze wijs wordt ge-
maakt, dat wij allemaal criminelen zijn die de hele dag bezig zouden zijn om anderen af te maken.  

Nonsens."  

Sheriff  

Ramakers heeft zo zijn eigen vocabulaire voor de sterke arm der wet.  
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De `onnozele Heini's' van justitie en de recherche komen in zijn ogen niet verder dan `lomschoolniveau'.  

En de burgemeesters van zijn eigen en omringende gemeenten betitelt hij als `dorpssheriffs' die met hun 
optreden tegen bikers in de ogen van de Bandidos-voorman alleen maar de aandacht zouden willen afleiden 
van hun eigen problemen als bestuurders. Nee hij is geen pieper, herhaalt hij nogmaals. Maar hij wil wel 
maar even zeggen dat zijn club wel heel erg gedemoniseerd wordt. „Wij zijn geen padvinders. Wij zijn echte 
bikers, een échte motorclub.  

Van de oude stempel." Bevindingen uit politierapporten, dat dit soort clubs als vehikel wordt gebruikt om 
drugs- en wapenlijnen te beheren, doet Ramakers af als fabels. „Ook zoiets. Wordt er beweerd dat wij hier, 
in het smalste stukje Nederland, zouden zijn neergestreken vanwege illegale handel met Duitsland en Bel-
gië. Jongen, Heini, wij wonen hier al ons hele leven. Wij zijn van deze streek! Ik leef hier al jaren mijn gewo-
ne leven. De meeste leden hebben gewoon een baan. Iedere cent steken ze in hun motor en de club."  

Dat het aanzien binnen een motorclub alleen maar groter is naarmate je een grotere crimineel bent, roept bij 
Ramakers helemaal een verontwaardigde reactie op. „Ja, er zitten ook mannen tussen die een verleden 
hebben, die een strafblad hebben."  

Hij schat dat aantal op misschien 20 procent van alle leden, niet op de 80 procent waar de politie het altijd 
over heeft. „Maar kom nou, een strafblad is geen voorwaarde om bij de club te mogen. De grootst mogelijke 
onzin. Wij kijken niet naar het verleden. Wij zijn bikers, dat bindt ons. Bandidos, dat is Champions League 
niveau in de motorwereld.  

Met echte Harleys. Met regels die zeggen dat je een Bandidos- hesje ook niet zomaar aan mag als je in de 
auto in plaats van op de motor zit. Ieder weekend is er wel een bijeenkomst waar je met al je brothers bijeen 
kan komen en rijden.  

Met z'n duizenden tegelijk. Een mooier leven is er niet. Een leven waar die burgemeesters volgens mij alle-
maal van dromen. Die zouden ook best een keer op de motor willen zitten en topless bediend willen worden 
op een feest. Het lijkt wel afgunst."  

Ramakers figureerde al in veel strafdossiers, waarvan de bekendste het onderzoek is naar de moord op drie 
leden van Hells Angels-afdeling Nomads in Oirsbeek. Van die club was Ramakers destijds lid. Hij heeft een 
berucht imago. De politie ziet hem als een onderwereldfiguur die tot nu toe de dans heeft weten te  

Gelukkig leven we in een rechtsstaat. Maar blijkbaar trekt iedereen de uitspraak van de hoogste rechter nog 
steeds in twijfel. Harrie Ramakers over de Nomads-moorden.  

ontspringen in zeer ernstige strafzaken, onder meer door zich consequent te beroepen op zijn zwijgrecht.  

Over zaken uit het verleden wil Ramakers niet meer praten. Feit blijft dat hij nooit voor moord veroordeeld is, 
benadrukt hij. De rechter sprak hem net als alle andere Nomads vrij, omdat niet kon worden vastgesteld wie 
de brothers daadwerkelijk gedood had. De overgebleven Nomads werden uiteindelijk wel uit de Hells Angels 
gezet.  

Over die `pijnlijke' geschiedenis houdt hij de kaken op elkaar. „Op de veroordeling voor dat wapenbezit in 
2014 na heb ik gewoon een blanco strafblad. Waarom rakelt iedereen toch alles op? Dat was twintig jaar 
geleden. Gelukkig leven we in een rechtsstaat. Maar blijkbaar trekt iedereen de uitspraak van die hoogste 
rechter nog steeds in twijfel."  

Geuzennaam  

Op zijn linkerslaap prijkt een tatoeage met daarop het `1 procenter' embleem. Autoriteiten verwijzen steevast 
naar de herkomst van die term. Van alle motorclubs zou 1 procent zich niet aan de regels houden, oordeelde 
een Amerikaanse motorclubfederatie zeventig jaar geleden.  

Als je een confrontatie wil, ga je toch niet een beetje boos staan kijken op de markt? Dan laat je je hier zien. 
Ramakers over de vele Hells Angels die zich in Sittard verzamelden na zijn overstap naar de Bandidos.  

Ramakers schudt zijn hoofd . „Dat 1 procent is een geuzennaam. Het betekent niets, helemaal niets. 1 pro-
cent staat ervoor dat wij net iets stoerder zijn, dat we vrije jongens zijn. Net zoals ik de term `motorbende' 
inmiddels ook maar als geuzennaam zie."Op ieder verwijt, op ieder bestaand beeld over bikers heeft hij wel 
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een weerwoord, al dan niet met een kwinkslag. Ramakers houdt zich bijvoorbeeld keurig aan de regels, 
grinnikt hij, wijzend naar de verkeersboetes en andere rekeningen die gestapeld op het dressoir in de kamer 
liggen. „Mijn dochter heeft iets te hard in mijn auto gereden.  

Die rekeningen betaal ik allemaal netjes. Als ik een frikadel in de friture ga halen doe ik echt niet mijn jasje 
aan, dan reken ik gewoon af. Dus hoezo stel ik me boven de wet?"  

BFFB staat er boven Harries knokkels getatoeëerd. `Bandidos Forever, Forever Biker'. Ook al heeft het gros 
van de Limburgse afdeling momenteel `huisarrest', de club leidt volgens Ramakers geen slapend bestaan.  

Er vinden, zegt hij, nog wel degelijk bijeenkomsten en vergaderingen plaats. „De jongens die bij elkaar mo-
gen komen, komen bij elkaar.  

Wij buigen niet. Dit maakt ons alleen maar sterker."  

Geblaf in de achtertuin tijdens het interview.  

Van pitbull Jocy en Ramakers' Mechelse herder. Via het tuinpad, tussen de volières met de exotische vogels 
die hij als hobby al jaren houdt - „het is nu broedseizoen, dus rustig aan"- komen twee mannen in clubhesjes 
aanlopen. `Prospect' staat er achter op hun leren jack. Aspirant- leden. Tijdens het gesprek nemen ze plaats 
op de bank en luisteren toe. „Ik krijg hier gewoon bezoek hoor", grijnst Ramakers.  

Motorclubs  

Hij vreest geenszins dat motorclubs op termijn van het toneel zullen moeten verdwijnen, ook niet door wat er 
recent is gebeurd in Rotterdam.  

Daar gingen motorclubs Mongols en Hells Angels openlijk met elkaar de confrontatie aan. „Dat had niet 
moeten gebeuren. Maar ik laat me niet uit over die andere clubs. Ik heb voor iedereen respect." Of hij dat 
alleen voor de bühne zegt of niet, de vermeende spanningen tussen de grote motorclubs in Nederland zijn 
volgens de Bandidos-baas overtrokken. „Bendeoorlog", sist hij. „Die term heb ik hier in Limburg horen vallen, 
maar die dorpssheriffs weten niet waar ze het over hebben. Ik was erbij toen in Scandinavië de `biker war' 
(waarbij tientallen doden vielen, red.) uitbrak.  

Dat was andere koek. En dat ging helemaal niet om drugs, dat ging gewoon om prestige." Ramakers was in 
die tijd nog Hells Angel, de aartsrivaal van Bandidos. Op zijn arm zit nog steeds een Angels-tattoo. „Ik heb 
altijd vrienden bij andere clubs gehad.  

In Scandinavië gaan Bandidos en Hells Angels vandaag de dag weer gewoon met elkaar om." Hoe rijmt hij 
de goede verhoudingen dan met het openbare optreden van de Hells Angels op de Sint Joepmarkt in Sittard, 
vlak nadat hij in 2014 het Bandidoschapter in de buurt van Sittard had gevestigd? „Het zal best dat rood-wit 
(aanduiding voor de Hells Angels, gebaseerd op hun clubkleuren, red.) daar niet blij mee was. Aan de ande-
re kant: als je een confrontatie wilt, dan ga je toch niet een beetje boos staan kijken op de markt? Dan laat je 
je hier zien. Het stelde allemaal niks voor, die zogenoemde spanningen."  

Ramakers is het wachten inmiddels echt beu, zegt hij. „Nogmaals: kom maar op met die zaak. Wij zijn er 
klaar voor." Ondanks dat hij nu motorloos thuis zijn tijd vooral zit uit te zitten, ondanks dat hij al drie jaar geen 
enkele internationale Bandidos- samenkomst heeft kunnen bijwonen - de hoogmis van alle chapters van de 
motorclub - en hij in zijn bewegingsvrijheid beperkt is, zou hij zijn leven voor geen enkel ander leven willen 
ruilen.  

Hij slaat met zijn vuist op zijn borstkas. „I was being a biker, before bikers were being famous." Hij wil maar 
zeggen: nog voordat motorclubs zo veel in het nieuws kwamen en als paddenstoelen uit de grond schoten 
met bekende leden, zat hij al bij een motorbende.Hij pakt zijn favoriete blad erbij.  

Biker News. Duitse `vakliteratuur' waarin álles over het leven van de `echte biker' te lezen valt. Op de cover 
een schaars geklede vrouw op een motor. `Ik ben al 35 jaar abonnee. Zó lang draai ik al mee. Denken ze 
nou echt dat ze ons kunnen verbieden? Al moet ik mijn hesje uitdoen, al mag ik het logo niet meer dragen, ik 
zal altijd een Bandido, een biker, blijven."  
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VERVOLG VAN PAGINA 4-5 Jeremy kende hem niet eens! En dan nog proberen ze al die raketwerpers en 
wat ze allemaal in Geleen gevonden hebben aan ons te linken. Alleen omdat een lid van ons die Johan K. 
blijkbaar schijnt te kennen.  

Ze wisten al lang dat die wapenvoorraad en dat drugslab daar waren. En ze hebben gewoon gewacht tot de 
dag van onze arrestatie, zodat het net leek alsof het allemaal met ons te maken had." Tot zover Ramakers' 
lezing van de enorme wapenvondst in Geleen die het OM inderdaad tot nu toe niet op de tenlastelegging van 
de Bandidos, maar alleen op die van medeverdachte Johan K. heeft gezet.  

Biertje  

Zijn woning in Nieuwstadt, met een aangeharkte, onderhoudsvriendelijke kiezeltuin is van de buitenkant nog 
steeds direct herkenbaar aan de gaten in het rolluik. `Oorlogslittekens', noemt Ramakers ze gekscherend, 
veroorzaakt door de twee aanslagen met explosieven. Die werden gepleegd nadat begin 2014 bekend was 
geworden dat Ramakers de Bandidos naar Nederland had gehaald en tot president van die club was be-
noemd. „Ook zoiets. Ik weet precies wie die aanslagen heeft gepleegd.   

Er zijn gewoon camerabeelden van. Ik heb ze gezien bij iemand die hier in de straat woont. Wie? Dat zeg ik 
niet. Ik houd me aan de code.  

Ik snijd nog liever mijn tong af dan dat ik de politie informatie geef. Zíj moeten hun werk gewoon eens een 
keer doen. Ze hadden het al lang kunnen oplossen als ze hadden gewild."  

Of het leden van een motorclub waren die amper vier uur na zijn benoeming tot Bandidos-baas een aanslag 
bij zijn deur pleegden? „Dat de politie zelf maar op onderzoek uit gaat."  
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Af en toe gaat hij erop uit. Dan drinkt hij een biertje in de Tunnelbar in Susteren. „Daar ben ik altijd welkom 
geweest en kan ik tenminste wel nog gewoon komen. Ik heb ook prima contact in de buurt hier."  

Voor de rest kan Ramakers, jaren geleden al afgekeurd en in de WAO, naar eigen zeggen weinig behalve 
thuiszitten. Al zijn bankrekeningen en lopende verzekeringen zijn bevroren. „Wij zijn al in een hoek gezet.  

Bandidos nicht gewünscht. Als ik hier in de gemeente de sportschool in kom zeggen de mensen: sorry, Har-
rie, kom liever maar niet hier want dan krijg ik gedoe met de gemeente of politie. Omdat ze wijs wordt ge-
maakt, dat wij allemaal criminelen zijn die de hele dag bezig zouden zijn om anderen af te maken.  

Nonsens."  

Sheriff  

Ramakers heeft zo zijn eigen vocabulaire voor de sterke arm der wet.  

De `onnozele Heini's' van justitie en de recherche komen in zijn ogen niet verder dan `lomschoolniveau'.  

En de burgemeesters van zijn eigen en omringende gemeenten betitelt hij als `dorpssheriffs' die met hun 
optreden tegen bikers in de ogen van de Bandidos-voorman alleen maar de aandacht zouden willen afleiden 
van hun eigen problemen als bestuurders. Nee hij is geen pieper, herhaalt hij nogmaals. Maar hij wil wel 
maar even zeggen dat zijn club wel heel erg gedemoniseerd wordt. „Wij zijn geen padvinders. Wij zijn echte 
bikers, een échte motorclub.  

Van de oude stempel." Bevindingen uit politierapporten, dat dit soort clubs als vehikel wordt gebruikt om 
drugs- en wapenlijnen te beheren, doet Ramakers af als fabels. „Ook zoiets. Wordt er beweerd dat wij hier, 
in het smalste stukje Nederland, zouden zijn neergestreken vanwege illegale handel met Duitsland en Bel-
gië. Jongen, Heini, wij wonen hier al ons hele leven. Wij zijn van deze streek! Ik leef hier al jaren mijn gewo-
ne leven. De meeste leden hebben gewoon een baan. Iedere cent steken ze in hun motor en de club."  

Dat het aanzien binnen een motorclub alleen maar groter is naarmate je een grotere crimineel bent, roept bij 
Ramakers helemaal een verontwaardigde reactie op. „Ja, er zitten ook mannen tussen die een verleden 
hebben, die een strafblad hebben."  

Hij schat dat aantal op misschien 20 procent van alle leden, niet op de 80 procent waar de politie het altijd 
over heeft. „Maar kom nou, een strafblad is geen voorwaarde om bij de club te mogen. De grootst mogelijke 
onzin. Wij kijken niet naar het verleden. Wij zijn bikers, dat bindt ons. Bandidos, dat is Champions League 
niveau in de motorwereld.  

Met echte Harleys. Met regels die zeggen dat je een Bandidos- hesje ook niet zomaar aan mag als je in de 
auto in plaats van op de motor zit. Ieder weekend is er wel een bijeenkomst waar je met al je brothers bijeen 
kan komen en rijden.  

Met z'n duizenden tegelijk. Een mooier leven is er niet. Een leven waar die burgemeesters volgens mij alle-
maal van dromen. Die zouden ook best een keer op de motor willen zitten en topless bediend willen worden 
op een feest. Het lijkt wel afgunst."  

Ramakers figureerde al in veel strafdossiers, waarvan de bekendste het onderzoek is naar de moord op drie 
leden van Hells Angels-afdeling Nomads in Oirsbeek. Van die club was Ramakers destijds lid. Hij heeft een 
berucht imago. De politie ziet hem als een onderwereldfiguur die tot nu toe de dans heeft weten te  

Gelukkig leven we in een rechtsstaat. Maar blijkbaar trekt iedereen de uitspraak van de hoogste rechter nog 
steeds in twijfel. Harrie Ramakers over de Nomads-moorden.  

ontspringen in zeer ernstige strafzaken, onder meer door zich consequent te beroepen op zijn zwijgrecht.  

Over zaken uit het verleden wil Ramakers niet meer praten. Feit blijft dat hij nooit voor moord veroordeeld is, 
benadrukt hij. De rechter sprak hem net als alle andere Nomads vrij, omdat niet kon worden vastgesteld wie 
de brothers daadwerkelijk gedood had. De overgebleven Nomads werden uiteindelijk wel uit de Hells Angels 
gezet.  

Over die `pijnlijke' geschiedenis houdt hij de kaken op elkaar. „Op de veroordeling voor dat wapenbezit in 
2014 na heb ik gewoon een blanco strafblad. Waarom rakelt iedereen toch alles op? Dat was twintig jaar 
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geleden. Gelukkig leven we in een rechtsstaat. Maar blijkbaar trekt iedereen de uitspraak van die hoogste 
rechter nog steeds in twijfel."  

Geuzennaam  

Op zijn linkerslaap prijkt een tatoeage met daarop het `1 procenter' embleem. Autoriteiten verwijzen steevast 
naar de herkomst van die term. Van alle motorclubs zou 1 procent zich niet aan de regels houden, oordeelde 
een Amerikaanse motorclubfederatie zeventig jaar geleden.  

Als je een confrontatie wil, ga je toch niet een beetje boos staan kijken op de markt? Dan laat je je hier zien. 
Ramakers over de vele Hells Angels die zich in Sittard verzamelden na zijn overstap naar de Bandidos.  

Ramakers schudt zijn hoofd . „Dat 1 procent is een geuzennaam. Het betekent niets, helemaal niets. 1 pro-
cent staat ervoor dat wij net iets stoerder zijn, dat we vrije jongens zijn. Net zoals ik de term `motorbende' 
inmiddels ook maar als geuzennaam zie."Op ieder verwijt, op ieder bestaand beeld over bikers heeft hij wel 
een weerwoord, al dan niet met een kwinkslag. Ramakers houdt zich bijvoorbeeld keurig aan de regels, 
grinnikt hij, wijzend naar de verkeersboetes en andere rekeningen die gestapeld op het dressoir in de kamer 
liggen. „Mijn dochter heeft iets te hard in mijn auto gereden.  

Die rekeningen betaal ik allemaal netjes. Als ik een frikadel in de friture ga halen doe ik echt niet mijn jasje 
aan, dan reken ik gewoon af. Dus hoezo stel ik me boven de wet?"  

BFFB staat er boven Harries knokkels getatoeëerd. `Bandidos Forever, Forever Biker'. Ook al heeft het gros 
van de Limburgse afdeling momenteel `huisarrest', de club leidt volgens Ramakers geen slapend bestaan.  

Er vinden, zegt hij, nog wel degelijk bijeenkomsten en vergaderingen plaats. „De jongens die bij elkaar mo-
gen komen, komen bij elkaar.  

Wij buigen niet. Dit maakt ons alleen maar sterker."  

Geblaf in de achtertuin tijdens het interview.  

Van pitbull Jocy en Ramakers' Mechelse herder. Via het tuinpad, tussen de volières met de exotische vogels 
die hij als hobby al jaren houdt - „het is nu broedseizoen, dus rustig aan"- komen twee mannen in clubhesjes 
aanlopen. `Prospect' staat er achter op hun leren jack. Aspirant- leden. Tijdens het gesprek nemen ze plaats 
op de bank en luisteren toe. „Ik krijg hier gewoon bezoek hoor", grijnst Ramakers.  

Motorclubs  

Hij vreest geenszins dat motorclubs op termijn van het toneel zullen moeten verdwijnen, ook niet door wat er 
recent is gebeurd in Rotterdam.  

Daar gingen motorclubs Mongols en Hells Angels openlijk met elkaar de confrontatie aan. „Dat had niet 
moeten gebeuren. Maar ik laat me niet uit over die andere clubs. Ik heb voor iedereen respect." Of hij dat 
alleen voor de bühne zegt of niet, de vermeende spanningen tussen de grote motorclubs in Nederland zijn 
volgens de Bandidos-baas overtrokken. „Bendeoorlog", sist hij. „Die term heb ik hier in Limburg horen vallen, 
maar die dorpssheriffs weten niet waar ze het over hebben. Ik was erbij toen in Scandinavië de `biker war' 
(waarbij tientallen doden vielen, red.) uitbrak.  

Dat was andere koek. En dat ging helemaal niet om drugs, dat ging gewoon om prestige." Ramakers was in 
die tijd nog Hells Angel, de aartsrivaal van Bandidos. Op zijn arm zit nog steeds een Angels-tattoo. „Ik heb 
altijd vrienden bij andere clubs gehad.  

In Scandinavië gaan Bandidos en Hells Angels vandaag de dag weer gewoon met elkaar om." Hoe rijmt hij 
de goede verhoudingen dan met het openbare optreden van de Hells Angels op de Sint Joepmarkt in Sittard, 
vlak nadat hij in 2014 het Bandidoschapter in de buurt van Sittard had gevestigd? „Het zal best dat rood-wit 
(aanduiding voor de Hells Angels, gebaseerd op hun clubkleuren, red.) daar niet blij mee was. Aan de ande-
re kant: als je een confrontatie wilt, dan ga je toch niet een beetje boos staan kijken op de markt? Dan laat je 
je hier zien. Het stelde allemaal niks voor, die zogenoemde spanningen."  

Ramakers is het wachten inmiddels echt beu, zegt hij. „Nogmaals: kom maar op met die zaak. Wij zijn er 
klaar voor." Ondanks dat hij nu motorloos thuis zijn tijd vooral zit uit te zitten, ondanks dat hij al drie jaar geen 
enkele internationale Bandidos- samenkomst heeft kunnen bijwonen - de hoogmis van alle chapters van de 
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motorclub - en hij in zijn bewegingsvrijheid beperkt is, zou hij zijn leven voor geen enkel ander leven willen 
ruilen.  

Hij slaat met zijn vuist op zijn borstkas. „I was being a biker, before bikers were being famous." Hij wil maar 
zeggen: nog voordat motorclubs zo veel in het nieuws kwamen en als paddenstoelen uit de grond schoten 
met bekende leden, zat hij al bij een motorbende.Hij pakt zijn favoriete blad erbij.  

Biker News. Duitse `vakliteratuur' waarin álles over het leven van de `echte biker' te lezen valt. Op de cover 
een schaars geklede vrouw op een motor. `Ik ben al 35 jaar abonnee. Zó lang draai ik al mee. Denken ze 
nou echt dat ze ons kunnen verbieden? Al moet ik mijn hesje uitdoen, al mag ik het logo niet meer dragen, ik 
zal altijd een Bandido, een biker, blijven."  
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 door  Mick van Wely  
 

ROTTERDAM -  Het opsporen van motorclubleden die op 7 april deelnamen aan de   
massale en zeer gewelddadige confrontatie tussen Angels en Mongols in een hotel   
in Rotterdam, verloopt moeizaam. In de tussentijd is één voortvluchtig lid   
opgespoord en aangehouden.  
Dat laat het Openbaar Ministerie weten. De man die is gearresteerd is een lid   
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van de Hells Angels. De 49-jarige Delftenaar werd op 28 april aangehouden en   
zit vast voor een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hij   
zou iemand die op de grond lag tegen het hoofd hebben geschopt.   
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Groeispurt nieuwe MC's verandert landschap snel 
 
SECTION: Regio; Blz. 10, 11 
 
LENGTH: 1674 woorden 
 

Zeeland en West-Brabant tellen achttien actieve chapters (afdelingen) van Outlaw Motorcycle Gangs oftewel 
OMG's. Dat zijn motorclubs (MC's) die door politie en justitie in verband worden gebracht met criminele acti-
viteiten. Hoeveel leden ze precies hebben, is niet bekend. Sommige chapters hebben er twintig, andere 
meerdere tientallen.  

Het landschap van de OMG's is de afgelopen jaren sterk veranderd, ook in de regio. Dat komt mede door de 
snelle opkomst van nieuwkomers zoals No Surrender, opgericht door Klaas Otto uit Bergen op Zoom die 
opstapte bij Satudarah. De club kon regionaal, nationaal én internationaal zo snel groeien omdat kandidaten 
vrijwel meteen volwaardig lid kunnen worden, anders dan bij traditionele OMG's die er lange inwijdingsperi-
ode op na houden.  

Om toch een graantje mee te pikken op de snel gegroeide ledenmarkt en niet helemaal verdrongen te wor-
den, richtten traditionele OMG's supportclubs op. Dat zijn een soort 'kweekvijvers' waar het lidmaatschap ook 
sneller is geregeld. Zo hebben de Red Devils, een soort onderafdeling van Hells Angels, sinds 2013 chap-
ters in Nederland. Deze club heeft vrijwel overal ter wereld afdelingen waar ook de moederclub is gevestigd. 
Loudness Hangout is ook een ondersteunend chapter van Hells Angels.   
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Yellow Snakes MC vloeit, zo blijkt uit gegevens van de politie, voort uit een supportclub van Satudarah en 
heeft onder meer chapters in Tilburg en Middelburg.  

OMG's met in de naam Trailer Trash of Cigano's (zigeuners, red.) tellen doorgaans veel leden van woonwa-
genkampen.  

Niet alle motorclubs die in de regio actief zijn hebben een eigen honk. De Tilburgse afdeling van No Surren-
der week bijvoorbeeld uit naar België (Poppel). Ook de Cigano's van No Surrender in Bergen op Zoom moet 
het zonder clubhuis stellen. Enige tijd huurde de MC een partyboot in Dinteloord af voor bijeenkomsten, 
maar dat schip werd eind vorig jaar in brand gestoken.  

Uit het actuele overzicht van de politie (zie graphic) blijkt dat vier OMG-chapters in de regio geen clubhuis 
hebben maar 'wel een gebied hebben geclaimed' en daar actief zijn.  

Is een verbod op motorbendes aanstaande? Veel bestuurders en politici hopen het, na de veldslag bij een 
Rotterdams hotel. Politie, OM en bestuur trekken intussen samen op.  

door Hessel de Ree  

BREDA/DEN HAAG - Een verbod op OMG's is misschien maar een paar maanden weg, verklaarde deze 
week de Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer, voorzitter van het landelijke burgemeestersoverleg over 
motorbendes. Volgens hem maken veel bendeleden het nu zo bont met gewelddadige en criminele acties 
dat het Openbaar Ministerie onderhand genoeg bewijs heeft voor een verbod op de clubs.  

Of de wens de vader van Meijers gedachte is, moet blijken. Hoe dan ook klinkt de roep om een verbod op 
motorclubs die justitie met criminaliteit in verband brengt - de zogeheten OMG's zoals Satudarah en Hells 
Angels - opnieuw luider. In de Tweede Kamer hebben CDA en PvdA minister Ard van der Steur van Justitie 
en Veiligheid er recent vragen over gesteld. Ook in West-Brabant hebben bestuurders hun buik vol van de 
clubs.  

Directe aanleiding vormt de massale schietpartij deze maand tussen tientallen leden van Hells Angels en 
nieuwkomer Mongols, in de ontvangsthal van een druk Van der Valk- hotel in Rotterdam. De vrees bestaat 
dat de komst van nieuwe MC's (motorclubs) en snelle groei van bestaande, leiden tot meer onderlinge span-
ningen, veldslagen en ander openlijk geweld waarbij ook de veiligheid van burgers gevaar loopt. Een voort-
durende bron van ergernis vormen de vele strafonderzoeken waaruit volgens justitie blijkt dat (vooraan-
staande) leden van motorclubs vaak een prominente rol spelen in zware en georganiseerde 
(drugs)criminaliteit.  

Al zeker twee jaar studeert het Openbaar Ministerie (OM) op wettelijke mogelijkheden om motorbendes te 
verbieden. Van der Steur liet de Kamer begin dit jaar nog weten dat het OM 'informatie uit strafrechtelijke 
onderzoeken op bruikbaarheid beoordeelt voor een civielrechtelijke verbodsprocedure, tegen één of meer 
OMG's'. Dat impliceert dat het OM niet meer wil proberen om motorbendes strafrechtelijk te verbieden. De 
Bredase jurist Erik Thomas begrijpt wel waarom. Hij noemt de 'geweldsuitbarsting in de openbare ruimte' in 
Rotterdam 'absurd en idioot', maar weet zeker dat een strafrechtelijk verbod (nu) niet haalbaar is: "Dan moet 
je bewijzen dat niet alleen enkele leden een criminele organisatie vormen, maar het hele chapter. Dat is al 
moeilijk, maar het is nog moeilijker om dat voor de hele club te bewijzen, laat staan de complete branche." 
Ook het alternatieve, civielrechtelijke pad dat het OM nu bewandelt is verre van eenvoudig, meent Thomas. 
"Het is het OM een paar jaar geleden niet gelukt om het chapter van de Hells Angels in Harlingen op die 
manier te sluiten. Ook bij de civiele rechter moet je bewijzen dat niet slechts een paar personen gevaarlijk 
zijn voor de rechtstaat, maar de hele organisatie."  

Het gerechtshof van Leeuwarden oordeelde in hoger beroep uiteindelijk dat leden van het Harlingse chapter 
weliswaar crimineel bezig waren, maar dat hun misdrijven niet zwaar genoeg waren om een clubverbod te 
rechtvaardigen. De vrijheid van vereniging, die een groot goed is in Nederland, woog zwaarder, aldus het 
hof.  

In Duitsland lukte het de overheid wel een MC te verbieden, een Nederlandse nog wel. De Duitse minister 
van Binnenlandse Zaken De Maizière deed twee jaar geleden Satudarah in de ban. De club, die hoger be-
roep aantekende, is volgens hem 'een gevaar voor de openbare veiligheid'. Kan de Nederlandse minister 
zo'n verbod ook afkondigen? Thomas: "Nee, onze wet biedt die mogelijkheid niet. Hier moet een verbod 
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altijd via de strafrechter of de burgerlijke rechter lopen en in beide procedures telt het recht op vereniging 
zeer zwaar. Je zou welhaast de Grondwet moeten veranderen."  

Zolang verboden uitblijven, blijft de Nederlandse overheid inzetten op de integrale aanpak van criminele 
OMG-leden. Daarbij werken opsporingsinstanties en Belastingdienst nauw samen met gemeenten en pro-
vincies. Ze wisselen onderling gegevens uit over verdachten, clubs en bedrijven. Politie en justitie vervolgen 
de criminelen strafrechtelijk, de Belasting aast op criminele winsten en gemeenten proberen clubhuizen te 
sluiten. Zo slaagde de gemeente Zundert er ruim twee jaar in het toenmalige clubhuis van MC Satudarah in 
Rijsbergen op slot te doen. Dat lukte omdat de horecapapieren niet deugden. In Dinteloord wist de gemeente 
Steenbergen de vestiging van een ander Satudarah-honk in een schuur tegen te houden.  

Lieverdjes  

West-Brabant speelt in de OMG-wereld al jaren een deuntje mee. De regio telt nu veertien actieve chapters 
(zie illustratie). Regelmatig figureren clubleden in spraakmakende criminele onderzoeken. Zo hield de lande-
lijke recherche vorige week Tjeu N. (51) aan, verdacht van de smokkel van 1.200 kilo cocaïne. De bewoner 
van het woonwagenkamp in Klundert is captain bij No Surrender en een van de landelijke kopstukken van 
die club, na het wegvallen van generaal Klaas Otto uit Bergen op Zoom.  

In Breda werd vorig jaar Rudi Schouten doodgeschoten door een lid van Satudarah. De Amsterdamse No 
Surrender-captain Brian Dalfour, voorheen lid van het chapter in Tilburg, vond de dood bij een uiterst ge-
welddadige ripdeal in de polder van Hooge Zwaluwe. En oud-No Surrender-lid Hugo van Houten werd geli-
quideerd bij Molenschot.  

Bij andere OMG-leden zijn raketwerpers en kalasjnikovs gevonden. Ook waren leden betrokken bij vals geld, 
brandstichting, drugslaboratoriums, hennepteelt, afpersing en intimidatie, zo blijkt uit talrijke rechtszaken in 
de provincie.  

Strafzaken  

Uit de voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2015 van het Landelijk Informatie en Expertise Cen-
trum blijkt dat tussen 2012 en juni 2015 in totaal 308 strafzaken in Nederland zijn gestart waarbij OMG-leden 
betrokken waren, met name leden van Satudarah, Hells Angels, No Surrender, Bandidos en Trailer Trash. 
Een derde van de zaken ging over drugs en witwassen, ruim een kwart over (openlijk) geweld of diefstal met 
geweld en bedreiging en 10 procent betrof moord en doodslag. Toen oprichter Klaas Otto van No Surrender 
begin dit jaar bekendmaakte dat hij de club verliet, gaf hij als reden dat hij niet meer verantwoordelijk wilde 
zijn voor alles wat anderen fout deden, mede doelend op de vele strafonderzoeken tegen leden.  

Als een verdachte van een ernstig misdrijf lid is van een OMG maken politie en OM dat de laatste jaren na-
drukkelijk bekend. Justitie zegt het niet, maar lijkt daarmee de geesten mede rijp te maken voor een nieuwe 
verbodspoging.  

Bestuur, politiek en politie willen, hoe dan ook, van de motorbendes af. Hoewel het nergens formeel in de 
statuten staat, faciliteren ze criminaliteit wel degelijk, beamen uitgetreden ex-leden. Veel boeven die met 
geweld te maken kregen, zijn de laatste jaren lid geworden van OMG's, weet ook de politie. Ze deden dat om 
bescherming te zoeken in de schoot van de 'broederorganisatie' en om eigen legertjes te rekruteren, aldus 
ingewijden. De enige positieve kant van de zaak, zo liet een recherchebaas zich al eens ontvallen, is dat de 
politie de criminelen nu makkelijk kan herkennen: aan de clubhesjes die ze dragen.  

Dat binnen veel MC's zware jongens de lakens uitdelen, bevestigen twee ex-OMG-leden met wie deze krant 
sprak. "Ik zeg niet dat we vroeger allemaal lieverdjes waren. Maar ik ben destijds bij de club gegaan voor de 
broederschap, motoren, drank, feesten en vrouwen. Die sfeer is de afgelopen vijftien jaar goeddeels ver-
dwenen. Ze zeggen nu: je moet vanavond meekomen, we hebben een klus. Dan blijkt dat je ineens meedoet 
aan een ripdeal."  

'Zo makkelijk als in Duitsland gaat het hier niet' Achttien actieve chapters in regio  

Oud-leden van motorclubs vinden dat de sfeer er is veranderd. Ze zeggen dat leden soms klusjes voor cri-
minelen moeten opknappen  
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In Duitsland heeft de minister van Binnenlandse Zaken Satudarah verboden, zijn collega in Nederland heeft 
die bevoegdheid niet  

Sommige clubs hebben geen honk maar wel een gebied geclaimd, aldus politie  
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Motorclub Raalte: bendes zorgen voor negatief beeld 

 
SECTION: Regio; Blz. 19 
 
LENGTH: 507 woorden 
 

5  

vervolg van Pagina 11  

1Hoe denken jullie dat er over het algemeen gedacht wordt over motorclubs in Nederland?  

De Heinoër Henk van der Kolk (57 jaar), voorzitter van RAM: "Dat imago is niet positief. Motorrijders worden 
gezien als weggebruikers die te hard rijden, de breedte van de weg innemen. Niet aan andere weggebrui-
kers denken. De lederen outfit roept bij anderen agressie op. In sommige binnensteden mogen motorrijders 
al niet meer in groepsverband in hun lederen pak in het centrum komen. En motorclubs worden gezien als 
een criminele bende."   

2Dat minder positieve imago wordt vooral gecreëerd door het wangedrag van grote clubs als Hells Angels en 
Mongols?  

Van der Kolk: "Die clubs zorgen voor veel negatieve publiciteit. Zoals laatst na die vecht- en schietpartij in 
Rotterdam. Nogal eens zitten bij die clubs figuren met een criminele achtergrond. Van al die negatieve ver-
halen hebben ook wij last. Er zijn mensen die alle motorclubs over één kam scheren."  

3In hoeverre speelt dat slechte imago jullie dan parten?  
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De Heinose Els Boxebeld-Overmars (53 jaar), lid van RAM: "Het is niet zo dat we op het terras vreemd wor-
den aangekeken. Maar dat negatieve imago kan motorrijders afschrikken om zich bij een motorclub aan te 
sluiten. We vragen ons wel eens af hoe het kan dat clubs als Hells Angels en Mongols als kool groeien, en 
dat wij vergrijzen en er nauwelijks jongere rijders bij krijgen? We hebben ongeveer tachtig leden, van wie 
zo'n vijf vrouwen. Het jongste lid bij ons is veertig-plus, het oudste zeventig-plus. De gemiddelde leeftijd ligt 
zo rond de 55-plus."  

4Jullie zullen toch ook wel eens tijdens jullie tochten ergernis van anderen opwekken?  

Boxebeld-Overmars: "We houden van gezellig toeren en organiseren voor onze leden ongeveer 24 evene-
menten per jaar. We trekken samen op met motorclubs in Schalkhaar, Lemele, Dalfsen en Heeten. Niemand 
die met de ander op de vuist gaat. Ja, we rijden op landelijke wegen wel eens vijftien tot twintig kilometer te 
hard. Maar alleen als het kan, als er geen andere weggebruikers dan wij in de buurt zijn. Zestig kilometer is 
voor bijvoorbeeld een motorrijder te zacht. Je hebt het idee dat je bijna niet vooruit komt."  

5Er gaan stemmen op om motorclubs als Hells Angels en Mongols te verbieden. Wat vinden jullie van zo'n 
maatregel?  

Van der Kolk: "Ja. Ze bepalen teveel - in negatief opzicht - het imago van motorclubs. Al krijg je bij een ver-
bod dat ze proberen dat te ontduiken. Het is aan justitie om daar op te letten. Overigens hebben de Konin-
klijke Nederlandse Motorrijders Vereniging (KNMV) en de RAI Vereniging van motorhandelaren aangegeven 
dat ze er last van hebben als justitie, politie en media groepen als Hells Angels en Mongols motorclubs 
noemen. Er is een duidelijk verschil tussen motorclub en motorbende. Veel mensen zijn volgens de KNMV 
en de RAI onterecht bang voor de gewone motorrijder." Boxebeld- Overmars: "Ik weet niet of een verbod van 
die clubs de oplossing is. Misschien zijn we dan nog wel verder van huis, omdat justitie er minder grip op 
krijgt."  
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Is een verbod op motorbendes aanstaande? Veel bestuurders en politici hopen het, na de veldslag bij een 
Rotterdams hotel. Politie, OM en bestuur trekken nu samen op.  

Een verbod op Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) is misschien maar een paar maanden weg, verklaarde 
deze week de Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer, voorzitter van het landelijke burgemeestersoverleg 
over motorbendes.  

Volgens hem maken veel bendeleden het nu zo bont met gewelddadige en criminele acties, dat het Open-
baar Ministerie onderhand genoeg bewijs heeft voor een verbod op de clubs.  

Of de wens de vader van Meijers gedachte is, moet blijken. Hoe dan ook klinkt de roep om een verbod op 
motorclubs die justitie met criminaliteit in verband brengt - de zogeheten OMG's zoals Satudarah en Hells 
Angels - opnieuw luider. In de Tweede Kamer hebben CDA en PvdA-minister Ard van der Steur van Justitie 
en Veiligheid er recent vragen over gesteld. Ook in West-Brabant hebben bestuurders hun buik vol van de 
clubs.   

Directe aanleiding vormt de massale schietpartij eerder deze maand tussen tientallen leden van Hells Angels 
en nieuwkomer Mongols, in de ontvangsthal van een druk Van der Valk-hotel in Rotterdam.  

Veldslagen  

De vrees bestaat dat de komst van nieuwe MC's (motorclubs) en snelle groei van bestaande, leiden tot meer 
onderlinge spanningen, veldslagen en ander openlijk geweld waarbij ook de veiligheid van burgers gevaar 
loopt. Een voortdurende bron van ergernis vormen de vele strafonderzoeken waaruit volgens justitie blijkt dat 
(vooraanstaande) leden van motorclubs vaak een prominente rol spelen in zware en georganiseerde 
(drugs)criminaliteit.  

Al zeker twee jaar studeert het Openbaar Ministerie (OM) op wettelijke mogelijkheden om motorbendes te 
verbieden. Van der Steur liet de Kamer begin dit jaar nog weten dat het OM 'informatie uit strafrechtelijke 
onderzoeken op bruikbaarheid beoordeelt voor een civielrechtelijke verbodsprocedure, tegen één of meer 
OMG's'. Dat impliceert dat het OM niet meer wil proberen om motorbendes strafrechtelijk te verbieden. De 
Bredase jurist Erik Thomas begrijpt wel waarom. Hij noemt de 'geweldsuitbarsting in de openbare ruimte' in 
Rotterdam 'absurd en idioot', maar weet zeker dat een strafrechtelijk verbod (nu) niet haalbaar is: "Dan moet 
je bewijzen dat niet alleen enkele leden een criminele organisatie vormen, maar het hele chapter. Dat is al 
moeilijk, maar het is nog moeilijker om dat voor de hele club te bewijzen, laat staan de complete branche."  

Ook het alternatieve, civielrechtelijke pad dat het OM nu bewandelt is verre van eenvoudig, meent Thomas. 
"Het is het OM een paar jaar geleden niet gelukt om het chapter van de Hells Angels in Harlingen op die 
manier te sluiten. Ook bij de civiele rechter moet je bewijzen dat niet slechts een paar personen gevaarlijk 
zijn voor de rechtstaat, maar de hele organisatie."  

Het gerechtshof van Leeuwarden oordeelde in hoger beroep dat leden van het Harlingse chapter weliswaar 
crimineel bezig waren, maar hun misdrijven waren niet zwaar genoeg om een verbod te rechtvaardigen. De 
vrijheid van vereniging, die een groot goed is in Nederland, woog zwaarder, stelde het gerechtshof.  

In Duitsland lukte het de overheid wel een MC te verbieden, een Nederlandse nog wel. De Duitse minister 
van Binnenlandse Zaken De Maizière deed twee jaar geleden Satudarah in de ban. De club, die hoger be-
roep aantekende, is volgens hem 'een gevaar voor de openbare veiligheid'.  

Kan de Nederlandse minister zo'n verbod ook afkondigen?  

Thomas: "Nee, onze wet biedt die mogelijkheid niet. Hier moet een verbod altijd via de strafrechter of de 
burgerlijke rechter lopen en in beide procedures telt het recht op vereniging zeer zwaar. Je zou welhaast de 
grondwet moeten veranderen."  

Zolang verboden uitblijven, blijft de Nederlandse overheid inzetten op de integrale aanpak van criminele 
OMG-leden. Daarbij werken opsporingsinstanties en belastingdienst nauw samen met gemeenten en provin-
cies. Ze wisselen gegevens uit over verdachten, clubs en bedrijven. Politie en justitie vervolgen de crimine-
len strafrechtelijk, de belasting aast op criminele winsten en gemeenten proberen clubhuizen te sluiten. Zo 
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slaagde de gemeente Zundert er ruim twee jaar geleden in het toenmalige clubhuis van MC Satudarah in 
Rijsbergen op slot te doen. Dat lukte, omdat de horecapapieren niet deugden. In Dinteloord wist de ge-
meente Steenbergen de vestiging van een ander Satudarah-honk tegen te houden.  

Cocaïne  

West-Brabant speelt in de OMG-wereld al jaren een deuntje mee. Hier zijn nu veertien actieve chapters (zie 
illustratie). Regelmatig figureren clubleden in spraakmakende criminele onderzoeken. Zo hield de landelijke 
recherche vorige week Tjeu N. (51) aan, verdacht van de smokkel van 1.200 kilo cocaïne. De bewoner van 
het woonwagenkamp in Klundert is captain bij No Surrender en een van de landelijke kopstukken van die 
club, na het wegvallen van generaal Klaas Otto uit Bergen op Zoom.  

In Breda werd vorig jaar Rudi Schouten doodgeschoten door een lid van Satudarah. De Amsterdamse No 
Surrender-captain Brian Dalfour, voorheen lid van het chapter in Tilburg, vond de dood bij een uiterst ge-
welddadige ripdeal bij Hooge Zwaluwe. En oud-No Surrender-lid Hugo van Houten werd geliquideerd bij 
Molenschot.  

Bij andere OMG-leden zijn raketwerpers en kalasjnikovs gevonden. Ook waren leden betrokken bij vals geld, 
brandstichting, drugslaboratoriums, hennepteelt, afpersing en intimidatie, zo blijkt uit talrijke rechtszaken in 
de provincie.  

Uit de voortgangsrapportage Outlaw Motorcycle Gangs 2015 van het Landelijk Informatie en Expertise Cen-
trum blijkt dat tussen 2012 en juni 2015 in totaal 308 strafzaken in Nederland zijn gestart waarbij OMG-leden 
betrokken waren, met name leden van Satudarah, Hells Angels, No Surrender, Bandidos en Trailer Trash. 
Een derde van de zaken ging over drugs en witwassen, ruim een kwart over (openlijk) geweld of diefstal met 
geweld en bedreiging en 10 procent betrof moord en doodslag. Toen oprichter Klaas Otto van No Surrender 
begin dit jaar bekendmaakte dat hij de club verliet, gaf hij als reden dat hij niet meer verantwoordelijk wilde 
zijn voor alles wat anderen fout deden, mede doelend op de vele strafonderzoeken tegen leden. Als een 
verdachte van een ernstig misdrijf lid is van een OMG, maken politie en OM dat de laatste jaren nadrukkelijk 
bekend. Justitie zegt het niet, maar lijkt daarmee de geesten mede rijp te maken voor een nieuwe verbod-
spoging.  

Bestuur, politiek en politie willen hoe dan ook van de motorbendes af. Hoewel het nergens formeel in de 
statuten staat, faciliteren ze criminaliteit wel degelijk, beamen uitgetreden ex-leden. Veel boeven die met 
geweld te maken kregen, zijn de laatste jaren lid geworden van OMG's, weet ook de politie. Ze deden dat om 
bescherming te zoeken in de schoot van de 'broederorganisatie' en om eigen legertjes te rekruteren, zeggen 
ingewijden. De enige positieve kant van de zaak, liet een recherchebaas zich al eens ontvallen, is dat de 
politie de criminelen nu makkelijk kan herkennen: aan de clubhesjes die ze dragen.  

Lieverdjes  

Dat binnen veel MC's zware jongens de lakens uitdelen, bevestigen twee ex-OMG-leden met wie deze krant 
sprak. "Ik zeg niet dat we vroeger allemaal lieverdjes waren. Maar ik ben destijds bij de club gegaan voor de 
broederschap, motoren, drank, feesten en vrouwen. Die sfeer is de afgelopen tien, vijftien jaar goeddeels 
verdwenen. Ze zeggen nu: je moet vanavond meekomen, we hebben een klus. Dan blijkt dat je ineens 
meedoet aan een ripdeal."  

West-Brabant en Zeeland tellen achttien actieve chapters (afdelingen) van Outlaw Motorcycle Gangs oftewel 
OMG's. Dat zijn motorclubs (MC's) die door politie en justitie in verband worden gebracht met criminele acti-
viteiten. Hoeveel leden ze precies hebben, is niet bekend. Sommige chapters hebben er twintig, andere 
meerdere tientallen.  

Het landschap van de OMG's is de afgelopen jaren sterk veranderd, ook in deze regio.  

Dat komt mede door de snelle opkomst van nieuwkomers zoals No Surrender, opgericht door Klaas Otto uit 
Bergen op Zoom die eerder opstapte bij Satudarah. De club kon regionaal, nationaal én internationaal zo 
snel groeien, omdat kandidaten vrijwel meteen volwaardig lid kunnen worden, anders dan bij traditionele 
OMG's die er een lange inwijdingsperiode op na houden.  

Om toch een graantje mee te pikken op de snel gegroeide ledenmarkt en niet helemaal verdrongen te wor-
den, richtten traditionele OMG's supportclubs op. Dat zijn een soort kweekvijvers waar het lidmaatschap ook 
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sneller is geregeld. Zo hebben de Red Devils, een soort onderafdeling van Hells Angels, sinds 2013 chap-
ters in Nederland. Deze club heeft vrijwel overal ter wereld afdelingen waar ook de moederclub zit. Loudness 
Hangout is eveneens een ondersteunend chapter van Hells Angels.  

Yellow Snakes MC vloeit volgens gegevens van de politie voort uit een supportclub van Satudarah en heeft 
onder meer chapters in Tilburg en Middelburg. OMG's met in de naam Trailer Trash of Cigano's (zigeuners, 
red.) tellen doorgaans veel leden van woonwagenkampen.  

Niet alle motorclubs die in de regio actief zijn hebben een eigen honk. De Tilburgse afdeling van No Surren-
der week bijvoorbeeld uit naar België (Poppel). Ook de Cigano's van No Surrender in Bergen op Zoom moet 
het zonder clubhuis stellen. Enige tijd huurde de MC een partyboot in Dinteloord af voor bijeenkomsten, 
maar dat schip werd eind vorig jaar in brand gestoken.  

Uit het actuele overzicht van de politie (zie illustratie) blijkt dat vier OMG-chapters hier geen clubhuis hebben 
maar 'wel een gebied hebben geclaimd' en daar actief zijn.  

In Duitsland heeft de minister van Binnenlandse Zaken Satudarah verboden, zijn collega in Nederland heeft 
die bevoegdheid niet  

Oud-leden van motorclubs vinden dat de sfeer er is veranderd. Ze zeggen dat leden soms klusjes voor cri-
minelen moeten oplossen  

Sommige clubs hebben geen honk maar wel een gebied geclaimd waar ze actief zijn  
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Een verbod op motorbendes is aanstaande, zegt de burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer. Hij is tevens 
voorzitter van het burgemeestersoverleg over motorbendes (voluit: Landelijk Strategisch Overleg van de 
Integrale aanpak OMG's).   

Tijdens een interview met radiozender BNR liet hij zich in die functie ontvallen dat het Openbaar Ministerie 
(OM) flink op schot is met de voorbereiding. "Zoals het Openbaar Ministerie tegen mij erover praat, zou de 
voorbereiding van de bewijslast en argumentatie eerder binnen maanden dan een paar jaren klaar zijn", 
aldus Meijer. Afgesproken is volgens hem dat het OM vervolgens met bewijslast naar de rechter stapt om 
het verbod op motorbendes te toetsen. Het OM wil de uitspraken van de burgemeester noch bevestigen 
noch ontkrachten. "Op dit moment kan ik niets zeggen over termijnen in welke vorm dan ook", zegt een 
woordvoerder. "Het is uiteindelijk aan de rechter om uitspraak te doen"  

De roep om het verbod is weer toegenomen na het gewelddadige incident onlangs bij een Rotterdams ho-
tel. Daar gingen leden van de Hells Angels en de Mongols met elkaar op de vuist. Ook werden er schoten 
gelost. "Als de uitingen excessiever worden, krijg je ook meer bewijsmateriaal", aldus Meijer. "Het traject van 
het verbieden loopt al drie vier jaar, maar het is wel intensiever geworden na dit incident. Het urgente gevoel 
is er."  

De burgemeester noemt een verbod niet het ei van Columbus, maar is het wel een handige stok om mee te 
slaan. "Als nu zoals recent in Raalte 900 mensen van Satudarah bijeen komen, dan heb je geen 'titel' daar 
iets aan te doen. Bij een verbod op een club kan dat wel." Wel zegt hij er uitdrukkelijk bij: "Als je dit verbod 
gaat invoeren, moet je ook de handhaving op orde hebben. "  

Op de vraag of Meijer met deze uitspraken voor zijn beurt heeft gesproken, gaat het OM niet in. Meijer wil 
het gesprek evenwel niet toelichten in de Stentor. "De burgemeester heeft in het gesprek bij BNR aangege-
ven dat het OM hierover gaat", zegt een gemeentewoordvoerder. "Vanzelfsprekend staat hij wel voor wat hij 
daar heeft gezegd als voorzitter van het burgemeestersoverleg."  

'Bij een verbod op motorbendes, moet je de handhaving op orde hebben' (Henk Jan Meijer burgemeester)  
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Aanhouding voor schietpartij 
 
SECTION: Regio - Rotterdam; Blz. 1 
 
LENGTH: 84 woorden 
 

Een 46-jarige man uit Ridderkerk is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vechtpartij tussen 
de Hells Angels en de Mongols in het Van der Valk Hotel op 7 april in Rotterdam. Op de avond van de 
vechtpartij werden 23 mannen aangehouden. Daarvan zitten er nog twee vast: een 37-jarige en een 
43-jarige man. Zij blijven de komende drie maanden nog vastzitten. De politie probeert alle leden van de 
twee motorclubs die betrokken waren bij de vechtpartij te identificeren.  
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Aanhouding voor schietpartij 
 
SECTION: Regio - Rotterdam; Blz. 1 
 
LENGTH: 46 woorden 
 

Een 46-jarige man uit Ridderkerk is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vechtpartij tussen 
de Hells Angels en de Mongols in het Van der Valk Hotel op 7 april in Rotterdam. Op de avond van de 
vechtpartij werden al 23 mannen aangehouden.  
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Aanhouding voor schietpartij 
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Een 46-jarige man uit Ridderkerk is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vechtpartij tussen 
de Hells Angels en de Mongols in het Van der Valk Hotel op 7 april in Rotterdam. Op de avond van de 
vechtpartij werden 23 mannen aangehouden. Daarvan zitten er nog twee vast: een 37-jarige en een 
43-jarige man. Zij blijven de komende drie maanden nog vastzitten. De politie probeert alle leden van de 
twee motorclubs die betrokken waren bij de vechtpartij te identificeren.  
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 Rotterdam  

De politie heeft gisteren een 46-jarige man uit Ridderkerk aangehouden in   

verband met de massale en gewelddadige knokpartij tussen leden van de   

motorbendes Mongols en Hells Angels.   

Hij wordt verdacht van (poging tot) zware mishandeling en openlijke   

geweldpleging.  

Op de avond van de vechtpartij werden 23 mannen gearresteerd.    
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KORT NIEUWSHengelsportzaak 1,5 jaar dicht / Dode man in huis ge-
vonden 
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KORT NIEUWS 

Hengelsportzaak 1,5 jaar dicht 

Gouda - De Hengelsportzaak aan de Walvisstraat is de komende anderhalf jaar gesloten. Burgemeester Milo 
Schoenmaker heeft besloten tot deze sluiting op grond van de Opiumwet. Ook het feit dat er een link ligt met 
OMG (Outlaw Motor Gangs), waartegen bij illegale activiteiten streng wordt opgetreden, speelt een rol in de 
sluiting. Op vrjjdag 8 april deed de politie een controle in het pand aan de Walvisstraat. In het pand werd een 
hoeveelheid drugs aangetroffen die wijst op handel in drugs. Naast de hoeveelheid drugs is er ook een 
vuurwapen en munitie in de winkel aangetroffen. Op last van de burgemeester werd het pand direct geslo-
ten. De Hengelsportwinkel maakt deel uit van het grote politieonderzoek naar leden van de motorbendes 
Hells Angels en Mongols, die eerder betrokken waren bij een vecht- en schietpartij in het van der Valkhotel 
in Rotterdam-Blijdorp. In totaal werden 19 huiszoekingen gedaan in verschillende steden, waaronder de 
Goudse Hengelsportzaak. Bij de huiszoekingen elders werden wapens, vals geld en drugs aangetroffen. Bij 
de massale vechtpartij werden 23 verdachten aangehouden. Hoeveel verdachten en of ook de eigenaar van 
de winkel nog vast zit, wil de politie niet zeggen.  

Dode man in huis gevonden 

Gouda- Vrijdagmiddag heeft de politie een dode man aangetroffen in een woning aan de Burg. Gaarland-
singel. Gezien de overvolle brievenbus gaat de politie ervan uit dat de man al enige tijd geleden is overleden. 
De politie reageerde op een melding rond een onaangename geur rond de woning. De recherche doet on-
derzoek naar het overlijden van de man. 
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 Rotterdam  

De politie heeft gisteren een 46-jarige man uit Ridderkerk aangehouden in   

verband met de massale en gewelddadige knokpartij tussen leden van de   

motorbendes Mongols en Hells Angels.   

Hij wordt verdacht van (poging tot) zware mishandeling en openlijke   

geweldpleging.  

Op de avond van de vechtpartij werden 23 mannen gearresteerd.    
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 Rotterdam  

De politie heeft gisteren een 46-jarige man uit Ridderkerk aangehouden in   

verband met de massale en gewelddadige knokpartij tussen leden van de   

motorbendes Mongols en Hells Angels.   

Hij wordt verdacht van (poging tot) zware mishandeling en openlijke   

geweldpleging.  

Op de avond van de vechtpartij werden 23 mannen gearresteerd.    
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 Rotterdam  

De politie heeft gisteren een 46-jarige man uit Ridderkerk aangehouden in   

verband met de massale en gewelddadige knokpartij tussen leden van de   

motorbendes Mongols en Hells Angels.   

Hij wordt verdacht van (poging tot) zware mishandeling en openlijke   

geweldpleging.  

Op de avond van de vechtpartij werden 23 mannen gearresteerd.    
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 Rotterdam  

De politie heeft gisteren een 46-jarige man uit Ridderkerk aangehouden in   

verband met de massale en gewelddadige knokpartij tussen leden van de   

motorbendes Mongols en Hells Angels.   

Hij wordt verdacht van (poging tot) zware mishandeling en openlijke   

geweldpleging.  

Op de avond van de vechtpartij werden 23 mannen gearresteerd.    
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Nieuwe aanhouding na vechtpartij motorbendes (2) 

 
BYLINE: Robert Verkerk 
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N i e u w bericht, meer informatie 

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft dinsdag een 46-jarige man uit Ridderkerk aangehouden in verband 
met de massale en gewelddadige knokpartij op 7 april in en bij een hotel aan de Energieweg in Rotterdam, 
tussen leden van de motorbendes Mongols en Hells Angels. Hij wordt verdacht van (poging tot) zware mis-
handeling en openlijke geweldpleging.  

De arrestatie is volgens de politie het resultaat van het onderzoek om alle betrokken leden van de motor-
clubs te identificeren. ,,Dit leidde de afgelopen dagen naar de identiteit van de Ridderkerker'', aldus de poli-
tie. 

Op de avond van de vechtpartij werden 23 mannen gearresteerd. Twee van hen zitten nog vast op verden-
king van verboden wapenbezit. De raadkamer van de rechtbank besloot dinsdag dat beide mannen (37 en 
43 jaar) in ieder geval nog negentig dagen moeten blijven vastzitten. 

Bij het doorzoeken van verschillende panden een dag na de vechtpartij werden op negentien locaties 
(vuur)wapens, munitie, drugs en (vals) geld in beslag genomen. 
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 Rotterdam  

 Terwijl de outlaw motorbendes beweren niets met criminaliteit te maken te   

hebben, bewijzen in ieder geval kopstukken het tegendeel. Leiders zitten vast   

of zijn verdachte in lopende onderzoeken.  

Het broeit in 'motorgangland' de laatste tijd. Hotelgasten zaten vorige week    

donderdag angstig opgesloten in hotel Van der Valk in Rotterdam toen   

rivaliserende motorbendeleden elkaar beschoten en bevochten.  

Çaptain  

'In dezelfde week arresteerde de politie in Brabant leden van de club No   

Surrender bij de omvangrijke operatie Trefpunt tegen drugscriminelen in Brabant   

en Limburg. Onder hen een 'captain' van de club en enkele medeleden. Ook een   

kopstuk van de nieuwe club Black Jackets zat bij de arrestanten.  

Het hele jaar is het al raak. Drie leden van Satudarah werden in februari en   

maart gearresteerd voor betrokkenheid bij de productie van xtc. Eén drugslab   

zat nota bene in een loods naast een kinderdagverblijf in Vlierden. De   

vicepresident van Satudarah in Tilburg werd gepakt met een taser.  

De spanningen in het milieu lopen op nu de aartsrivalen van Hells Angels en de   

MC Mongols hun territorium proberen uit te breiden. Dit was ook de oorzaak van   

de geweldsexplosie in het Rotterdamse hotel.   

Deze week kwam Mongols uit Amerika naar Amsterdam om hun 'broeders' bij te   

staan bij eventuele nieuwe confrontaties.   

Dat de outlaw clubs onlosmakelijk met zware criminaliteit verbonden zijn, bleek   

begin deze week in Brabant. Maandag werd een vooraanstaand lid van No Surrender   

klemgereden door een arrestatieteam in St. Willebrord. 'Captain' Tjeu N. (51)   

wordt verdacht van de smokkel van 1200 kilo cocaïne. Hij is een onverbeterlijke   

crimineel die al jaren actief is in de motorwereld.   

N. groeide op in Klundert, op een woonwagenkamp. Het kampje ligt aan de rand   
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van de stad, daar waar de 'kampers' vroeger vaker werden geplaatst. In het dorp   

wil donderdagochtend niemand praten over N. of over 'het kamp' zoals de   

concentratie woninkjes worden genoemd.  

„Eén of twee keer per jaar zien we een groep motorrijders van No Surrender of   

vroeger de MC Ciganos door het dorp rijden. In het centrum zat een kroeg waar   

veel van die clubleden kwamen, maar die bestaat niet meer. Ik vind de   

motorrijders in een groep erg intimiderend overkomen", zegt een vrouw in een   

klein overdekt winkelcentrum aan de Doorsteek.   

Tjeu N. had de functie van captain binnen No Surrender. Captains zijn leden die   

behoren tot de top van de club. Verschillende bronnen in het motorcircuit   

zeggen dat N. een van de mannen was die kandidaat was om de in februari   

opgestapte oprichter en opperbaas Klaas Otto op te volgen.   

Afpersing  

N. had er net een celstraf op zitten. In 2013 veroordeelde het Hof in Den Bosch   

hem tot twee jaar cel voor ernstige afpersing. In 2002 eiste het openbaar   

ministerie zes jaar cel tegen N. voor zijn betrokkenheid bij een xtc-lab op   

zijn woonwagenkamp.  Intussen jaagt justitie in Rotterdam op de motorclubleden   

die na de mat- en schietpartij in Rotterdam wisten te ontkomen. De namen zijn   

bekend.   

Justitie jaagt op leden na schietpartij  
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 Politie en justitie vrezen nieuwe confrontaties tussen leden van motorbendes.   

Na het gewelddadige treffen in Rotterdam, waarbij clubleden elkaar beschoten,   

en recente arrestaties, komt een verbod op clubs steeds dichterbij.   

Deze week bezocht een delegatie van de gevreesde en zeer gewelddadige   

motorbende MC Mongols uit de Verenigde Staten en Duitsland Amsterdam. Ze zijn   

hier, zo blijkt uit informatie op social media van de leden, om na de   

confrontatie in Rotterdam tussen Mongols en Hells Angels, 'broeders' te   

steunen. ,,Na de gebeurtenissen in Rotterdam zijn we in heel Nederland scherp   

op nieuwe confrontaties", bevestigt Jeichien de Graaff van het openbaar   

ministerie in Rotterdam. Vooral tussen leden van de Hells Angels en de Mongols   

zijn er spanningen.    
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 Politie en justitie op scherp   

door  John van den Heuvel en Mick van Wely  

AMSTERDAM -  Politie en justitie vrezen nieuwe confrontaties tussen leden van    

motorbendes.  

Na het gewelddadige treffen in Rotterdam, waarbij clubleden elkaar beschoten,   

en recente arrestaties, komt een verbod op clubs steeds dichterbij.  

Deze week bezocht een delegatie van de zeer gewelddadige motorbende MC Mongols   

uit de Verenigde Staten en Duitsland Amsterdam.   

versterking  

Ze zijn hier, zo blijkt uit informatie op social media van de leden, om na de   

confrontatie in Rotterdam tussen Mongols en Hells Angels 'broeders' te steunen.   

Die hebben ook versterkingen uit andere landen gekregen. Ze zitten in de   

omgeving van Haarlem.  

„Na de gebeurtenissen in Rotterdam zijn we in heel Nederland scherp op nieuwe   

confrontaties", bevestigt Jeichien de Graaff van het OM in Rotterdam. Vooral   

tussen leden van de Hells Angels en de Mongols zijn er spanningen. De politie   

zoekt nog enkele motorclubleden die na de matpartij in Rotterdam wisten te   

ontkomen.  

Dit jaar werden al meerdere kopstukken van motorclubs opgepakt voor   

uiteenlopende delicten.  

Verbod op criminele bendes lijkt nabij  
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 Prominente clubleden zitten vast of zijn verdachte in lopende onderzoeken  

Hotelgasten zaten vorige week donderdag angstig opgesloten in hotel Van der   

Valk in Rotterdam toen rivaliserende motorbendeleden elkaar beschoten en   

bevochten.  

In dezelfde week arresteerde de politie in Brabant leden van de club No   

Surrender bij de omvangrijke operatie Trefpunt tegen drugscriminelen in Brabant    

en Limburg. Onder hen een 'captain' van de club en enkele medeleden. Ook een   

kopstuk van de nieuwe club Black Jackets zat bij de arrestanten.   

Tegen de president van de Hells Angels Haarlem Lysander de R. werd gisteren   

drie jaar cel geëist voor het bezit van een groot wapenarsenaal en mishandeling.  

Het hele jaar is het al raak. Drie leden van Satudarah werden in februari en   

maart gearresteerd voor betrokkenheid bij de productie van xtc. Eén drugslab   

zat nota bene in een loods naast een kinderdagverblijf in Vlierden. De   

vicepresident van Satudarah in Tilburg werd gepakt met een taser.   

De spanningen in het milieu lopen op nu de aartsrivalen van Hells Angels en de   

MC Mongols hun territorium proberen uit te breiden. Dit was ook de oorzaak van   

de geweldsexplosie in het Rotterdamse hotel.   

Deze week kwam Mongols uit Amerika naar Amsterdam om hun 'broeders' bij te   

staan bij eventuele nieuwe confrontaties. Op een foto die De Telegraaf kreeg,   

poseren ze op het Spui in Amsterdam. Een regelrechte provocatie aan het adres   

van de Angels: want de hoofdstad is hun territorium.  

Dat de outlaw clubs onlosmakelijk met zware criminaliteit verbonden zijn, bleek   

begin deze week in Brabant. Maandag werd een vooraanstaand lid van No Surrender   

klemgereden door een arrestatieteam in St. Willebrord. 'Captain' Tjeu N. (51)   

wordt verdacht van de smokkel van 1200 kilo cocaïne. De onverbeterlijke   

crimineel is al jaren actief in de motorwereld.   
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N. groeide op in Klundert, op een woonwagenkamp. In het dorp wil   

donderdagochtend niemand praten over N. of over 'het kamp' zoals de   

concentratie woninkjes wordt genoemd.  

„Eén of twee keer per jaar zien we een groep motorrijders van No Surrender of   

vroeger de MC Ciganos door het dorp rijden. In het centrum zat een kroeg waar   

veel van die clubleden kwamen, maar die bestaat niet meer. Ik vind de   

motorrijders in een groep erg intimiderend overkomen", zegt een vrouw in een   

klein overdekt winkelcentrum aan de Doorsteek.   

De vrouw wil niet met naam genoemd worden. 's Middags belt ze nog eens met De   

Telegraaf om te benadrukken dat we haar zelfs niet mogen omschrijven. Iedereen   

die we in het dorp spreken wenst anoniem te blijven. Over de arrestatie van N.   

zegt ze: „Ach, het is Brabant hè."  

Bij het betreden van het kamp vallen drie dames op die bij de eerste woning   

buiten genieten van de zon. De rechter heeft een badjas met pantermotief aan.   

De middelste van de drie beantwoordt de vraag waar Tjeu woonde, met: „Welke van   

de negen? Iedereen heet hier Tjeu."  

De vrouw blijkt de zus van de opgepakte N. te zijn. „Hij is een lieve opa. Tjeu   

kwam hier geregeld vanwege zijn drie kleinkinderen. Wat hij allemaal voor foute   

dingen deed? Daar praat zij niet over: dat zijn mannenzaken. Wij zijn net zo   

verbaasd over zijn arrestatie als ieder ander."  

Tjeu N. had de functie van captain binnen No Surrender. Verschillende bronnen   

in het motorcircuit zeggen dat N. een van de mannen was die kandidaat was om de   

in februari opgestapte oprichter en opperbaas Klaas Otto op te volgen.   

N. had er net een celstraf op zitten. In 2013 veroordeelde het Hof in Den Bosch   

hem tot twee jaar cel voor ernstige afpersing. In 2002 eiste het Openbaar   

Ministerie zes jaar cel tegen N. voor zijn betrokkenheid bij de productie van   

xtc op zijn woonwagenkamp. Hij werd uiteindelijk tot een lagere straf   

veroordeeld.  

De Klundertenaar is inmiddels meermalen gehoord voor de cokezaak. Hij beroept   

zich op zijn zwijgrecht, laat zijn advocaat Erik Thomas weten.  

Intussen jaagt justitie in Rotterdam op de clubleden die na de mat- en   

schietpartij in Rotterdam wisten te ontkomen.   

De namen zijn bekend. Als ze zich niet snel melden, gaat justitie foto's van   

hen publiceren.  
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 Rotterdam  

 Terwijl de outlaw motorbendes beweren niets met criminaliteit te maken te   

hebben, bewijzen in ieder geval kopstukken het tegendeel. Leiders zitten vast   

of zijn verdachte in lopende onderzoeken.  

Het broeit in 'motorgangland' de laatste tijd. Hotelgasten zaten vorige week    

donderdag angstig opgesloten in hotel Van der Valk in Rotterdam toen   

rivaliserende motorbendeleden elkaar beschoten en bevochten.  

Çaptain  

'In dezelfde week arresteerde de politie in Brabant leden van de club No   

Surrender bij de omvangrijke operatie Trefpunt tegen drugscriminelen in Brabant   

en Limburg. Onder hen een 'captain' van de club en enkele medeleden. Ook een   

kopstuk van de nieuwe club Black Jackets zat bij de arrestanten.  

Het hele jaar is het al raak. Drie leden van Satudarah werden in februari en   

maart gearresteerd voor betrokkenheid bij de productie van xtc. Eén drugslab   

zat nota bene in een loods naast een kinderdagverblijf in Vlierden. De   

vicepresident van Satudarah in Tilburg werd gepakt met een taser.  

De spanningen in het milieu lopen op nu de aartsrivalen van Hells Angels en de   

MC Mongols hun territorium proberen uit te breiden. Dit was ook de oorzaak van   
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de geweldsexplosie in het Rotterdamse hotel.   

Deze week kwam Mongols uit Amerika naar Amsterdam om hun 'broeders' bij te   

staan bij eventuele nieuwe confrontaties.   

Dat de outlaw clubs onlosmakelijk met zware criminaliteit verbonden zijn, bleek   

begin deze week in Brabant. Maandag werd een vooraanstaand lid van No Surrender   

klemgereden door een arrestatieteam in St. Willebrord. 'Captain' Tjeu N. (51)   

wordt verdacht van de smokkel van 1200 kilo cocaïne. Hij is een onverbeterlijke   

crimineel die al jaren actief is in de motorwereld.   

N. groeide op in Klundert, op een woonwagenkamp. Het kampje ligt aan de rand   

van de stad, daar waar de 'kampers' vroeger vaker werden geplaatst. In het dorp   

wil donderdagochtend niemand praten over N. of over 'het kamp' zoals de   

concentratie woninkjes worden genoemd.  

„Eén of twee keer per jaar zien we een groep motorrijders van No Surrender of   

vroeger de MC Ciganos door het dorp rijden. In het centrum zat een kroeg waar   

veel van die clubleden kwamen, maar die bestaat niet meer. Ik vind de   

motorrijders in een groep erg intimiderend overkomen", zegt een vrouw in een   

klein overdekt winkelcentrum aan de Doorsteek.   

Tjeu N. had de functie van captain binnen No Surrender. Captains zijn leden die   

behoren tot de top van de club. Verschillende bronnen in het motorcircuit   

zeggen dat N. een van de mannen was die kandidaat was om de in februari   

opgestapte oprichter en opperbaas Klaas Otto op te volgen.   

Afpersing  

N. had er net een celstraf op zitten. In 2013 veroordeelde het Hof in Den Bosch   

hem tot twee jaar cel voor ernstige afpersing. In 2002 eiste het openbaar   

ministerie zes jaar cel tegen N. voor zijn betrokkenheid bij een xtc-lab op   

zijn woonwagenkamp.  Intussen jaagt justitie in Rotterdam op de motorclubleden   

die na de mat- en schietpartij in Rotterdam wisten te ontkomen. De namen zijn   

bekend.   

Justitie jaagt op leden na schietpartij  
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 Politie en justitie vrezen nieuwe confrontaties tussen leden van motorbendes.   

Na het gewelddadige treffen in Rotterdam, waarbij clubleden elkaar beschoten,   

en recente arrestaties, komt een verbod op clubs steeds dichterbij.   

Deze week bezocht een delegatie van de gevreesde en zeer gewelddadige   

motorbende MC Mongols uit de Verenigde Staten en Duitsland Amsterdam. Ze zijn   

hier, zo blijkt uit informatie op social media van de leden, om na de   

confrontatie in Rotterdam tussen Mongols en Hells Angels, 'broeders' te   

steunen. ,,Na de gebeurtenissen in Rotterdam zijn we in heel Nederland scherp   

op nieuwe confrontaties", bevestigt Jeichien de Graaff van het openbaar   

ministerie in Rotterdam. Vooral tussen leden van de Hells Angels en de Mongols   

zijn er spanningen.    
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 Politie en justitie vrezen nieuwe confrontaties tussen leden van motorbendes.   

Na het gewelddadige treffen in Rotterdam, waarbij clubleden elkaar beschoten,   

en recente arrestaties, komt een verbod op clubs steeds dichterbij.   

Deze week bezocht een delegatie van de gevreesde en zeer gewelddadige   

motorbende MC Mongols uit de Verenigde Staten en Duitsland Amsterdam. Ze zijn   

hier, zo blijkt uit informatie op social media van de leden, om na de   

confrontatie in Rotterdam tussen Mongols en Hells Angels, 'broeders' te   

steunen. ,,Na de gebeurtenissen in Rotterdam zijn we in heel Nederland scherp   

op nieuwe confrontaties", bevestigt Jeichien de Graaff van het openbaar   

ministerie in Rotterdam. Vooral tussen leden van de Hells Angels en de Mongols   

zijn er spanningen.    
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 Rotterdam  

 Terwijl de outlaw motorbendes beweren niets met criminaliteit te maken te   

hebben, bewijzen in ieder geval kopstukken het tegendeel. Leiders zitten vast   

of zijn verdachte in lopende onderzoeken.  

Het broeit in 'motorgangland' de laatste tijd. Hotelgasten zaten vorige week    

donderdag angstig opgesloten in hotel Van der Valk in Rotterdam toen   

rivaliserende motorbendeleden elkaar beschoten en bevochten.  

Çaptain  

'In dezelfde week arresteerde de politie in Brabant leden van de club No   

Surrender bij de omvangrijke operatie Trefpunt tegen drugscriminelen in Brabant   

en Limburg. Onder hen een 'captain' van de club en enkele medeleden. Ook een   

kopstuk van de nieuwe club Black Jackets zat bij de arrestanten.  

Het hele jaar is het al raak. Drie leden van Satudarah werden in februari en   

maart gearresteerd voor betrokkenheid bij de productie van xtc. Eén drugslab   

zat nota bene in een loods naast een kinderdagverblijf in Vlierden. De   

vicepresident van Satudarah in Tilburg werd gepakt met een taser.  

De spanningen in het milieu lopen op nu de aartsrivalen van Hells Angels en de   

MC Mongols hun territorium proberen uit te breiden. Dit was ook de oorzaak van   

de geweldsexplosie in het Rotterdamse hotel.   

Deze week kwam Mongols uit Amerika naar Amsterdam om hun 'broeders' bij te   

staan bij eventuele nieuwe confrontaties.   

Dat de outlaw clubs onlosmakelijk met zware criminaliteit verbonden zijn, bleek   

begin deze week in Brabant. Maandag werd een vooraanstaand lid van No Surrender   

klemgereden door een arrestatieteam in St. Willebrord. 'Captain' Tjeu N. (51)   

wordt verdacht van de smokkel van 1200 kilo cocaïne. Hij is een onverbeterlijke   

crimineel die al jaren actief is in de motorwereld.   

N. groeide op in Klundert, op een woonwagenkamp. Het kampje ligt aan de rand   

van de stad, daar waar de 'kampers' vroeger vaker werden geplaatst. In het dorp   

wil donderdagochtend niemand praten over N. of over 'het kamp' zoals de   

concentratie woninkjes worden genoemd.  

„Eén of twee keer per jaar zien we een groep motorrijders van No Surrender of   

vroeger de MC Ciganos door het dorp rijden. In het centrum zat een kroeg waar   

veel van die clubleden kwamen, maar die bestaat niet meer. Ik vind de   
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motorrijders in een groep erg intimiderend overkomen", zegt een vrouw in een   

klein overdekt winkelcentrum aan de Doorsteek.   

Tjeu N. had de functie van captain binnen No Surrender. Captains zijn leden die   

behoren tot de top van de club. Verschillende bronnen in het motorcircuit   

zeggen dat N. een van de mannen was die kandidaat was om de in februari   

opgestapte oprichter en opperbaas Klaas Otto op te volgen.   

Afpersing  

N. had er net een celstraf op zitten. In 2013 veroordeelde het Hof in Den Bosch   

hem tot twee jaar cel voor ernstige afpersing. In 2002 eiste het openbaar   

ministerie zes jaar cel tegen N. voor zijn betrokkenheid bij een xtc-lab op   

zijn woonwagenkamp.  Intussen jaagt justitie in Rotterdam op de motorclubleden   

die na de mat- en schietpartij in Rotterdam wisten te ontkomen. De namen zijn   

bekend.   

Justitie jaagt op leden na schietpartij  
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 Politie en justitie vrezen nieuwe confrontaties tussen leden van motorbendes.   

Na het gewelddadige treffen in Rotterdam, waarbij clubleden elkaar beschoten,   
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en recente arrestaties, komt een verbod op clubs steeds dichterbij.   

Deze week bezocht een delegatie van de gevreesde en zeer gewelddadige   

motorbende MC Mongols uit de Verenigde Staten en Duitsland Amsterdam. Ze zijn   

hier, zo blijkt uit informatie op social media van de leden, om na de   

confrontatie in Rotterdam tussen Mongols en Hells Angels, 'broeders' te   

steunen. ,,Na de gebeurtenissen in Rotterdam zijn we in heel Nederland scherp   

op nieuwe confrontaties", bevestigt Jeichien de Graaff van het openbaar   

ministerie in Rotterdam. Vooral tussen leden van de Hells Angels en de Mongols   

zijn er spanningen.    
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 Rotterdam  

 Terwijl de outlaw motorbendes beweren niets met criminaliteit te maken te   

hebben, bewijzen in ieder geval kopstukken het tegendeel. Leiders zitten vast   

of zijn verdachte in lopende onderzoeken.  

Het broeit in 'motorgangland' de laatste tijd. Hotelgasten zaten vorige week    

donderdag angstig opgesloten in hotel Van der Valk in Rotterdam toen   

rivaliserende motorbendeleden elkaar beschoten en bevochten.  
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Çaptain  

'In dezelfde week arresteerde de politie in Brabant leden van de club No   

Surrender bij de omvangrijke operatie Trefpunt tegen drugscriminelen in Brabant   

en Limburg. Onder hen een 'captain' van de club en enkele medeleden. Ook een   

kopstuk van de nieuwe club Black Jackets zat bij de arrestanten.  

Het hele jaar is het al raak. Drie leden van Satudarah werden in februari en   

maart gearresteerd voor betrokkenheid bij de productie van xtc. Eén drugslab   

zat nota bene in een loods naast een kinderdagverblijf in Vlierden. De   

vicepresident van Satudarah in Tilburg werd gepakt met een taser.  

De spanningen in het milieu lopen op nu de aartsrivalen van Hells Angels en de   

MC Mongols hun territorium proberen uit te breiden. Dit was ook de oorzaak van   

de geweldsexplosie in het Rotterdamse hotel.   

Deze week kwam Mongols uit Amerika naar Amsterdam om hun 'broeders' bij te   

staan bij eventuele nieuwe confrontaties.   

Dat de outlaw clubs onlosmakelijk met zware criminaliteit verbonden zijn, bleek   

begin deze week in Brabant. Maandag werd een vooraanstaand lid van No Surrender   

klemgereden door een arrestatieteam in St. Willebrord. 'Captain' Tjeu N. (51)   

wordt verdacht van de smokkel van 1200 kilo cocaïne. Hij is een onverbeterlijke   

crimineel die al jaren actief is in de motorwereld.   

N. groeide op in Klundert, op een woonwagenkamp. Het kampje ligt aan de rand   

van de stad, daar waar de 'kampers' vroeger vaker werden geplaatst. In het dorp   

wil donderdagochtend niemand praten over N. of over 'het kamp' zoals de   

concentratie woninkjes worden genoemd.  

„Eén of twee keer per jaar zien we een groep motorrijders van No Surrender of   

vroeger de MC Ciganos door het dorp rijden. In het centrum zat een kroeg waar   

veel van die clubleden kwamen, maar die bestaat niet meer. Ik vind de   

motorrijders in een groep erg intimiderend overkomen", zegt een vrouw in een   

klein overdekt winkelcentrum aan de Doorsteek.   

Tjeu N. had de functie van captain binnen No Surrender. Captains zijn leden die   

behoren tot de top van de club. Verschillende bronnen in het motorcircuit   

zeggen dat N. een van de mannen was die kandidaat was om de in februari   

opgestapte oprichter en opperbaas Klaas Otto op te volgen.   

Afpersing  

N. had er net een celstraf op zitten. In 2013 veroordeelde het Hof in Den Bosch   

hem tot twee jaar cel voor ernstige afpersing. In 2002 eiste het openbaar   

ministerie zes jaar cel tegen N. voor zijn betrokkenheid bij een xtc-lab op   
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zijn woonwagenkamp.  Intussen jaagt justitie in Rotterdam op de motorclubleden   

die na de mat- en schietpartij in Rotterdam wisten te ontkomen. De namen zijn   

bekend.   

Justitie jaagt op leden na schietpartij  
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 Politie en justitie vrezen nieuwe confrontaties tussen leden van motorbendes.   

Na het gewelddadige treffen in Rotterdam, waarbij clubleden elkaar beschoten,   

en recente arrestaties, komt een verbod op clubs steeds dichterbij.   

Deze week bezocht een delegatie van de gevreesde en zeer gewelddadige   

motorbende MC Mongols uit de Verenigde Staten en Duitsland Amsterdam. Ze zijn   

hier, zo blijkt uit informatie op social media van de leden, om na de   

confrontatie in Rotterdam tussen Mongols en Hells Angels, 'broeders' te   

steunen. ,,Na de gebeurtenissen in Rotterdam zijn we in heel Nederland scherp   

op nieuwe confrontaties", bevestigt Jeichien de Graaff van het openbaar   

ministerie in Rotterdam. Vooral tussen leden van de Hells Angels en de Mongols   

zijn er spanningen.    
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 Rotterdam  

 Terwijl de outlaw motorbendes beweren niets met criminaliteit te maken te   

hebben, bewijzen in ieder geval kopstukken het tegendeel. Leiders zitten vast   

of zijn verdachte in lopende onderzoeken.  

Het broeit in 'motorgangland' de laatste tijd. Hotelgasten zaten vorige week    

donderdag angstig opgesloten in hotel Van der Valk in Rotterdam toen   

rivaliserende motorbendeleden elkaar beschoten en bevochten.  

Çaptain  

'In dezelfde week arresteerde de politie in Brabant leden van de club No   

Surrender bij de omvangrijke operatie Trefpunt tegen drugscriminelen in Brabant   

en Limburg. Onder hen een 'captain' van de club en enkele medeleden. Ook een   

kopstuk van de nieuwe club Black Jackets zat bij de arrestanten.  

Het hele jaar is het al raak. Drie leden van Satudarah werden in februari en   

maart gearresteerd voor betrokkenheid bij de productie van xtc. Eén drugslab   
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zat nota bene in een loods naast een kinderdagverblijf in Vlierden. De   

vicepresident van Satudarah in Tilburg werd gepakt met een taser.  

De spanningen in het milieu lopen op nu de aartsrivalen van Hells Angels en de   

MC Mongols hun territorium proberen uit te breiden. Dit was ook de oorzaak van   

de geweldsexplosie in het Rotterdamse hotel.   

Deze week kwam Mongols uit Amerika naar Amsterdam om hun 'broeders' bij te   

staan bij eventuele nieuwe confrontaties.   

Dat de outlaw clubs onlosmakelijk met zware criminaliteit verbonden zijn, bleek   

begin deze week in Brabant. Maandag werd een vooraanstaand lid van No Surrender   

klemgereden door een arrestatieteam in St. Willebrord. 'Captain' Tjeu N. (51)   

wordt verdacht van de smokkel van 1200 kilo cocaïne. Hij is een onverbeterlijke   

crimineel die al jaren actief is in de motorwereld.   

N. groeide op in Klundert, op een woonwagenkamp. Het kampje ligt aan de rand   

van de stad, daar waar de 'kampers' vroeger vaker werden geplaatst. In het dorp   

wil donderdagochtend niemand praten over N. of over 'het kamp' zoals de   

concentratie woninkjes worden genoemd.  

„Eén of twee keer per jaar zien we een groep motorrijders van No Surrender of   

vroeger de MC Ciganos door het dorp rijden. In het centrum zat een kroeg waar   

veel van die clubleden kwamen, maar die bestaat niet meer. Ik vind de   

motorrijders in een groep erg intimiderend overkomen", zegt een vrouw in een   

klein overdekt winkelcentrum aan de Doorsteek.   

Tjeu N. had de functie van captain binnen No Surrender. Captains zijn leden die   

behoren tot de top van de club. Verschillende bronnen in het motorcircuit   

zeggen dat N. een van de mannen was die kandidaat was om de in februari   

opgestapte oprichter en opperbaas Klaas Otto op te volgen.   

Afpersing  

N. had er net een celstraf op zitten. In 2013 veroordeelde het Hof in Den Bosch   

hem tot twee jaar cel voor ernstige afpersing. In 2002 eiste het openbaar   

ministerie zes jaar cel tegen N. voor zijn betrokkenheid bij een xtc-lab op   

zijn woonwagenkamp.  Intussen jaagt justitie in Rotterdam op de motorclubleden   

die na de mat- en schietpartij in Rotterdam wisten te ontkomen. De namen zijn   

bekend.   

Justitie jaagt op leden na schietpartij  
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Wat beweegt de Rotterdammers, wat is het gesprek van de dag?  Elke week legt NRC betrokken stadsbe-
woners een actuele stelling voor. Reacties en nieuwe stellingen zijn welkom via rotterdam@nrc.nl   

Volgens politiechef Frank Paauw van Rotterdam moet er een verbod op motorbendes komen omdat het om 
criminele organisaties zou gaan. Dat zei hij na de schietpartij tussen leden van de Hells Angels en de Mon-
gols vorige week bij het Van der Valk hotel in Blijdorp. Naar verluidt hadden ze ruzie over het verdelen van 
de markt voor illegale handel in wapens en drugs. Maar helpt zo'n verbod eigenlijk wel? Kan de politie niet 
beter inzetten op het vangen van boeven? De stelling is: 'Rotterdam moet meer onderzoek doen naar leden 
van motorbendes om ze op heterdaad te betrappen.'  
 

        Lars Sörensen, gemeenteraadslid Leefbaar Rotterdam: ,,Moeilijke kwestie. Ik heb vragen gesteld 
aan het stadsbestuur omdat ik er niet veel van weet en niet wil dat zo'n schietpartij in Rotterdam voorkomt. 
Je weet eigenlijk niet wat justitie doet om die te voorkomen. We worden als raad wel geïnformeerd over de 
bestrijding van zware criminaliteit. Maar voor wat betreft motorbendes heb ik dat nog niet meegemaakt."  
 

        Pamela Stolze, woordvoerder Van der Valk hotel Blijdorp: ,,Toen ze net binnen waren, was er niks 
aan de hand. Ze zaten verspreid over het hotel: in de lobby, aan de bar, in het restaurant. Op een gegeven 
moment kregen ze ruzie met elkaar en brak er een gevecht uit. Toen zijn ze naar buiten gegaan. Daar is ook 
geschoten. Of zoiets te voorkomen is door onderzoek van justitie? Dat zou ik niet weten. Wij zijn slachtoffer."   
 

        Jeichien de Graaff, woordvoerder Openbaar Ministerie Rotterdam: ,,Op de vraag of het OM meer 
onderzoek moet doen naar de gangen van leden van motorbendes om ze te betrappen op strafbare feiten 
kan ik niet ingaan. Ook op de vraag of deze schietpartij te voorkomen was geweest, kan ik geen antwoord 
geven. We hebben wel 23 mensen gearresteerd. Daarvan zijn er drie voor de rechter gekomen, waarvan er 
twee vastzitten."   
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        Rob Kouwenhoven, landelijke woordvoerder politie, heeft woordvoering overgenomen van de politie 
Rotterdam: ,,Wil de politiechef van Rotterdam een verbod op motorbendes? Vraag is of de politie daarover 
gaat. Het Openbaar Ministerie gaat daarover. En moet je dat politiek en bestuurlijk willen? Leidt zo'n verbod 
ertoe dat de leden van deze motorclubs hun criminele activiteiten staken? Dat vraag ik me af. Bovendien 
heeft de politie in Rotterdam een adequaat optreden laten zien afgelopen week. We hebben veel mensen 
aangehouden: een goed begin voor verder onderzoek."  

 De politie heeft een adequaat optreden laten zien    

 zegt Rob Kouwenhoven  
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Beelden motorbendes naar buiten 
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De politie is van plan beelden van de vecht- en schietpartij tussen twee motorbendes in het van der Valk 
Hotel (foto) in Rotterdam naar buiten te brengen als betrokken vechtersbazen zich niet melden. De politie is 
nog op zoek naar de verdachten die donderdagavond in het tumult aan de politie wisten te ontsnappen.  
 
,,Het zou kunnen dat we verder in het onderzoek beelden gaan vertonen,'' bevestigt een woordvoerder van 
de politie. ,,Maar het onderzoek is nog in volle gang. We hopen nog op beelden van getuigen die met hun 
mobieltje hebben gefilmd.''  
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Alleen in de lobby van het hotel zijn beelden van de veldslag vastgelegd. In het restaurant en de bar hangen 
geen beveiligingscamera's. ,,Wat we aan beelden hadden, hebben we afgedragen aan de politie,'' meldt de 
manager van het hotel.  
 
Van de 23 mannen -leden van de motorbendes Mongols en Hell Angels- die na de matpartij werden aan-
gehouden, zitten er nog maar 2 vast: een 37-jarige Gouwenaar en een 43-jarige man uit Amersfoort. Hun 
voorlopige hechtenis is voorlopig bepaald op 2 weken.  
 
Tijdens doorzoekingen in panden door het hele land werd in de hengelsportwinkel van de man uit Gouda 
een hoeveelheid drugs gevonden. De zaak is door de Goudse burgemeester voor onbepaalde tijd op slot 
gedaan.   
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Nog steeds vast voor schietpartij 
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Twee verdachten, onder wie een 37-jarige Gouwenaar, blijven langer vastzitten na de schietpartij van vorige 
week tussen motorbendes bij hotel Van der Valk in Rotterdam. De politie hield toen 23 motorbendeleden 
aan. De verdachten uit Gouda en Amersfoort zijn opgepakt voor wapenbezit en blijven nog twee weken in 
voorarrest. Bij de confrontatie tussen leden van de motorclubs Mongols en Hells Angels werd gevochten en 
geschoten. Tijdens doorzoekingen in panden door het hele land werd in de hengelsportwinkel van de man uit 
Gouda een hoeveelheid drugs gevonden.  
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5 tips over ruzie motorbendes Rotterdam 

 
BYLINE: Thomas Verfuss 
 
LENGTH: 96 woorden 
 

ROTTERDAM (ANP) - De politie in Rotterdam heeft vijf tips binnengekregen na de uitzending van Opspo-
ring Verzocht dinsdagavond over een ruzie tussen motorbendes. Die zorgde op de avond van donderdag 7 
april voor paniek tussen gasten van een hotel in de Maasstad. 

Een groep van dertig mannen, met leden van in ieder geval de motorclubs Mongols en Hells Angels, had 
binnen met elkaar afgesproken, waarna in de bar een massale en zeer gewelddadige vechtpartij ontstond. 
Daarbij gingen mannen elkaar met messen en hamers te lijf. Ook werd er geschoten. Daarbij viel zeker een 
gewonde.  
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Zoekingen na vechtpartij motorbendes 

 
LENGTH: 86 woorden 
 

Zoekingen na vechtpartij motorbendes 

Rotterdam - In en rondom een hotel aan de Energieweg was donderdagavond 7 april een massale en zeer 
gewelddadige vechtpartij tussen zo'n dertig leden van de motorbendes Mongols en Hells Angels. Na de 
aanhouding van 23 verdachten begon de politie direct een groot onderzoek. Vrijdag 8 april werden bij door-
zoekingen op 19 locaties diverse (vuur)wapens, munitie, drugs en (vals) geld in beslag genomen. Het on-
derzoek is nog in volle gang en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.   
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13 april 2016 woensdag 

 

Winkel dicht na drugsvondst 

 
LENGTH: 162 woorden 
 

Winkel dicht na drugsvondst 

Gouda - Burgemeester Milo Schoenmaker heeft besloten tot directe sluiting van de Hengelsportwinkel aan 
de Walvisstraat op grond van de Opiumwet. Op vrijdag  8 april deed de politie een controle in het pand aan 
de Walvisstraat. In het pand werd een hoeveelheid drugs aangetroffen. Op last van de burgemeester is het 
pand nu gesloten en verzegeld. De Hengelsportwinkel maakt deel uit van het grote politieonderzoek naar 
leden van de motorbendes Hells Angels en Mongols, die vorige week betrokken waren bij de vecht- en 
schietpartij in het Van der Valk Hotel in Rotterdam-Blijdorp. In totaal werden afgelopen week 19 huiszoe-
kingen gedaan in verschillende steden, waaronder de Hengelsportwinkel in Gouda. Bij huiszoekingen elders 
werden wapens, vals geld en drugs aangetroffen. Bij de massale vechtpartij zijn 23 verdachten aangehou-
den, waarvan er twee verdachten nog vast zitten. Wanneer de winkel aan de Walvisstraat weer open mag is 
nog niet bekend.   
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Onderzoek motorclubs in Gouda en Berkenwoude  
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De hengelsportzaak aan de Walvisstraat in Gouda is onderdeel van het politieonderzoek naar de motorclubs 
die betrokken waren bij de vechtpartij in een restaurant in Rotterdam. Een Gouwenaar zit nog vast.   

Volgens de politie Rotterdam-Rijnmond zijn er in de afgelopen dagen 19 huiszoekingen gedaan, verspreid 
over heel Nederland. Daarbij waren ook de winkel Hengelsport Gouda op de hoek Walvisstraat met de Rei-
gerstraat en een woonhuis in Berkenwoude. De burgemeester van Gouda heeft op verzoek van de politie het 
pand van de hengelsportwinkel tot nader orde gesloten verklaard. Een Gouwenaar en een man uit Amers-
foort zitten nog vast, Het is niet duidelijk of de verdachte te maken heeft met de winkel.  
 
Volgens de politie zijn er in het Goudse pand drugs aangetroffen. Hoeveel en wat voor soort verdovende 
middelen, wil de Rotterdamse politie, die het onderzoek doet, niet zeggen. ,,We kunnen geen overzicht ge-
ven wat er per locatie is gevonden,'' luidt een summiere reactie van een woordvoerster van depolitie. Het is 
dus ook niet bekend wat er in de woning in Berkenwoude is aangetroffen.  

Vechtpartij  

Vorige week donderdagavond was er in een Van der Valkrestaurant in Rotterdam een grote vechtpartij tus-
sen de motorclubs Hells Angels en Mongols. Hierbij werd zeker twintig keer geschoten door de clubleden; 
ook werden er messen en hamers gebruikt.  
 
De politie en het Openbaar Ministerie hebben meteen een grootschalig onderzoek ingesteld, wat leidde tot 
het grote aantal huiszoekingen. ,,Er zijn vuurwapens, munitie, drugs en vals geld in beslag genomen bij de 
diverse doorzoekingen,'' zo licht de woordvoerster van de politie toe.  
 
In Gouda nemen omwonenden van de winkel het rustig op. Een bewoner van de Reigerstraat zegt eigenlijk 
weinig gemerkt te hebben van de politie-inval. ,,Ik heb wel politie gezien, maar verder eigenlijk niets. Ik heb 
ook nooit zo op die winkel gelet. Ik ben niet zo'n visser.'' Hij kan niet zeggen of de hengelsportzaak vaak 
werd bezocht door leden van motorclubs. ,,Maar het kan wel natuurlijk.'' Een buurtgenote vindt het idee dat 
er drugs zijn aangetroffen tussen de hengels, dobbertjes en het vissenvoer een 'vreemd verhaal'. ,,Het zal 
wel. Eigenlijk heb ik van die politieactie niets meegekregen. Maar ik heb er natuurlijk wel over gehoord en 
gelezen.''  
 
Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak weer open mag van de burgemeester.  
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Rotterdamse politiechef klaar met motorbendes 

 
BYLINE: Cilya van der Kooy 
 
LENGTH: 161 woorden 
 

MOTORBENDES 

ROTTERDAM (ANP) - De Nationale Politie is helemaal klaar met motorbendes als Hells Angels, No Surren-
der, Satudarah, Bandidos en Mongols en wil liefst zo snel mogelijk een verbod. De hoogste Rotterdamse 
politiechef Frank Paauw zegt dat dinsdag in een interview met De Telegraaf. Vorige week beschoten leden 
van de Angels en de Mongols elkaar in een bomvolle foyer van een hotel.  

De discussie over het wel of niet verbieden van de motorclubs is al jaren gaande. Maar de situatie is volgens 
Paauw dusdanig verergerd dat het vraagstuk onverminderd de aandacht vraagt. ,,De incidenten blijven im-
mers maar doorgaan. Ook bij de huiszoekingen na de veldslag van donderdag vinden we weer volop wa-
pens, drugs, grote geldbedragen en zelfs een als creditcard vermomd vlijmscherp mes. Wat moet je met dat 
soort spullen als je pretendeert een keurige gezelligheidsvereniging te zijn?'', zegt Paauw, die het misplaatst 
noemt dat de bendes zich mooier voor doen dan ze zijn. 
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'Motorbendes snel verbieden' 
 
SECTION: BIBU; Blz. LRV003 
 
LENGTH: 501 woorden 
 

 Rotterdam  

De nationale politie is helemaal klaar met motorbendes als Hells Angels, No   

Surrender, Satudarah, Bandidos en Mongols. Zij wil dat minister Van der Steur   

(Veiligheid en Justitie) grote haast maakt met een verbod.    

In afwachting van een wet die dat verbod mogelijk maakt, willen prominente   

politiechefs als de Rotterdamse politiecommissaris Frank Paauw en tal van   

burgemeesters nu al veel meer bestuurlijke mogelijkheden clubhuizen dicht te   

timmeren. Directe aanleiding is de massale vechtpartij afgelopen vrijdag in een   

Rotterdams Van der Valk-hotel, waarbij tientallen leden van Hells Angels en   

Mongols elkaar te lijf gingen en zelfs beschoten. Vrijwel iedere   

politie-eenheid in het land wordt geconfronteerd met toenemend crimineel gedrag   

door motorbendes, variërend van bedreigingen, drugshandel en afpersingen tot   

moord en doodslag.  

Kerstbomen  

,,Een volkomen misplaatst charmeoffensief", noemt de Rotterdamse   

politiecommissaris Frank Paauw de voortdurende pogingen van motorclubs als No   

Surrender, Hells Angels, Bandidos of Mongols zichzelf mooier voor te doen dan   

ze in werkelijkheid zijn. ,,Ze delen gratis kerstbomen uit of gaan met   

kankerpatiëntjes toeren. Liefdadigheidsinstellingen moeten zich afvragen of ze   

wel met dergelijke organisaties in zee willen gaan", zegt Paauw.  

De nationale politie windt er niet langer doekjes om. Criminele motorbendes   

moeten worden verboden. Misschien niet direct, maar clubs die zich bij   

herhaling schuldig maken aan ernstige strafbare feiten moeten als het aan de   

politietop ligt van het toneel verdwijnen. Minister Van der Steur wilde tot   

voor kort niet weten van een verbod, maar onderzoekt inmiddels opnieuw de   

wettelijke mogelijkheden.   

Na de massale veldslag bij een Rotterdams Van der Valk-hotel werken dertig   

rechercheurs aan het achterhalen van verdachten, onder wie een aantal bekende   

kopstukken die nog voortvluchtig zijn. Paauw ontkent dat de camera's van het   

hotel niet werkten. ,,We hebben beelden die prima bruikbaar zijn," aldus de   

commissaris. ,,Als betrokkenen zich niet zelf bij de politie melden, gaan we   

het publiek om medewerking vragen ze op te sporen."   
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Vermomd mes  

De discussie over het wel of niet verbieden van motorclubs is al jaren gaande.   

Maar de situatie is dusdanig verergerd, meent Paauw, dat het tijd wordt opnieuw   

serieus naar het vraagstuk te kijken. ,,De incidenten blijven immers maar   

doorgaan. Ook bij de huiszoekingen na de veldslag van vrijdag vinden we weer   

volop wapens, drugs, grote geldbedragen en zelfs een als creditcard vermomd   

vlijmscherp mes. Wat moet je met dat soort spullen als je pretendeert een   

keurige gezelligheidsvereniging te zijn?"   

Tot dusver was de politietactiek vooral gebaseerd op het vergaren van   

inlichtingen en een bestuurlijke aanpak, zoals het eventueel sluiten van een   

clubhuis. De politie hoopt vooral bij de laatste maatregel om ruimere   

mogelijkheden omdat veel onderkomens lijken te worden gebruikt als uitvalsbasis   

voor criminele activiteiten.   
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 Wapens motorbendes in schril contrast liefdadigheid  

door  Mick van Wely  

ROTTERDAM -  „ Een volkomen misplaatst charmeoffensief", noemt de Rotterdamse   

politiechef Frank Paauw de voortdurende pogingen van clubs als No Surrender,    

Hells Angels, Bandidos of Mongols zichzelf mooier voor te doen dan ze in   

werkelijkheid zijn.  

„Ze delen gratis kerstbomen uit of gaan met kankerpatiëntjes toeren, maar   

liefdadigheidsinstellingen moeten zich eens afvragen of ze wel met dergelijke   

organisaties in zee willen gaan", zegt Paauw in een vraaggesprek met deze krant.  

De politiek wond er dit weekeinde al geen doekjes om, de politie volgt nu.   

Criminele motorbendes moeten keihard worden aangepakt. Clubs die zich bij   

herhaling schuldig maken aan ernstige strafbare feiten moeten van het toneel   

verdwijnen. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) wilde tot voor kort   

niet weten van een verbod, maar onderzoekt inmiddels opnieuw de wettelijke   

mogelijkheid.  

Amper vier dagen na de massale veldslag bij een Rotterdams Van der Valkhotel is   

het stof bij de recherche nog altijd niet neergedaald. Dertig rechercheurs   

werkten de afgelopen dagen aan het achterhalen van verdachten, onder wie een   

aantal kopstukken dat nog voortvluchtig is. Paauw weerspreekt overigens dat de   

camera's van het hotel niet werkten. „We hebben beelden die prima bruikbaar   

zijn", aldus de politiechef. „Als betrokkenen zich niet zelf bij de politie   

melden, gaan we het publiek om medewerking vragen ze op te sporen."  

De discussie over het wel of niet verbieden van motorclubs is al jaren gaande.   

Maar de situatie is dusdanig verergerd, meent Paauw, dat dit vraagstuk   

onverminderd de aandacht vraagt. „De incidenten blijven immers maar doorgaan.   

Ook bij de huiszoekingen na de veldslag van donderdag vinden we weer volop   

wapens, drugs, grote geldbedragen en zelfs een als creditcard vermomd   

vlijmscherp mes. Wat moet je met dat soort spullen als je pretendeert een   

keurige gezelligheidsvereniging te zijn?" vraagt Paauw zich af.  

Inlichtingen  

Tot op heden was de politietactiek vooral gebaseerd op het vergaren van   

inlichtingen en een bestuurlijke aanpak, zoals het eventueel sluiten van een   

clubhuis. De politie hoopt vooral bij de laatste maatregel om ruimere   

mogelijkheden omdat veel onderkomens lijken te worden gebruikt als uitvalsplek   

voor criminele activiteiten.  

Bovendien leidt de opkomst van een aantal nieuwe afdelingen en clubs in   
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Nederland tot grote onderlinge spanningen, die weer aanleiding vormen tot   

bomaanslagen en ander geweld tegen clubhuizen. In Zuid-Limburg woedt al twee   

jaar een bendeoorlog tussen de Hells Angels en de Bandidos. Daar werden zelfs   

privéwoningen van clubleden met bommen en granaten bestookt.  

Politie hekelt charmeoffensief  
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 Politie eist hardere aanpak na zoveelste geweldsincident  

door  John van den Heuvel  en  Mick van Wely  

Rotterdam -  De Nationale Politie is helemaal klaar met motorbendes als Hells    

Angels, No Surrender, Satudarah, Bandidos en Mongols en wil liefst zo snel   

mogelijk een verbod.  

De hoogste Rotterdamse politiechef Frank Paauw zegt in een interview met deze   

krant bovendien dat de politie zich dood ergert aan het charmeoffensief van   

sommige motorclubs.   
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Vorige week beschoten leden van de Angels en de Mongols elkaar in een bomvolle   

foyer van een hotel. Wonderwel raakte niemand van de gasten waaronder tal van   

kleine kinderen gewond door de kogelregen.  

Politiecommissaris Frank Paauw en tal van burgemeesters in de regio Rotterdam   

zetten als eerste stap in op bestuurlijke mogelijkheden om 'clubhuizen' dicht   

te timmeren. Als het aan Kamerleden Ahmed Marcouch (PvdA) en Madeleine van   

Toorenburg (CDA) ligt, komt daar een landelijk verbod bij.  

De recherche geeft deelnemers aan de vechtpartijen in Rotterdam, die nog niet   

zijn opgepakt, nog een paar dagen de tijd zich te melden.   

Doen ze dat niet dan worden mogelijk videobeelden van de veldslag openbaar   

gemaakt.   

De recherche, die met dertig man aan de zaak werkt, beschikt ruimschoots over   

beeldmateriaal dat als bewijs kan dienen. In totaal werd twintig keer geschoten.  

Liefst zo snel  

mogelijk  

verbod  
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 Rotterdam  

De nationale politie is helemaal klaar met motorbendes als Hells Angels, No   

Surrender, Satudarah, Bandidos en Mongols. Zij wil dat minister Van der Steur   

(Veiligheid en Justitie) grote haast maakt met een verbod.    

In afwachting van een wet die dat verbod mogelijk maakt, willen prominente   

politiechefs als de Rotterdamse politiecommissaris Frank Paauw en tal van   

burgemeesters nu al veel meer bestuurlijke mogelijkheden clubhuizen dicht te   

timmeren. Directe aanleiding is de massale vechtpartij afgelopen vrijdag in een   

Rotterdams Van der Valk-hotel, waarbij tientallen leden van Hells Angels en   

Mongols elkaar te lijf gingen en zelfs beschoten. Vrijwel iedere   

politie-eenheid in het land wordt geconfronteerd met toenemend crimineel gedrag   

door motorbendes, variërend van bedreigingen, drugshandel en afpersingen tot   

moord en doodslag.  

Kerstbomen  

,,Een volkomen misplaatst charmeoffensief", noemt de Rotterdamse   

politiecommissaris Frank Paauw de voortdurende pogingen van motorclubs als No   

Surrender, Hells Angels, Bandidos of Mongols zichzelf mooier voor te doen dan   

ze in werkelijkheid zijn. ,,Ze delen gratis kerstbomen uit of gaan met   

kankerpatiëntjes toeren. Liefdadigheidsinstellingen moeten zich afvragen of ze   

wel met dergelijke organisaties in zee willen gaan", zegt Paauw.  

De nationale politie windt er niet langer doekjes om. Criminele motorbendes   

moeten worden verboden. Misschien niet direct, maar clubs die zich bij   

herhaling schuldig maken aan ernstige strafbare feiten moeten als het aan de   

politietop ligt van het toneel verdwijnen. Minister Van der Steur wilde tot   

voor kort niet weten van een verbod, maar onderzoekt inmiddels opnieuw de   

wettelijke mogelijkheden.   

Na de massale veldslag bij een Rotterdams Van der Valk-hotel werken dertig   

rechercheurs aan het achterhalen van verdachten, onder wie een aantal bekende   

kopstukken die nog voortvluchtig zijn. Paauw ontkent dat de camera's van het   

hotel niet werkten. ,,We hebben beelden die prima bruikbaar zijn," aldus de   

commissaris. ,,Als betrokkenen zich niet zelf bij de politie melden, gaan we   

het publiek om medewerking vragen ze op te sporen."   

Vermomd mes  

De discussie over het wel of niet verbieden van motorclubs is al jaren gaande.   

Maar de situatie is dusdanig verergerd, meent Paauw, dat het tijd wordt opnieuw   

serieus naar het vraagstuk te kijken. ,,De incidenten blijven immers maar   
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doorgaan. Ook bij de huiszoekingen na de veldslag van vrijdag vinden we weer   

volop wapens, drugs, grote geldbedragen en zelfs een als creditcard vermomd   

vlijmscherp mes. Wat moet je met dat soort spullen als je pretendeert een   

keurige gezelligheidsvereniging te zijn?"   

Tot dusver was de politietactiek vooral gebaseerd op het vergaren van   

inlichtingen en een bestuurlijke aanpak, zoals het eventueel sluiten van een   

clubhuis. De politie hoopt vooral bij de laatste maatregel om ruimere   

mogelijkheden omdat veel onderkomens lijken te worden gebruikt als uitvalsbasis   

voor criminele activiteiten.   
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 Haarlem  

De voorman van de Haarlemse Hells Angels, Lysander de R., (34) is volgens zijn   

advocaat Remco Kint niet aangehouden in verband met de schietpartij met de    

rivaliserende motorclub Mongols. Vrijdag moet hij wel voorkomen voor een reeks   

andere feiten.  

Of Lysander de R. afgelopen donderdag wel aanwezig was bij het gewapend   

conflict tussen de motorclubs bij het Van der Valkhotel in Rotterdam blijft   
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onduidelijk. Daarover wil de advocaat niets zeggen.   

Vrijdagmiddag moet De R. samen met schoonvader Willem P. (54) voorkomen bij de   

rechtbank op het luchthaventerrein Schiphol. Die locatie is om   

veiligheidsredenen gekozen. Er worden leden van de Hells Angels op de publieke   

tribune verwacht. De hechtenis van De R. werd november vorig jaar geschorst.   

Hij wordt verdacht van wapenbezit en mishandeling van een aantal cafébezoekers   

in Heemskerk. Het wapenarsenaal werd aangetroffen in een loods bij zijn woning   

aan de Lange Poellaan. Het ging onder meer om een shotgun, een raketwerper, een   

handgranaat en drie vuurwapens. De Explosieven Opruimingsdienst moest er in de   

dichtbebouwde woonwijk aan te pas komen om het wapentuig onschadelijk te maken.  

Schoonvader Willem P. wordt behalve voor wapenbezit ook vervolgd voor het bezit   

van hennep en de illegale opslag van vuurwerk. Verder worden hem een aantal   

diefstallen en inbraken in Heemstede, Hillegom en Bloemendaal ten laste gelegd.   

Lysander de R. werd aanvankelijk genoemd in verband met de brandstichting van   

de auto van burgemeester Bernt Schneiders. Volgens Remco Kint was hij nooit   

formeel verdachte.  
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 Rotterdam  

De nationale politie is helemaal klaar met motorbendes als Hells Angels, No   

Surrender, Satudarah, Bandidos en Mongols. Zij wil dat minister Van der Steur   

(Veiligheid en Justitie) grote haast maakt met een verbod.    

In afwachting van een wet die dat verbod mogelijk maakt, willen prominente   

politiechefs als de Rotterdamse politiecommissaris Frank Paauw en tal van   

burgemeesters nu al veel meer bestuurlijke mogelijkheden clubhuizen dicht te   

timmeren. Directe aanleiding is de massale vechtpartij afgelopen vrijdag in een   

Rotterdams Van der Valk-hotel, waarbij tientallen leden van Hells Angels en   

Mongols elkaar te lijf gingen en zelfs beschoten. Vrijwel iedere   

politie-eenheid in het land wordt geconfronteerd met toenemend crimineel gedrag   

door motorbendes, variërend van bedreigingen, drugshandel en afpersingen tot   

moord en doodslag.  

Kerstbomen  

,,Een volkomen misplaatst charmeoffensief", noemt de Rotterdamse   

politiecommissaris Frank Paauw de voortdurende pogingen van motorclubs als No   

Surrender, Hells Angels, Bandidos of Mongols zichzelf mooier voor te doen dan   

ze in werkelijkheid zijn. ,,Ze delen gratis kerstbomen uit of gaan met   

kankerpatiëntjes toeren. Liefdadigheidsinstellingen moeten zich afvragen of ze   

wel met dergelijke organisaties in zee willen gaan", zegt Paauw.  

De nationale politie windt er niet langer doekjes om. Criminele motorbendes   

moeten worden verboden. Misschien niet direct, maar clubs die zich bij   

herhaling schuldig maken aan ernstige strafbare feiten moeten als het aan de   

politietop ligt van het toneel verdwijnen. Minister Van der Steur wilde tot   

voor kort niet weten van een verbod, maar onderzoekt inmiddels opnieuw de   

wettelijke mogelijkheden.   

Na de massale veldslag bij een Rotterdams Van der Valk-hotel werken dertig   

rechercheurs aan het achterhalen van verdachten, onder wie een aantal bekende   

kopstukken die nog voortvluchtig zijn. Paauw ontkent dat de camera's van het   

hotel niet werkten. ,,We hebben beelden die prima bruikbaar zijn," aldus de   

commissaris. ,,Als betrokkenen zich niet zelf bij de politie melden, gaan we   

het publiek om medewerking vragen ze op te sporen."   

Vermomd mes  

De discussie over het wel of niet verbieden van motorclubs is al jaren gaande.   

Maar de situatie is dusdanig verergerd, meent Paauw, dat het tijd wordt opnieuw   

serieus naar het vraagstuk te kijken. ,,De incidenten blijven immers maar   
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doorgaan. Ook bij de huiszoekingen na de veldslag van vrijdag vinden we weer   

volop wapens, drugs, grote geldbedragen en zelfs een als creditcard vermomd   

vlijmscherp mes. Wat moet je met dat soort spullen als je pretendeert een   

keurige gezelligheidsvereniging te zijn?"   

Tot dusver was de politietactiek vooral gebaseerd op het vergaren van   

inlichtingen en een bestuurlijke aanpak, zoals het eventueel sluiten van een   

clubhuis. De politie hoopt vooral bij de laatste maatregel om ruimere   

mogelijkheden omdat veel onderkomens lijken te worden gebruikt als uitvalsbasis   

voor criminele activiteiten.   
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 Rotterdam  

De nationale politie is helemaal klaar met motorbendes als Hells Angels, No   

Surrender, Satudarah, Bandidos en Mongols. Zij wil dat minister Van der Steur   

(Veiligheid en Justitie) grote haast maakt met een verbod.    

In afwachting van een wet die dat verbod mogelijk maakt, willen prominente   

politiechefs als de Rotterdamse politiecommissaris Frank Paauw en tal van   

burgemeesters nu al veel meer bestuurlijke mogelijkheden clubhuizen dicht te   
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timmeren. Directe aanleiding is de massale vechtpartij afgelopen vrijdag in een   

Rotterdams Van der Valk-hotel, waarbij tientallen leden van Hells Angels en   

Mongols elkaar te lijf gingen en zelfs beschoten. Vrijwel iedere   

politie-eenheid in het land wordt geconfronteerd met toenemend crimineel gedrag   

door motorbendes, variërend van bedreigingen, drugshandel en afpersingen tot   

moord en doodslag.  

Kerstbomen  

,,Een volkomen misplaatst charmeoffensief", noemt de Rotterdamse   

politiecommissaris Frank Paauw de voortdurende pogingen van motorclubs als No   

Surrender, Hells Angels, Bandidos of Mongols zichzelf mooier voor te doen dan   

ze in werkelijkheid zijn. ,,Ze delen gratis kerstbomen uit of gaan met   

kankerpatiëntjes toeren. Liefdadigheidsinstellingen moeten zich afvragen of ze   

wel met dergelijke organisaties in zee willen gaan", zegt Paauw.  

De nationale politie windt er niet langer doekjes om. Criminele motorbendes   

moeten worden verboden. Misschien niet direct, maar clubs die zich bij   

herhaling schuldig maken aan ernstige strafbare feiten moeten als het aan de   

politietop ligt van het toneel verdwijnen. Minister Van der Steur wilde tot   

voor kort niet weten van een verbod, maar onderzoekt inmiddels opnieuw de   

wettelijke mogelijkheden.   

Na de massale veldslag bij een Rotterdams Van der Valk-hotel werken dertig   

rechercheurs aan het achterhalen van verdachten, onder wie een aantal bekende   

kopstukken die nog voortvluchtig zijn. Paauw ontkent dat de camera's van het   

hotel niet werkten. ,,We hebben beelden die prima bruikbaar zijn," aldus de   

commissaris. ,,Als betrokkenen zich niet zelf bij de politie melden, gaan we   

het publiek om medewerking vragen ze op te sporen."   

Vermomd mes  

De discussie over het wel of niet verbieden van motorclubs is al jaren gaande.   

Maar de situatie is dusdanig verergerd, meent Paauw, dat het tijd wordt opnieuw   

serieus naar het vraagstuk te kijken. ,,De incidenten blijven immers maar   

doorgaan. Ook bij de huiszoekingen na de veldslag van vrijdag vinden we weer   

volop wapens, drugs, grote geldbedragen en zelfs een als creditcard vermomd   

vlijmscherp mes. Wat moet je met dat soort spullen als je pretendeert een   

keurige gezelligheidsvereniging te zijn?"   

Tot dusver was de politietactiek vooral gebaseerd op het vergaren van   

inlichtingen en een bestuurlijke aanpak, zoals het eventueel sluiten van een   

clubhuis. De politie hoopt vooral bij de laatste maatregel om ruimere   
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mogelijkheden omdat veel onderkomens lijken te worden gebruikt als uitvalsbasis   

voor criminele activiteiten.   
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 Rotterdam  

De nationale politie is helemaal klaar met motorbendes als Hells Angels, No   

Surrender, Satudarah, Bandidos en Mongols. Zij wil dat minister Van der Steur   

(Veiligheid en Justitie) grote haast maakt met een verbod.    

In afwachting van een wet die dat verbod mogelijk maakt, willen prominente   

politiechefs als de Rotterdamse politiecommissaris Frank Paauw en tal van   

burgemeesters nu al veel meer bestuurlijke mogelijkheden clubhuizen dicht te   

timmeren. Directe aanleiding is de massale vechtpartij afgelopen vrijdag in een   

Rotterdams Van der Valk-hotel, waarbij tientallen leden van Hells Angels en   

Mongols elkaar te lijf gingen en zelfs beschoten. Vrijwel iedere   

politie-eenheid in het land wordt geconfronteerd met toenemend crimineel gedrag   

door motorbendes, variërend van bedreigingen, drugshandel en afpersingen tot   

moord en doodslag.  
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Kerstbomen  

,,Een volkomen misplaatst charmeoffensief", noemt de Rotterdamse   

politiecommissaris Frank Paauw de voortdurende pogingen van motorclubs als No   

Surrender, Hells Angels, Bandidos of Mongols zichzelf mooier voor te doen dan   

ze in werkelijkheid zijn. ,,Ze delen gratis kerstbomen uit of gaan met   

kankerpatiëntjes toeren. Liefdadigheidsinstellingen moeten zich afvragen of ze   

wel met dergelijke organisaties in zee willen gaan", zegt Paauw.  

De nationale politie windt er niet langer doekjes om. Criminele motorbendes   

moeten worden verboden. Misschien niet direct, maar clubs die zich bij   

herhaling schuldig maken aan ernstige strafbare feiten moeten als het aan de   

politietop ligt van het toneel verdwijnen. Minister Van der Steur wilde tot   

voor kort niet weten van een verbod, maar onderzoekt inmiddels opnieuw de   

wettelijke mogelijkheden.   

Na de massale veldslag bij een Rotterdams Van der Valk-hotel werken dertig   

rechercheurs aan het achterhalen van verdachten, onder wie een aantal bekende   

kopstukken die nog voortvluchtig zijn. Paauw ontkent dat de camera's van het   

hotel niet werkten. ,,We hebben beelden die prima bruikbaar zijn," aldus de   

commissaris. ,,Als betrokkenen zich niet zelf bij de politie melden, gaan we   

het publiek om medewerking vragen ze op te sporen."   

Vermomd mes  

De discussie over het wel of niet verbieden van motorclubs is al jaren gaande.   

Maar de situatie is dusdanig verergerd, meent Paauw, dat het tijd wordt opnieuw   

serieus naar het vraagstuk te kijken. ,,De incidenten blijven immers maar   

doorgaan. Ook bij de huiszoekingen na de veldslag van vrijdag vinden we weer   

volop wapens, drugs, grote geldbedragen en zelfs een als creditcard vermomd   

vlijmscherp mes. Wat moet je met dat soort spullen als je pretendeert een   

keurige gezelligheidsvereniging te zijn?"   

Tot dusver was de politietactiek vooral gebaseerd op het vergaren van   

inlichtingen en een bestuurlijke aanpak, zoals het eventueel sluiten van een   

clubhuis. De politie hoopt vooral bij de laatste maatregel om ruimere   

mogelijkheden omdat veel onderkomens lijken te worden gebruikt als uitvalsbasis   

voor criminele activiteiten.   
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ROTTERDAM (ANP). De nationale politie is helemaal klaar met motorbendes als Hells Angels, No Surren-
der, Satudarah, Bandidos en Mongols en wil liefst zo snel mogelijk een verbod.   

De hoogste Rotterdamse politiechef Frank Paauw zei dat vandaag in een interview met De Telegraaf. Vorige 
week beschoten leden van de Angels en de Mongols elkaar in een bomvolle foyer van een hotel in Rotter-
dam.  

De discussie over het wel of niet verbieden van de motorclubs is al jaren gaande. Maar de situatie is volgens 
Paauw dusdanig verergerd dat het vraagstuk onverminderd de aandacht vraagt. ,,De incidenten blijven im-
mers maar doorgaan. Ook bij de huiszoekingen na de veldslag van donderdag vinden we weer volop wa-
pens, drugs, grote geldbedragen en zelfs een als creditcard vermomd vlijmscherp mes. Wat moet je met dat 
soort spullen als je pretendeert een keurige gezelligheidsvereniging te zijn?" zegt Paauw, die het misplaatst 
noemt dat de bendes zich mooier voor doen dan ze zijn.  

Twee verdachten blijven langer vastzitten na de massale knokpartij van donderdagavond tussen motorben-
des bij Van der Valk in de Rotterdamse wijk Blijdorp. De twee worden ervan verdacht dat ze wapens hadden. 
Ze werden gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat ze nog twee weken in hechte-
nis blijven.  

Bij de confrontatie tussen leden van de motorclubs Mongols en Hells Angels werd gevochten en geschoten. 
De politie pakte in totaal 23 verdachten op. Justitie beschouwt vijf van hen niet langer als verdachte. De zes-
tien anderen, die gisteren en zondag ook vrijkwamen, blijven dat wel, aldus een woordvoerster van het 
openbaar ministerie.  
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Motorclubs verbieden, het blijft ingewikkeld 
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Motorclubs  

Motorclubs blijven een hoofdpijndossier voor justitie. De roep om ze te verbieden klinkt weer feller.   

Amsterdam. Vuurwapens, messen, drugs, vals geld en 55.000 euro in contanten: de politie heeft vrijdag een 
grote buit binnengehaald bij motorclubs, bij doorzoekingen op negentien locaties. Die doorzoekingen waren 
een direct gevolg van de massale vechtpartij, donderdagavond, tussen leden van verschillende motorclubs 
in het Van der Valk-restaurant in Rotterdam.    

Het was etenstijd toen daar  stoelen en krukken door de lucht vlogen. Er werd door zo'n dertig man geknokt, 
waarbij messen en  hamers werden gebruikt. Volgens getuigen klonken er ook schoten, wel twintig. Er 
werden  23 mensen aangehouden. Een confrontatie tussen motorbendes, concludeert de politie. ,,Een groot 
deel" van de aanwezigen had volgens de korpschef Rotterdam een link met de Hells Angels en de Mon-
gols.     

De motorclubs waar de verdachten lid van zijn, manifesteren zich als one percenters, zei korpschef Frank 
Paauw tegen de NOS. Die term slaat in de motorwereld op die ene procent van de motorrijders die niet geldt 
als eerzaam en gezagsgetrouw burger. ,,Ze zijn georganiseerd, ze plegen strafbare feiten. Ze voldoen aan 
de criteria van een criminele organisatie."   

Toch kunnen deze organisaties bestaan, hebben ze clubhuizen, dragen leren jacks met logo's. Kun je deze 
clubs verbieden?   

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, komt er in ieder geval voor sommige regionale afdelingen, 
'chapters', een verbod. Het OM deed daar al verschillende pogingen toe, maar die mislukten. In een zaak 
tegen de chapter Northcoast van de Hells Angels in Harlingen oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden in 
2006 dat leden activiteiten hadden ondernomen die weliswaar strafbaar waren, maar geen algeheel verbod 
op de organisatie rechtvaardigden.  
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,,Verenigingen kwalificeren voor een verbod als er samenhang bestaat tussen het optreden van individuen 
en de organisatie van een vereniging", zegt criminoloog Cyrille Fijnaut. ,,De overheid moet dat  aantonen." 
Dat is moeilijk gebleken.  

Het OM probeert sinds 2012 de criminaliteit van de motorclubs gericht terug te dringen. Leden en clubhuizen 
worden scherp in de gaten gehouden. Als de wet wordt overtreden, wordt een strafrechterlijke procedure 
gestart. Maar politie en OM zouden graag zien dat het mogelijk is bepaalde motorclubs via een civielrechte-
lijke procedure helemaal te verbieden. Dan mogen ze niet bij elkaar komen en bijvoorbeeld ook geen club-
logo's op hun kleding dragen.   

Vorig jaar zei minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) dat een wetswijziging wordt onder-
zocht, zodat motorclubs verboden kunnen worden. Het ligt volgens een woordvoerder van het OM in de lijn 
der verwachting binnenkort weer naar de rechter te stappen in een nieuwe poging bepaalde chapters te ver-
bieden.  

Strafrechtadvocaat Sidney Smeets vindt dat hele verenigingen verbieden tornt aan de beginselen van de 
democratie. ,,Om het maar even in het belachelijke te trekken: veel PVV'ers zijn veroordeeld voor strafbare 
feiten. Maar dat betekent niet dat het een organisatie is met als doel het plegen van strafbare feiten."  

Boven de wet  

Volgens een rapport van het Informatie- en Expertisecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie uit 
oktober 2014 heeft 80 procent van de leden van de Outlaw Motorcycle Gangs - de motorclubs die de politie 
in de gaten houdt - een strafblad.    

Dat motorclubs zelf zeggen dat ze boven de wet staan, maakt volgens Smeets niets uit. ,,Bij supportersver-
enigingen van voetbalclubs wordt ook dat soort taal uitgeslagen. Daar zitten vast criminelen tussen, maar 
ook vaders met kinderen. Of mensen die gewoon wat te vaak naar Sons of anarchy hebben gekeken en het 
stoer vinden om te flirten met het idee dat ze boven de wet staan."   

Sinds de laatste keer dat het OM probeerde om een motorclub te verbieden, is er in de jurisprudentie wel 
een en ander veranderd, zegt Smeets. In 2014 verbood de Hoge Raad Martijn, een vereniging voor pedofie-
len, een zeer uitzonderlijke beslissing.  

Of zo'n verbod iets oplost, is volgens Fijnaut nog maar de vraag. ,,Je beperkt de lebensraum maar ze kun-
nen ook illegaal blijven bestaan."  

We hebben in Nederland eigenlijk niet de geschikte middelen om motorclubs aan te pakken, vindt Fijnaut. 
,,In Duitsland is het eerder wel gelukt om motorbendes te verbieden omdat ze daar in het Vereinsgesetz 
hebben vastgelegd dat een vereniging de openbare orde niet mag verstoren, zoals dat donderdag in Rot-
terdam gebeurde bijvoorbeeld."  

Motorclubs zijn onderhand een gevaar voor iedereen geworden, vindt Fijnaut. ,,Het punt is bereikt dat de 
discussie vurig zal opsteken."  

Als het aan justitie ligt komt er  voor sommige 'chapters' een verbod  
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SECTION: Nieuws; Blz. 4 
 
LENGTH: 47 woorden 
 

Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn na de vechtpartij in Rotterdam tussen leden van de motorclubs 
Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden. Van de achttien verdachten die wer-
den aangehouden zitten er nog drie vast.  
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SECTION: Nieuws; Blz. 4 
 
LENGTH: 47 woorden 
 

Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn na de vechtpartij in Rotterdam tussen leden van de motorclubs 
Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden. Van de achttien verdachten die wer-
den aangehouden zitten er nog drie vast.  
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Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn na de vechtpartij in Rotterdam tussen leden van de motorclubs 
Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden. Van de achttien verdachten die wer-
den aangehouden zitten er nog drie vast.  
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Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn na de vechtpartij in Rotterdam tussen leden van de motorclubs 
Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden. Van de achttien verdachten die wer-
den aangehouden zitten er nog drie vast.  
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LENGTH: 47 woorden 
 

Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn na de vechtpartij in Rotterdam tussen leden van de motorclubs 
Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden. Van de achttien verdachten die wer-
den aangehouden zitten er nog drie vast.  
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'Buit' na huiszoekingen bij bikers 

 
SECTION: Nieuws; Blz. 4 
 
LENGTH: 47 woorden 
 

Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn na de vechtpartij in Rotterdam tussen leden van de motorclubs 
Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden. Van de achttien verdachten die wer-
den aangehouden zitten er nog drie vast.  
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LENGTH: 47 woorden 
 

Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn na de vechtpartij in Rotterdam tussen leden van de motorclubs 
Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden. Van de achttien verdachten die wer-
den aangehouden zitten er nog drie vast.  
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Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn na de vechtpartij in Rotterdam tussen leden van de motorclubs 
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den aangehouden zitten er nog drie vast.  
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Twee man langer vast na geweld motorbendes (2) 

 
BYLINE: Tom van Meerten 
 
LENGTH: 271 woorden 
 

MOTORBENDES 

N i e u w bericht, meer informatie 

ROTTERDAM (ANP) - Twee verdachten blijven langer vastzitten na de massale knokpartij van afgelopen 
donderdagavond tussen motorbendes bij hotel Van der Valk in de Rotterdamse wijk Blijdorp. De twee wor-
den ervan verdacht dat ze wapens hadden. Ze werden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die 
bepaalde dat ze nog twee weken in hechtenis blijven.  

Bij de confrontatie tussen leden van de motorclubs Mongols en Hells Angels werd gevochten en geschoten. 
De politie pakte in totaal 23 verdachten op. 

Justitie beschouwt vijf van hen niet langer als verdachte. De zestien anderen, die maandag en zondag ook 
vrijkwamen, blijven dat wel, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie. 

Het OM had graag gezien dat één van de zestien ook langer in voorarrest was gebleven wegens openlijk 
geweld. Maar de rechter-commissaris bepaalde anders. 

Meer arrestaties worden niet uitgesloten. Justitie is ook nog op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van 
het geweld. Dat komt ook doordat de camera's van het hotel deels niet werkten. In opsporingsprogramma's 
op tv zal een oproep worden gedaan aan het publiek. 

Bij huiszoekingen bij verdachten op negentien locaties zijn vrijdag vuurwapens, messen, slag- en 
(stroom)stootwapens, drugs en vals geld gevonden. Doodsbange getuigen vertelden de politie dat bij de 
vechtpartij messen, hamers en vuurwapens werden gebruikt. 

De politie noemde het een 'wonder' dat geen gasten of personeelsleden van het hotel gewond zijn geraakt. 
Onder de vechtersbazen was wel een gewonde. De politie verwacht niet dat verdachten aangifte tegen el-
kaar zullen doen. 
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Wapens en drugs bij motorclubs gevonden 

 
BYLINE: ANP 
 
SECTION: A; Blz. 04 
 
LENGTH: 273 woorden 
 

HUISZOEKINGEN  

ROTTERDAM - Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn vrijdag na de vechtpartij tussen leden van de 
motorclubs Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden.   

Dat heeft de politie gistermiddag bekendgemaakt naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar de 23 
motorclubleden die donderdagavond tijdens een politieactie bij hotel Van der Valk in de Rotterdamse wijk 
Blijdorp werden aangehouden.  

Bij verdachten in Rotterdam, Barendrecht, Amsterdam, Schiedam, Oostrum, IJmuiden, Haarlem, Alkmaar, 
Berkenwoude, Gouda, Den Helder, Baarn en Delft werden doorzoekingen gedaan in woningen en in een 
winkelpand.  

Daarbij werden onder meer vuurwapens, munitie, slag- en (stroom)stootwapens en messen in beslag geno-
men. Verder werden drugs, een bedrag van 55.000 euro en een hoeveelheid vals geld aangetroffen.  

Doodsbange getuigen hebben de politie verteld dat bij de vechtpartij donderdagavond rond acht uur messen, 
hamers en vuurwapens werden gebruikt. De politie noemt het `een wonder' dat daarbij geen gasten of per-
soneelsleden van het hotel gewond zijn geraakt.De politie zegt niet te verwachten dat de arrestanten aangif-
te tegen elkaar zullen doen, maar dat is geen reden om het onderzoek te staken. Politie en het Openbaar 
Ministerie laten weten de zaak hoog op te nemen, als onderdeel van de strijd tegen de zogenoemde Outlaw 
Motor Gangs. Zo zijn de afgelopen dagen tientallen getuigen gehoord.  

Verder zijn camerabeelden bekeken die in en rond het hotel zijn gemaakt en is uitgebreid sporenonderzoek 
gedaan.  
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Wapens en drugs bij motorclubs gevonden 

 
SECTION: Binnenland; Blz. 4 
 
LENGTH: 97 woorden 
 

ROTTERDAM Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn sinds de vechtpartij tussen leden van de motor-
clubs Mongols en Hells Angels op donderdagavond in Rotterdam vuurwapens, drugs en vals geld gevon-
den. Bij verdachten in Rotterdam, Barendrecht, Amsterdam, Schiedam, Oostrum, IJmuiden, Haarlem, Alk-
maar, Berkenwoude, Gouda, Den Helder, Baarn en Delft werden doorzoekingen gedaan in woningen en in 
een winkelpand.  

Daarbij werden onder meer vuurwapens, munitie, slag- en (stroom)stootwapens en messen in beslag geno-
men. Verder vond men drugs, 55.000 euro en een hoeveelheid vals geld.   
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Invallen bij leden van motorbendes 
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 Baarn  

In Baarn en op achttien andere locaties in het land heeft de politie   

huiszoeking gedaan bij leden van motorbendes. Drie leden die betrokken waren   

bij de massale geweldsuitbarsting donderdag in Rotterdam zitten nog vast.    

Dat maakte de politie gisteren bekend. De politie Rotterdam is een groot   

onderzoek gestart na de massale knokpartij in het Van der Valk-hotel tussen   

Hells Angels en Mongols. Bij de opgepakte leden thuis zijn doorzoekingen   

gedaan. Die vonden plaats in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Schiedam,   

Haarlem, IJmuiden, Alkmaar, Berkenwoude, Baarn, Gouda en Den Helder. De drie   

mannen die vast blijven zitten, worden verdacht van openlijke geweldpleging en   

wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating verdachte.  

Een van de Angels zou de voorman van de Haarlemse afdeling zijn. De man zat   

recent in voorarrest wegens wapenbezit. Advocaat Geert-Iem Roos, die meerdere   

opgepakte Angels bijstaat, houdt zich op de vlakte. Hij zegt alleen dat zijn   

cliënt 'niet tot de arrestanten behoorde'.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen. De politie sluit niet uit dat de doorzoekingen weer leiden tot nieuwe   

aanhoudingen.  

Camera's  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden, die wisten te ontkomen. „De   

mannen doen onderling geen aangifte en zwijgen. Het verzamelen van bewijs is   

ondanks de aanwezigheid van camera's lastig", laat een woordvoerder weten. Naar   

nu blijkt werkte een deel van de camera's in of bij het hotel niet.  

Over de reden van de ontmoeting bestaan verschillende theorieën. Vaststaat dat   
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leden van de Mongols en de Angels in het hotel aanwezig waren, de Angels met   

leden van chapters uit het hele land. Er zou zijn gesproken over oprichting van   

een nieuwe chapter van de Mongols. Die hebben nu alleen een afdeling in   

Amsterdam.  

Algemeen 5: Zwart-wit  

Beslag gelegd op wapens, drugs  

en contant geld  
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Motorbendes 

 
SECTION: BIBU; Blz. LRV005 
 
LENGTH: 217 woorden 
 

 De naam van MC Mongols spreekt eigenlijk al voor zich. De leden van deze niet   

zo bekende motorclub van Californische oorsprong worden niet per se op grond    

van hun intellectuele vermogens geworven. Het zijn 'zware jongens' die zich   

sinds 2014 met extreem geweld toegang tot de Nederlandse onderwereld proberen   

te verschaffen. Daarbij gaan ze het conflict met de door de Hells Angels   

gevestigde orde niet uit de weg.  

Dat deze 'mongolen' hun territoriumstrijd bovengronds uitvechten, is een grof   

schandaal. Rivaliserende motorbendes kozen vroeger afgelegen terreinen om hun   

teveel aan testosteron kwijt te raken. De afloop van een stevige knokpartij   
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bepaalde wie in een bepaald gebied de baas over de drugs- of vrouwenhandel was.   

Het gebruik van vuurwapens in en rond familierestaurant Van der Valk in   

Rotterdam luidt een nieuwe fase van de motorbendeoorlog in.  

De politie heeft afgelopen weekend gedaan wat van haar verwacht mocht worden.   

Op diverse plekken zijn invallen gedaan, waarbij vuurwapens, drugs en vals geld   

zijn gevonden. Toch is er meer nodig om het openlijke geweld van motorclubs te   

stoppen. Niet alleen de leden moeten worden aangepakt, ook de motorbendes zélf.   

Het is juridisch ingewikkeld, maar de schietpartij in Rotterdam schreeuwt om   

een verbod op criminele motorclubs.   
 
LOAD-DATE: 10 April 2016 
 
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 
PUBLICATION-TYPE: Krant 
 
JOURNAL-CODE: HDC_De_Gooi 
 
 

Copyright 2016 HDC Media B.V. / De Gooi- en Eemlander 
All Rights Reserved 

 
 
Return to List 
 

167 of 199 DOCUMENTS 
 
 

 
De Gooi- en Eemlander 

 
11 april 2016 maandag 
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LENGTH: 278 woorden 
 

 Haarlem  

In Haarlem en op achttien andere locaties in het land heeft de politie   

huiszoeking gedaan bij leden van motorbendes. Drie leden die betrokken waren    

bij de massale geweldsuitbarsting donderdag in Rotterdam zitten nog vast.   

Dat maakte de politie gisteren bekend. De politie Rotterdam is een groot   

onderzoek gestart na de massale knokpartij in het Van der Valk hotel tussen   

Hells Angels en Mongols. Bij de opgepakte leden thuis zijn doorzoekingen   
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gedaan. Die vonden plaats in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Schiedam,   

Haarlem, IJmuiden, Alkmaar, Berkenwoude, Baarn, Gouda en Den Helder. De drie   

mannen die vast blijven zitten, worden verdacht van openlijke geweldpleging en   

wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating verdachte.  

Een van de Angels zou de voorman van de Haarlemse afdeling zijn. De man zat   

recent in voorarrest wegens wapenbezit. Advocaat Geert-Iem Roos, die   

verschillende opgepakte Angels bijstaat, houdt zich op de vlakte. Hij zegt   

alleen dat zijn cliënt 'niet tot de arrestanten behoorde'.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen.   

Camera's  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden. „De mannen doen onderling geen   

aangifte en zwijgen. Het verzamelen van bewijs is ondanks de aanwezigheid van   

camera's lastig", meldt een woordvoerder. Naar nu blijkt werkte een deel van de   

camera's bij het hotel niet.  

Over de reden van de ontmoeting bestaan verschillende theorieën. Er zou zijn   

gesproken over oprichting van een nieuwe chapter van de Mongols. Die hebben nu   

alleen een afdeling in Amsterdam.  

Algemeen 5: Zwart-wit  

Beslag gelegd op wapens, drugs  

en contant geld  
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Nog drie bendeleden vast 

 
BYLINE: Mick van Wely 
 
SECTION: Binnenland; Blz. 004 
 
LENGTH: 335 woorden 
 

 door  Mick van Wely  

ROTTERDAM -  Van de 23 opgepakte leden van motorbendes die vrijdag betrokken   

waren bij een massagevecht in een hotel in Rotterdam, zitten er nog drie vast.    

De rest is in de afgelopen dagen vrijgelaten of mag vandaag naar huis.  

De drie mannen die vast blijven zitten worden verdacht van openlijke   

geweldpleging en wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating   

verdachte.  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden, die wisten te ontkomen. ,,De   

mannen doen onderling geen aangifte en zwijgen. Het verzamelen van bewijs is   

ondanks de aanwezigheid van camera's lastig", laat een woordvoerder weten. Naar   

nu blijkt werkte een deel van de camera's in of bij het hotel niet.  

De politie Rotterdam is een groot onderzoek gestart na de massale knokpartij in   

het Van der Valk hotel. Bij de opgepakte leden thuis zijn vrijdag doorzoekingen   

gedaan. Die vonden plaats op negentien locaties in onder andere Rotterdam,   

Barendrecht, Amsterdam, Schiedam, Haarlem, Alkmaar, Berkenwoude, Gouda en Den   

Helder.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen. De politie sluit niet uit dat de doorzoekingen weer leiden tot nieuwe   

aanhoudingen. Over de exacte reden van de ontmoeting bestaan verschillende   

theorieën. De gearresteerde leden beriepen en beroepen zich allemaal op hun   

zwijgrecht, waardoor het lastig is te achterhalen wat er precies speelt.  

Vaststaat dat leden van de Mongols en de Angels in het hotel aanwezig waren. De   

Angels met leden van chapters uit het hele land. Er zou zijn gesproken over   

oprichting van een nieuwe chapter van de Mongols. Die hebben nu alleen een   

afdeling in Amsterdam.  

De politie houdt er ook rekening mee dat een conflict binnen de Rotterdamse   

motorwereld een rol speelt. Een leider van de club No Surrender splitste zich   

onlangs af en zou een nieuwe chapter willen oprichten. Mogelijk onder de vlag   
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van de Mongols. Vaststaat dat in het hotel Van der Valk oud-leden van No   

Surrender aanwezig waren.  
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Invallen bij leden van motorbendes 
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 Haarlem  

In Haarlem en op achttien andere locaties in het land heeft de politie   

huiszoeking gedaan bij leden van motorbendes. Drie leden die betrokken waren   

bij de massale geweldsuitbarsting donderdag in Rotterdam zitten nog vast.    

Dat maakte de politie gisteren bekend. De politie Rotterdam is een groot   

onderzoek gestart na de massale knokpartij in het Van der Valk-hotel tussen   

Hells Angels en Mongols. Bij de opgepakte leden thuis zijn doorzoekingen   

gedaan. Die vonden plaats in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Schiedam,   

Haarlem, IJmuiden, Alkmaar, Berkenwoude, Baarn, Gouda en Den Helder. De drie   

mannen die vast blijven zitten, worden verdacht van openlijke geweldpleging en   

wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating verdachte.  

Een van de Angels zou de voorman van de Haarlemse afdeling zijn. De man zat   

recent in voorarrest wegens wapenbezit. Advocaat Geert-Iem Roos, die meerdere   

opgepakte Angels bijstaat, houdt zich op de vlakte. Hij zegt alleen dat zijn   
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cliënt 'niet tot de arrestanten behoorde'.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen. De politie sluit niet uit dat de doorzoekingen weer leiden tot nieuwe   

aanhoudingen.  

Camera's  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden, die wisten te ontkomen. „De   

mannen doen onderling geen aangifte en zwijgen. Het verzamelen van bewijs is   

ondanks de aanwezigheid van camera's lastig", laat een woordvoerder weten. Naar   

nu blijkt werkte een deel van de camera's in of bij het hotel niet.  

Over de reden van de ontmoeting bestaan verschillende theorieën. Vaststaat dat   

leden van de Mongols en de Angels in het hotel aanwezig waren, de Angels met   

leden van chapters uit het hele land. Er zou zijn gesproken over oprichting van   

een nieuwe chapter van de Mongols. Die hebben nu alleen een afdeling in   

Amsterdam.  

Algemeen 5: Zwart-wit  

Beslag gelegd op wapens, drugs  

en contant geld  
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 Haarlem  

In Haarlem en op achttien andere locaties in het land heeft de politie   

huiszoeking gedaan bij leden van motorbendes. Drie leden die betrokken waren    

bij de massale geweldsuitbarsting donderdag in Rotterdam zitten nog vast.   

Dat maakte de politie gisteren bekend. De politie Rotterdam is een groot   

onderzoek gestart na de massale knokpartij in het Van der Valk hotel tussen   

Hells Angels en Mongols. Bij de opgepakte leden thuis zijn doorzoekingen   

gedaan. Die vonden plaats in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Schiedam,   

Haarlem, IJmuiden, Alkmaar, Berkenwoude, Baarn, Gouda en Den Helder. De drie   

mannen die vast blijven zitten, worden verdacht van openlijke geweldpleging en   

wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating verdachte.  

Een van de Angels zou de voorman van de Haarlemse afdeling zijn. De man zat   

recent in voorarrest wegens wapenbezit. Advocaat Geert-Iem Roos, die   

verschillende opgepakte Angels bijstaat, houdt zich op de vlakte. Hij zegt   

alleen dat zijn cliënt 'niet tot de arrestanten behoorde'.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen.   

Camera's  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden. „De mannen doen onderling geen   

aangifte en zwijgen. Het verzamelen van bewijs is ondanks de aanwezigheid van   

camera's lastig", meldt een woordvoerder. Naar nu blijkt werkte een deel van de   

camera's bij het hotel niet.  

Over de reden van de ontmoeting bestaan verschillende theorieën. Er zou zijn   

gesproken over oprichting van een nieuwe chapter van de Mongols. Die hebben nu   

alleen een afdeling in Amsterdam.  

Algemeen 5: Zwart-wit  

Beslag gelegd op wapens, drugs  

en contant geld  
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 De naam van MC Mongols spreekt eigenlijk al voor zich. De leden van deze niet   

zo bekende motorclub van Californische oorsprong worden niet per se op grond    

van hun intellectuele vermogens geworven. Het zijn 'zware jongens' die zich   

sinds 2014 met extreem geweld toegang tot de Nederlandse onderwereld proberen   

te verschaffen. Daarbij gaan ze het conflict met de door de Hells Angels   

gevestigde orde niet uit de weg.  

Dat deze 'mongolen' hun territoriumstrijd bovengronds uitvechten, is een grof   

schandaal. Rivaliserende motorbendes kozen vroeger afgelegen terreinen om hun   

teveel aan testosteron kwijt te raken. De afloop van een stevige knokpartij   

bepaalde wie in een bepaald gebied de baas over de drugs- of vrouwenhandel was.   

Het gebruik van vuurwapens in en rond familierestaurant Van der Valk in   

Rotterdam luidt een nieuwe fase van de motorbendeoorlog in.  

De politie heeft afgelopen weekend gedaan wat van haar verwacht mocht worden.   

Op diverse plekken zijn invallen gedaan, waarbij vuurwapens, drugs en vals geld   

zijn gevonden. Toch is er meer nodig om het openlijke geweld van motorclubs te   

stoppen. Niet alleen de leden moeten worden aangepakt, ook de motorbendes zélf.   

Het is juridisch ingewikkeld, maar de schietpartij in Rotterdam schreeuwt om   

een verbod op criminele motorclubs.   
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 IJmuiden  

In IJmuiden en op achttien andere locaties in het land heeft de politie   

huiszoeking gedaan bij leden van motorbendes. Drie leden die betrokken waren   

bij de massale geweldsuitbarsting donderdag in Rotterdam zitten nog vast.    

Dat maakte de politie gisteren bekend. De politie Rotterdam is een groot   

onderzoek gestart na de massale knokpartij in het Van der Valk-hotel tussen   

Hells Angels en Mongols. Bij de opgepakte leden thuis zijn doorzoekingen   

gedaan. Die vonden plaats in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Schiedam,   

Haarlem, IJmuiden, Alkmaar, Berkenwoude, Baarn, Gouda en Den Helder. De drie   

mannen die vast blijven zitten, worden verdacht van openlijke geweldpleging en   

wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating verdachte.  

Een van de Angels zou de voorman van de Haarlemse afdeling zijn. De man zat   

recent in voorarrest wegens wapenbezit. Advocaat Geert-Iem Roos, die meerdere   

opgepakte Angels bijstaat, houdt zich op de vlakte. Hij zegt alleen dat zijn   

cliënt 'niet tot de arrestanten behoorde'.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen. De politie sluit niet uit dat de doorzoekingen weer leiden tot nieuwe   

aanhoudingen.  

Camera's  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden, die wisten te ontkomen. „De   
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mannen doen onderling geen aangifte en zwijgen. Het verzamelen van bewijs is   

ondanks de aanwezigheid van camera's lastig", laat een woordvoerder weten. Naar   

nu blijkt werkte een deel van de camera's in of bij het hotel niet.  

Over de reden van de ontmoeting bestaan verschillende theorieën. Vaststaat dat   

leden van de Mongols en de Angels in het hotel aanwezig waren, de Angels met   

leden van chapters uit het hele land. Er zou zijn gesproken over oprichting van   

een nieuwe chapter van de Mongols. Die hebben nu alleen een afdeling in   

Amsterdam.  

Algemeen 5: Zwart-wit  

Beslag gelegd op wapens, drugs  

en contant geld  
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 De naam van MC Mongols spreekt eigenlijk al voor zich. De leden van deze niet   

zo bekende motorclub van Californische oorsprong worden niet per se op grond    

van hun intellectuele vermogens geworven. Het zijn 'zware jongens' die zich   

sinds 2014 met extreem geweld toegang tot de Nederlandse onderwereld proberen   

te verschaffen. Daarbij gaan ze het conflict met de door de Hells Angels   
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gevestigde orde niet uit de weg.  

Dat deze 'mongolen' hun territoriumstrijd bovengronds uitvechten, is een grof   

schandaal. Rivaliserende motorbendes kozen vroeger afgelegen terreinen om hun   

teveel aan testosteron kwijt te raken. De afloop van een stevige knokpartij   

bepaalde wie in een bepaald gebied de baas over de drugs- of vrouwenhandel was.   

Het gebruik van vuurwapens in en rond familierestaurant Van der Valk in   

Rotterdam luidt een nieuwe fase van de motorbendeoorlog in.  

De politie heeft afgelopen weekend gedaan wat van haar verwacht mocht worden.   

Op diverse plekken zijn invallen gedaan, waarbij vuurwapens, drugs en vals geld   

zijn gevonden. Toch is er meer nodig om het openlijke geweld van motorclubs te   

stoppen. Niet alleen de leden moeten worden aangepakt, ook de motorbendes zélf.   

Het is juridisch ingewikkeld, maar de schietpartij in Rotterdam schreeuwt om   

een verbod op criminele motorclubs.   
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 Haarlem  

In Haarlem en op achttien andere locaties in het land heeft de politie   

huiszoeking gedaan bij leden van motorbendes. Drie leden die betrokken waren    
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bij de massale geweldsuitbarsting donderdag in Rotterdam zitten nog vast.   

Dat maakte de politie gisteren bekend. De politie Rotterdam is een groot   

onderzoek gestart na de massale knokpartij in het Van der Valk hotel tussen   

Hells Angels en Mongols. Bij de opgepakte leden thuis zijn doorzoekingen   

gedaan. Die vonden plaats in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Schiedam,   

Haarlem, IJmuiden, Alkmaar, Berkenwoude, Baarn, Gouda en Den Helder. De drie   

mannen die vast blijven zitten, worden verdacht van openlijke geweldpleging en   

wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating verdachte.  

Een van de Angels zou de voorman van de Haarlemse afdeling zijn. De man zat   

recent in voorarrest wegens wapenbezit. Advocaat Geert-Iem Roos, die   

verschillende opgepakte Angels bijstaat, houdt zich op de vlakte. Hij zegt   

alleen dat zijn cliënt 'niet tot de arrestanten behoorde'.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen.   

Camera's  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden. „De mannen doen onderling geen   

aangifte en zwijgen. Het verzamelen van bewijs is ondanks de aanwezigheid van   

camera's lastig", meldt een woordvoerder. Naar nu blijkt werkte een deel van de   

camera's bij het hotel niet.  

Over de reden van de ontmoeting bestaan verschillende theorieën. Er zou zijn   

gesproken over oprichting van een nieuwe chapter van de Mongols. Die hebben nu   

alleen een afdeling in Amsterdam.  

Algemeen 5: Zwart-wit  

Beslag gelegd op wapens, drugs  

en contant geld  
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Wapens en drugs bij motorclubs gevonden 
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ROTTERDAM Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn sinds de vechtpartij tussen leden van de motor-
clubs Mongols en Hells Angels op donderdagavond in Rotterdam vuurwapens, drugs en vals geld gevon-
den. Bij verdachten in Rotterdam, Barendrecht, Amsterdam, Schiedam, Oostrum, IJmuiden, Haarlem, Alk-
maar, Berkenwoude, Gouda, Den Helder, Baarn en Delft werden doorzoekingen gedaan in woningen en in 
een winkelpand.  

Daarbij werden onder meer vuurwapens, munitie, slag- en (stroom)stootwapens en messen in beslag geno-
men. Verder vond men drugs, 55.000 euro en een hoeveelheid vals geld.   
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 De naam van MC Mongols spreekt eigenlijk al voor zich. De leden van deze niet   
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zo bekende motorclub van Californische oorsprong worden niet per se op grond    

van hun intellectuele vermogens geworven. Het zijn 'zware jongens' die zich   

sinds 2014 met extreem geweld toegang tot de Nederlandse onderwereld proberen   

te verschaffen. Daarbij gaan ze het conflict met de door de Hells Angels   

gevestigde orde niet uit de weg.  

Dat deze 'mongolen' hun territoriumstrijd bovengronds uitvechten, is een grof   

schandaal. Rivaliserende motorbendes kozen vroeger afgelegen terreinen om hun   

teveel aan testosteron kwijt te raken. De afloop van een stevige knokpartij   

bepaalde wie in een bepaald gebied de baas over de drugs- of vrouwenhandel was.   

Het gebruik van vuurwapens in en rond familierestaurant Van der Valk in   

Rotterdam luidt een nieuwe fase van de motorbendeoorlog in.  

De politie heeft afgelopen weekend gedaan wat van haar verwacht mocht worden.   

Op diverse plekken zijn invallen gedaan, waarbij vuurwapens, drugs en vals geld   

zijn gevonden. Toch is er meer nodig om het openlijke geweld van motorclubs te   

stoppen. Niet alleen de leden moeten worden aangepakt, ook de motorbendes zélf.   

Het is juridisch ingewikkeld, maar de schietpartij in Rotterdam schreeuwt om   

een verbod op criminele motorclubs.   
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 Haarlem  

In Haarlem en op achttien andere locaties in het land heeft de politie   

huiszoeking gedaan bij leden van motorbendes. Drie leden die betrokken waren    

bij de massale geweldsuitbarsting donderdag in Rotterdam zitten nog vast.   

Dat maakte de politie gisteren bekend. De politie Rotterdam is een groot   

onderzoek gestart na de massale knokpartij in het Van der Valk hotel tussen   

Hells Angels en Mongols. Bij de opgepakte leden thuis zijn doorzoekingen   

gedaan. Die vonden plaats in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Schiedam,   

Haarlem, IJmuiden, Alkmaar, Berkenwoude, Baarn, Gouda en Den Helder. De drie   

mannen die vast blijven zitten, worden verdacht van openlijke geweldpleging en   

wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating verdachte.  

Een van de Angels zou de voorman van de Haarlemse afdeling zijn. De man zat   

recent in voorarrest wegens wapenbezit. Advocaat Geert-Iem Roos, die   

verschillende opgepakte Angels bijstaat, houdt zich op de vlakte. Hij zegt   

alleen dat zijn cliënt 'niet tot de arrestanten behoorde'.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen.   

Camera's  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden. „De mannen doen onderling geen   

aangifte en zwijgen. Het verzamelen van bewijs is ondanks de aanwezigheid van   

camera's lastig", meldt een woordvoerder. Naar nu blijkt werkte een deel van de   

camera's bij het hotel niet.  

Over de reden van de ontmoeting bestaan verschillende theorieën. Er zou zijn   

gesproken over oprichting van een nieuwe chapter van de Mongols. Die hebben nu   

alleen een afdeling in Amsterdam.  

Algemeen 5: Zwart-wit  

Beslag gelegd op wapens, drugs  

en contant geld  
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HUISZOEKINGEN  

ROTTERDAM - Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn vrijdag na de vechtpartij tussen leden van de 
motorclubs Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden.   

Dat heeft de politie gistermiddag bekendgemaakt naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar de 23 
motorclubleden die donderdagavond tijdens een politieactie bij hotel Van der Valk in de Rotterdamse wijk 
Blijdorp werden aangehouden.  

Bij verdachten in Rotterdam, Barendrecht, Amsterdam, Schiedam, Oostrum, IJmuiden, Haarlem, Alkmaar, 
Berkenwoude, Gouda, Den Helder, Baarn en Delft werden doorzoekingen gedaan in woningen en in een 
winkelpand.  

Daarbij werden onder meer vuurwapens, munitie, slag- en (stroom)stootwapens en messen in beslag geno-
men. Verder werden drugs, een bedrag van 55.000 euro en een hoeveelheid vals geld aangetroffen.  

Doodsbange getuigen hebben de politie verteld dat bij de vechtpartij donderdagavond rond acht uur messen, 
hamers en vuurwapens werden gebruikt. De politie noemt het `een wonder' dat daarbij geen gasten of per-
soneelsleden van het hotel gewond zijn geraakt.De politie zegt niet te verwachten dat de arrestanten aangif-
te tegen elkaar zullen doen, maar dat is geen reden om het onderzoek te staken. Politie en het Openbaar 
Ministerie laten weten de zaak hoog op te nemen, als onderdeel van de strijd tegen de zogenoemde Outlaw 
Motor Gangs. Zo zijn de afgelopen dagen tientallen getuigen gehoord.  

Verder zijn camerabeelden bekeken die in en rond het hotel zijn gemaakt en is uitgebreid sporenonderzoek 
gedaan.  

Politieactie in kader van groot onderzoek naar vechtpartij tussen leden van Mongols en Hells Angels.  
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 De politie heeft de afgelopen dagen invallen gedaan naar aanleiding van de   

vechtpartij donderdagavond tussen twee motorbendes bij het Van der Valkhotel in    

Rotterdam. Op negentien adressen werden onder meer vuurwapens, munitie, drugs   

en geld in beslag genomen.  

Een afspraak tussen de Mongols en Hells Angels liep uit op een vechtpartij   

middenin het restaurant. Daarbij werden messen, hamers en vuurwapens gebruikt   

te midden van de hotelgasten. Agenten en een speciaal arrestatieteam waren snel   

ter plaatse en wisten 23 amokmakers op te pakken.   

Volgens de politie maakt het niet uit of de ruziemakers aangifte doen of niet.   

Er is een groot onderzoek ingesteld, waarbij veel getuigen zijn gehoord en veel   

videomateriaal is bekeken. „Het onderzoek is nog in volle gang. Gezien de   

resultaten van de doorzoekingen kunnen meer aanhoudingen volgen", aldus de   

politie.  metro  
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 Alkmaar  

In Alkmaar en op achttien andere locaties in het land heeft de politie   

huiszoeking gedaan bij leden van motorbendes. Drie leden die betrokken waren    

bij de massale geweldsuitbarsting donderdag in Rotterdam zitten nog vast.   

Dat maakte de politie gisteren bekend. De politie Rotterdam is een groot   

onderzoek gestart na de massale knokpartij in het Van der Valk-hotel tussen   

Hells Angels en Mongols. Bij de opgepakte leden thuis zijn doorzoekingen   

gedaan. Die vonden plaats in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Schiedam,   

Haarlem, IJmuiden, Alkmaar, Berkenwoude, Baarn, Gouda en Den Helder. De drie   

mannen die vast blijven zitten, worden verdacht van openlijke geweldpleging en   

wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating verdachte.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen. De politie sluit niet uit dat de doorzoekingen weer leiden tot nieuwe   

aanhoudingen.  

Een van de Angels zou de voorman van de Haarlemse afdeling zijn. De man zat   

recent in voorarrest wegens wapenbezit. Advocaat Geert-Iem Roos, die meerdere   
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opgepakte Angels bijstaat, zegt alleen dat zijn cliënt 'niet tot de arrestanten   

behoorde'.  

Camera's  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden, die wisten te ontkomen. „De   

mannen doen onderling geen aangifte en zwijgen", laat een woordvoerder weten.   

Naar nu blijkt werkte een deel van de camera's in of bij het hotel niet.  

Algemeen 5: Zwart-wit  
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 Haarlem  

In Haarlem en op achttien andere locaties in het land heeft de politie   

huiszoeking gedaan bij leden van motorbendes. Drie leden die betrokken waren    

bij de massale geweldsuitbarsting donderdag in Rotterdam zitten nog vast.   

Dat maakte de politie gisteren bekend. De politie Rotterdam is een groot   

onderzoek gestart na de massale knokpartij in het Van der Valk hotel tussen   

Hells Angels en Mongols. Bij de opgepakte leden thuis zijn doorzoekingen   

gedaan. Die vonden plaats in onder andere Rotterdam, Amsterdam, Schiedam,   
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Haarlem, IJmuiden, Alkmaar, Berkenwoude, Baarn, Gouda en Den Helder. De drie   

mannen die vast blijven zitten, worden verdacht van openlijke geweldpleging en   

wapenbezit. Vijftien anderen blijven ondanks hun vrijlating verdachte.  

Een van de Angels zou de voorman van de Haarlemse afdeling zijn. De man zat   

recent in voorarrest wegens wapenbezit. Advocaat Geert-Iem Roos, die   

verschillende opgepakte Angels bijstaat, houdt zich op de vlakte. Hij zegt   

alleen dat zijn cliënt 'niet tot de arrestanten behoorde'.  

Bij de invallen zijn wapens, drugs en hoeveelheden contant geld in beslag   

genomen.   

Camera's  

De politie zoekt nog zeven voortvluchtige leden. „De mannen doen onderling geen   

aangifte en zwijgen. Het verzamelen van bewijs is ondanks de aanwezigheid van   

camera's lastig", meldt een woordvoerder. Naar nu blijkt werkte een deel van de   

camera's bij het hotel niet.  

Over de reden van de ontmoeting bestaan verschillende theorieën. Er zou zijn   

gesproken over oprichting van een nieuwe chapter van de Mongols. Die hebben nu   

alleen een afdeling in Amsterdam.  

Algemeen 5: Zwart-wit  

Beslag gelegd op wapens, drugs  

en contant geld  
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Motorbendes 

 
SECTION: BIBU; Blz. LRV005 
 
LENGTH: 217 woorden 
 

 De naam van MC Mongols spreekt eigenlijk al voor zich. De leden van deze niet   

zo bekende motorclub van Californische oorsprong worden niet per se op grond    

van hun intellectuele vermogens geworven. Het zijn 'zware jongens' die zich   

sinds 2014 met extreem geweld toegang tot de Nederlandse onderwereld proberen   

te verschaffen. Daarbij gaan ze het conflict met de door de Hells Angels   

gevestigde orde niet uit de weg.  

Dat deze 'mongolen' hun territoriumstrijd bovengronds uitvechten, is een grof   

schandaal. Rivaliserende motorbendes kozen vroeger afgelegen terreinen om hun   

teveel aan testosteron kwijt te raken. De afloop van een stevige knokpartij   

bepaalde wie in een bepaald gebied de baas over de drugs- of vrouwenhandel was.   

Het gebruik van vuurwapens in en rond familierestaurant Van der Valk in   

Rotterdam luidt een nieuwe fase van de motorbendeoorlog in.  

De politie heeft afgelopen weekend gedaan wat van haar verwacht mocht worden.   

Op diverse plekken zijn invallen gedaan, waarbij vuurwapens, drugs en vals geld   

zijn gevonden. Toch is er meer nodig om het openlijke geweld van motorclubs te   

stoppen. Niet alleen de leden moeten worden aangepakt, ook de motorbendes zélf.   

Het is juridisch ingewikkeld, maar de schietpartij in Rotterdam schreeuwt om   

een verbod op criminele motorclubs.   
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Kunnen we ze niet gewoon verbieden? 

 
BYLINE: Door onze redacteur Kim Bos 
 
SECTION: binnenland; Blz. 8-9 
 
LENGTH: 803 woorden 
 

Motorclubs  

Motorclubs blijven een hoofdpijndossier voor justitie. De roep om ze te verbieden klinkt weer feller.   

Amsterdam. Vuurwapens, messen, drugs, vals geld en 55.000 euro in contanten: de politie heeft vrijdag een 
grote buit binnengehaald bij motorclubs, bij doorzoekingen op 19 locaties. Die doorzoekingen waren een 
direct gevolg van de massale vechtpartij tussen leden van verschillende motorclubs in het Van der Valk res-
taurant in Rotterdam op donderdagavond.    

Het was etenstijd toen daar  stoelen en krukken door de lucht vlogen. Er werd door zo'n dertig man geknokt 
met messen en  hamers en volgens getuigen klonken er wel twintig schoten. Er werden  23 mensen aan-
gehouden.   Een confrontatie tussen motorbendes, concludeert de politie.  ,,Een groot deel" van de aan-
wezigen had volgens de korpschef Rotterdam een link met de Hells Angels en de Mongols.     

De motorclubs waar de verdachten lid van zijn, manifesteren zich als 'one percenters', zei korpschef Frank 
Paauw vorige week  tegen de NOS. One percenters is een term uit de motorwereld voor mensen die zich 
niet aan de wet houden. ,,Ze zijn georganiseerd, ze plegen strafbare feiten. Ze voldoen aan de criteria van 
een criminele organisatie." Toch kunnen deze organisaties bestaan, hebben ze clubhuizen, dragen ze leren 
jassen met logo's.  Kun je deze clubs verbieden?    

Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, komt er in ieder geval voor sommige regionale afdelingen, 
'chapters', een verbod. Het OM deed daar al verschillende pogingen toe maar die mislukten. In een zaak 
tegen de chapter Northcoas van de Hells Angels in Harlingen oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden in 
2006 dat leden activiteiten hadden ondernomen die weliswaar strafbaar waren, maar geen algeheel verbod 
op de organisatie rechtvaardigden.  

,,Verenigingen kwalificeren voor een verbod als er samenhang bestaat tussen het optreden van individuen 
en de organisatie van een vereniging", zegt criminoloog Cyrille Fijnaut. ,,De overheid moet dat  aantonen." 
Dat is moeilijk gebleken.  

Het OM voert sinds 2012 een beleid dat gericht is op het terugdringen van criminaliteit in relatie tot de clubs. 
Leden en clubhuizen worden scherp in de gaten gehouden. Als de wet wordt overtreden, wordt er een straf-
rechterlijke procedure gestart.     

Maar de politie en het OM zouden graag zien dat het mogelijk is om bepaalde motorclubs via een civielrech-
telijke procedure helemaal te verbieden: dan mogen ze niet bij elkaar komen en bijvoorbeeld ook geen club-
jasjes dragen.   

Vorig jaar zei minister van Justitie Van der Steur (VVD) dat een wetswijziging wordt onderzocht, zodat mo-
torclubs verboden kunnen worden. Het ligt volgens een woordvoerder van het OM in de lijn der verwachting 
dat zij binnenkort weer naar de rechter stappen in een poging om bepaalde chapters te verbieden.  

Strafrechtadvocaat Sidney Smeets vindt dat het verbieden van hele verenigingen tornt aan de beginselen 
van de democratie. ,,Om het maar even in het belachelijke te trekken: veel PVV'ers zijn veroordeeld voor 
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strafbare feiten. Maar dat betekent niet dat het een organisatie is met als doel het plegen van strafbare fei-
ten."  

  Volgens een rapport van het Informatie- en Expertisecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie 
uit oktober 2014 heeft 80 procent van de leden van de Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) - motorclubs die 
door de politie in de gaten worden gehouden - een strafblad.    

Dat motorclubs zelf zeggen dat ze boven de wet staan, maakt volgens Smeets niets uit. ,,Bij supportersver-
enigingen van voetbalclubs wordt ook dat soort taal uitgeslagen. Daar zitten vast criminelen tussen, maar 
ook vaders met kinderen. Of mensen die gewoon wat te vaak naar Sons of anarchy hebben gekeken en het 
stoer vinden om te flirten met het idee dat ze boven de wet staan."   

Sinds de laatste keer dat het OM probeerde om een motorclub te verbieden, is er jurisprudentieel wel het 
een en ander veranderd, zegt Smeets. In 2014 besliste de Hoge Raad dat Martijn, een vereniging voor pedo-
fielen, verboden is. Die beslissing is zeer uitzonderlijk.  Of een verbod iets oplost is volgens Fijnaut ook nog 
maar de vraag. ,,Je beperkt de lebensraum maar ze kunnen ook illegaal blijven bestaan."  

We hebben in Nederland eigenlijk niet de geschikte middelen om motorclubs aan te pakken, vindt Fijnaut. 
,,In Duitsland is het eerder wel gelukt om motorbendes te verbieden omdat ze daar in het Vereinsgesetz 
hebben vastgelegd dat een vereniging de openbare orde niet mag verstoren, zoals dat donderdag in Rot-
terdam gebeurde bijvoorbeeld."  

Motorclubs zijn onderhand een gevaar voor iedereen geworden, vindt Fijnaut. ,,Het punt is bereikt dat de 
discussie vurig zal opsteken."  

Als het aan justitie ligt komt er  voor sommige 'chapters' een verbod  

Motorclubs zijn een gevaar voor iedereen geworden, vindt criminoloog Fijnaut   
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BYLINE: Redactie regio 
 
SECTION: Regio; Blz. 9 
 
LENGTH: 252 woorden 
 

ROTTERDAM. Bij huiszoekingen op negentien locaties van leden van motorclubs zijn vrijdag vuurwapens, 
drugs en vals geld gevonden. Dat meldde de politie gisteren.   

Donderdagavond gingen zo'n dertig leden van de motorclubs Mongols en Hells Angels met elkaar op de 
vuist bij hotel Van der Valk in de Rotterdamse wijk Blijdorp. De politie hield 23 mensen aan wegens openlijke 
geweldpleging. De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongolsvestiging in Rotter-
dam op te richten, zo meldde het AD zaterdag.  

Bij verdachten in Rotterdam, Barendrecht, Amsterdam, Schiedam, Oostrum, IJmuiden, Haarlem, Alkmaar, 
Berkenwoude, Gouda, Den Helder, Baarn en Delft werden vervolgens doorzoekingen gedaan in woningen 
en in een winkelpand. Daarbij werden onder meer vuurwapens, munitie, slag- en (stroom)stootwapens en 
messen in beslag genomen. Verder vond de politie drugs, een bedrag van 55.000 euro en een hoeveelheid 
vals geld.  

Doodsbange getuigen hebben de politie verteld dat bij de vechtpartij donderdagavond rond 20.00 uur mes-
sen, hamers en vuurwapens werden gebruikt. De politie noemt het een wonder dat daarbij geen gasten of 
personeelsleden van het hotel gewond zijn geraakt.  

De politie zegt niet te verwachten dat de arrestanten aangifte tegen elkaar zullen doen. Dat is echter geen 
reden het onderzoek te staken. Politie en het openbaar ministerie laten weten de zaak hoog op te nemen, 
als onderdeel van de strijd tegen rivaliserende motorbendes. Zo zijn de afgelopen dagen tientallen getuigen 
gehoord.  
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Wapens en drugs gevonden bij motorclubs  (2) 

 
BYLINE: Gerard den Elt 
 
LENGTH: 279 woorden 
 

N i e u w bericht, meer informatie 

ROTTERDAM (ANP) - Bij huiszoekingen op negentien locaties zijn vrijdag na de vechtpartij tussen leden 
van de motorclubs Mongols en Hells Angels vuurwapens, drugs en vals geld gevonden.  

Dat heeft de politie zondagmiddag bekendgemaakt naar aanleiding van een diepgaand onderzoek naar ar-
restanten die donderdagavond bij een politieactie bij hotel Van der Valk in de Rotterdamse wijk Blijdorp 
werden aangehouden. Aan de vechtpartij deden circa dertig leden van de motorbendes mee. Onder hen zijn 
23 verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging. 

Bij verdachten in Rotterdam, Barendrecht, Amsterdam, Schiedam, Oostrum, IJmuiden, Haarlem, Alkmaar, 
Berkenwoude, Gouda, Den Helder, Baarn en Delft werden doorzoekingen gedaan in woningen en in een 
winkelpand. Daarbij werden onder meer vuurwapens, munitie, slag- en (stroom)stootwapens en messen in 
beslag genomen. Verder vond men drugs, een bedrag van 55.000 euro en een hoeveelheid vals geld. 

Doodsbange getuigen hebben de politie verteld dat bij de vechtpartij donderdagavond rond 20.00 uur mes-
sen, hamers en vuurwapens werden gebruikt. De politie noemt het een 'wonder' dat daarbij geen gasten of 
personeelsleden van het hotel gewond zijn geraakt. 

De politie zegt niet te verwachten dat de arrestanten aangifte tegen elkaar zullen doen, maar dat is geen 
reden het onderzoek te staken. Politie en het Openbaar Ministerie laten weten de zaak hoog op te nemen, 
als onderdeel van de strijd tegen de zogenoemde Outlaw Motor Gangs. Zo zijn de afgelopen dagen tiental-
len getuigen gehoord. Verder zijn camerabeelden bekeken die in en rond het hotel zijn gemaakt en is uitge-
breid sporenonderzoek gedaan. 
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BYLINE: Door onze redacteuren Elsje Jorritsma en Andreas Kouwenhoven 
 
SECTION: In het nieuws; Blz. 6-7 
 
LENGTH: 642 woorden 
 

Motorbendes  Territorium was in Nederland altijd verdeeld over motorclubs. Nu is het chaos.  

Rotterdam. Nog maar net gevestigd in Nederland, laten de Mongols nu al van zich spreken. De motorclub 
trof donderdagavond in een Rotterdams hotel de Hells Angels en dat liep uit op een massale vechtpartij. Er 
vielen schoten en twintig mensen werden opgepakt.  

De confrontatie tussen de twee clubs is niet toevallig. De Hells Angels voelen zich al jaren geprovoceerd 
door nieuwe, rivaliserende motorclubs die zich in Nederland vestigen. En dat leidt iedere keer tot spannin-
gen, zoals afgelopen donderdagavond.   

De wereld van de outlaw motorclubs - daarmee worden motorclubs bedoeld met opvallend veel leden met 
een strafblad - was in Nederland ooit heel overzichtelijk. Je had de Hells Angels en een paar kleinere clubs. 
Ze zaten bij elkaar in een overleg: de Raad van Acht. Hierin werd onder meer besproken welk territorium aan 
welke motorclub toebehoort. Buitenlandse rivaliserende clubs werden geweerd. En zo gingen de outlawbi-
kers in betrekkelijke harmonie met elkaar om.  

Maar de Hells Angels waren binnen dit overleg wel erg machtig en daar kregen de andere clubs genoeg van. 
Satudarah stapte in 2011 uit het overleg en de Raad van Acht viel uit elkaar.  Sindsdien is het chaos in mo-
torenland.   

Er kwamen overal in het land nieuwe clubs en afdelingen bij. Die nieuwe bendes houden zich niet aan de 
codes van een klassieke outlaw motorclub. Waar aanhangers van de Hells Angels zich eerst een paar jaar 
moeten bewijzen voordat zij mogen toetreden, kun je bij nieuwe clubs als No Surrender snel volwaardig lid 
worden, waardoor deze clubs veel harder groeien dan de Angels - en dus ook machtiger worden.  

Mede hierdoor moesten de Hells Angels de afgelopen jaren  toezien hoe rivaliserende clubs uit het buiten-
land zich in Nederland vestigden. Uit het politierapport  Outlawbikers in Nederland blijkt dat tussen 2009 en 
2014 het aantal chapters van de vijf grootste outlawclubs vervijfvoudigde, en er drie internationaal opere-
rende gangs bij kwamen. Sinds 2012 maakt justitie meer werk van het bestrijden van motorbendes. Vorig 
jaar hield de politie bijvoorbeeld een grote operatie in de regio Limburg, met vooral invallen bij leden van de 
Bandidos.  19 mensen werden aangehouden;  meer dan 30 panden  doorzocht.    

Veel buitenlandse motorclubs worden gekenmerkt door een anti-Hells Angels houding. De Bandidos vochten 
bijvoorbeeld in het buitenland al meerdere bloedige gevechten uit met de Angels-leden. Na hun komst naar 
Nederland werd het in 2014 ook hier onrustig. Motorclub Rebels, eveneens rivaal van de Angels, probeerde 
een afdeling te starten in Rotterdam maar staakte deze poging na doodsbedreigingen van de Hells Angels. 
Ook de Mongols, sinds anderhalf jaar aanwezig in Amsterdam, voeren in het buitenland een felle strijd te-
gen de Hells Angels. Volgens een ingewijde wilden de Mongols hun territorium uitbreiden van Amsterdam 
naar Rotterdam, maar probeerden  de Hells Angels dit te voorkomen. De politie Rotterdam zegt dat de 
Mongols vooralsnog geen eigen clubhuis hebben in Rotterdam; de Hells Angels wel.  

Gewelddadig Wie zijn de Mongols?  

De Californische motorclub Mongols  is een van de meest gewelddadige motorclubs ter wereld. Leden zijn 
onder meer veroordeeld voor drugshandel, moord en afpersing.  

In november 2014 werd bekend dat de club voor het eerst een filiaal in Amsterdam heeft geopend. De Ne-
derlandse tak is vermoedelijk opgezet vanuit Duitsland. In dat land zorgt Mongols al jaren voor problemen. 
In Bremen vond in 2013 een grote vechtpartij plaats tussen Mongols en Hells Angels.  

Een Belgisch lid van de Mongols zei in 2014 tegen NRC dat hij ook spanningen in Nederland verwacht tus-
sen de Mongols en de Hells Angels. Deze week kwam het inderdaad tot een gevecht. Het lid vertelde dat 
ook in België spanningen zijn tussen de twee clubs.  
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'We zaten rechtop in bed' 
 
BYLINE: ANTTI LIUKKU EN SANDER SONNEMANS 
 
SECTION: Regio - Rotterdam; Blz. 2, 3 
 
LENGTH: 679 woorden 
 

MOTORBENDES | Hotelgasten nauwelijks van de schrik bekomen  

Met een razendsnelle actie heeft de politie donderdagavond voorkomen dat de vecht- en schietpartij tussen 
twee motorbendes is uitgelopen op een bloedbad. Een net opgerichte anti-terreureenheid was binnen 4 mi-
nuten ter plekke bij het Van der Valk-hotel in Rotterdam. De volgende ochtend zat de schrik er bij de hotel-
gasten nog goed in.  

Tijd om op de vlucht te slaan, was er niet. De vechtersbazen konden geen kant op. In de lobby van het Van 
der Valk Hotel in Rotterdam-Blijdorp hadden ze al stevig op elkaar ingebeukt - er waren zelfs schoten ge-
vallen.  
 
De hotelgasten doken in paniek onder de tafels van het restaurant, of kozen het hazenpad via de nooduit-
gang. Tot hun opluchting stond er binnen luttele minuten een politiemacht voor de deur om de meeste ben-
deleden in te rekenen.  
 
Was de politie getipt over de ontmoeting tussen de rivaliserende Hells Angels en Mongols? Geenszins, zegt 
Frank Paauw, chef van de politie Eenheid Rotterdam. De snelle actie was het werk van een speciaal Rot-
terdams politieteam dat is opgericht naar aanleiding van de aanslagen in Brussel.   

Op scherp  
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,,Er was geen melding vooraf dat de motorbendes elkaar in het hotel zouden treffen,'' meldt Paauw. ,,Ze 
droegen ook hun colours niet. Het nieuwe responseteam staat op scherp voor incidenten met grof en ex-
treem geweld. Als er zich kwesties als deze voordoen, komt het ook in actie.'' Paauw zegt overigens de term 
'bende-oorlog' niet te willen gebruiken. ,,Als dat zo was, dan waren de verdachten waarschijnlijk wel met 
zwaardere bewapening gekomen.''  
 
Gisterochtend kon de balans worden opgemaakt: 23 arrestaties. De verdachten komen uit gemeenten door 
het hele land. Bij de veldslag viel zeker één zwaargewonde maar de politie denkt dat er meer gewonden zijn. 
,,Gebroken neuzen en zo. Er waren veel bebloede gezichten,'' meldt een woordvoerder van de politie. Spo-
renonderzoek wees uit dat wel twintig keer is geschoten. Wonderwel is van de tientallen hotelgasten in het 
restaurant en de lobby niemand gewond geraakt.  
 
Van der Valk meldde in een persverklaring dat de leden van de motorbendes 'niet als zodanig herkenbaar 
waren'. ,,Dit had overal kunnen gebeuren en wij betreuren het dat ons hotel voor deze ontmoeting is uitge-
kozen,'' aldus de verklaring.  

Ingebeukt  

,,We zijn de hele nacht doorgegaan om de boel vanochtend weer op orde te hebben,'' zegt hotelmanager N. 
Lancee the day after. Bij het ontbijt wijst niets meer op de gewelddadigheden van donderdagavond.  
 
De schrik zit er bij de hotelgasten echter nog goed in. ,,Ik sta nog te trillen en het zweet breekt me opnieuw 
uit,'' zegt Leon van Leeuwen (31) uit Den Haag. Zijn vrouw Kelly (24), hun 2-jarige dochtertje Fenna en hij 
hadden na het tumult net de slaap gevat, toen de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt.  
 
,,Er stonden ineens drie gemaskerde en zwaar bewapende mannen in onze kamer. Ze waren op zoek naar 
bendeleden die zich in het hotel hadden verstopt,'' vertelt Leon. ,,We schrokken ons wild en zaten rechtop in 
bed. We hebben uiteindelijk misschien drie uurtjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten van alle ellen-
de. Maar goed, we zijn met de schrik vrijgekomen.''  
 
De massale schiet- en vechtpartij leidde tot verontruste reacties in de Tweede Kamer. Minister Ard van der 
Steur de Kamer (Justitie, VVD) beloofde gisteren een strenge aanpak van criminele motorbendes. ,,Eén ding 
is zeker, we pakken ze aan,'' zei de minister. Er wordt al langer doelgericht gestreden tegen criminele motor-
clubs. ,,We kennen de problemen en die moeten worden opgelost,'' aldus Van der Steur.  
 
Verschillende Kamerleden toonden zich bezorgd. Zo twitterde CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg: 
,,Rivaliserende motorclubs vechten hun conflicten uit onder gewone mensen. Elders zijn ze verboden. Wan-
neer pakt NL eens door?''  
 
PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch kondigt op Twitter aan kamervragen te gaan stellen over de aanpak van 
'deze gevaarlijke criminele organisaties'.  

De politie is niet getipt over deze ontmoeting (-politiechef Frank Paauw)  
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BYLINE: KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 2 
 
LENGTH: 620 woorden 
 

Paraat antiterreurteam grijpt snel in  

De vorming van een nieuwe afdeling van motorbende Mongols is de aanleiding van de wilde vechtpartij met 
de Hells Angels in een Rotterdams hotel. Dat zeggen bronnen rond het politieonderzoek. Dankzij een anti-
terreureenheid die paraat stond, kon de politie snel ingrijpen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond te verklaren tussen tientallen leden van mo-
torbendes Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  
 
De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld. De nieuwe vestiging 
van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motorbende No Surrender. 
Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, bevestigt de politie.  
 
De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland.   

Chapter  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De bende is nog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  
 
Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  
 
Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden clubs. Steeds na inci-
denten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op. Na de entree van de Bandidos - 
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óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de 
ex-Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan leiden. Tot nu toe ging de onrust steeds liggen.  
 
Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij. Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen 
de motorbendes strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategi-
sche plek, vanwege de drugsimport via de haven.  

Response-team  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem kon worden ge-
smoord, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging. Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minu-
ten op de vechtende motorbendeleden worden afgestuurd.  
 
De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  
 
Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. ,,Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden,'' 
vertelde Leon gistermorgen. ,,We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben misschien 3 uur-
tjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten.''  
 
Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

Mongols en Angels slaags over een nieuwe vestiging  
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FOTO MEDIA TV 
 
PUBLICATION-TYPE: Krant 
 
JOURNAL-CODE: ADRD 
 
 

Copyright 2016 De Persgroep Nederland BV 
All Rights Reserved 

 
 
Return to List 
 

189 of 199 DOCUMENTS 
 
 



Page 251 
Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand AD/Groene Hart 9 april 2016 zaterdag  

 
AD/Groene Hart 

 
9 april 2016 zaterdag 

 

Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand 

 
BYLINE: KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 2 
 
LENGTH: 620 woorden 
 

Paraat antiterreurteam grijpt snel in  

De vorming van een nieuwe afdeling van motorbende Mongols is de aanleiding van de wilde vechtpartij met 
de Hells Angels in een Rotterdams hotel. Dat zeggen bronnen rond het politieonderzoek. Dankzij een anti-
terreureenheid die paraat stond, kon de politie snel ingrijpen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond te verklaren tussen tientallen leden van mo-
torbendes Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  
 
De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld. De nieuwe vestiging 
van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motorbende No Surrender. 
Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, bevestigt de politie.  
 
De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland.   

Chapter  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De bende is nog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  
 
Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  
 
Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden clubs. Steeds na inci-
denten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op. Na de entree van de Bandidos - 
óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de 
ex-Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan leiden. Tot nu toe ging de onrust steeds liggen.  
 
Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij. Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen 
de motorbendes strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategi-
sche plek, vanwege de drugsimport via de haven.  

Response-team  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem kon worden ge-
smoord, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
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en is opgericht vanwege alle terreurdreiging. Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minu-
ten op de vechtende motorbendeleden worden afgestuurd.  
 
De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  
 
Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. ,,Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden,'' 
vertelde Leon gistermorgen. ,,We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben misschien 3 uur-
tjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten.''  
 
Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

Mongols en Angels slaags over een nieuwe vestiging  
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GRAPHIC: Omdat het response-team van de politie snel ter plekke was, konden veel motorrijders worden 
gearresteerd die betrokken waren bij de vecht- en schietpartij in Rotterdam. 
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LENGTH: 620 woorden 
 

Paraat antiterreurteam grijpt snel in  

De vorming van een nieuwe afdeling van motorbende Mongols is de aanleiding van de wilde vechtpartij met 
de Hells Angels in een Rotterdams hotel. Dat zeggen bronnen rond het politieonderzoek. Dankzij een anti-
terreureenheid die paraat stond, kon de politie snel ingrijpen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond te verklaren tussen tientallen leden van mo-
torbendes Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  
 
De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld. De nieuwe vestiging 
van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motorbende No Surrender. 
Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, bevestigt de politie.  
 
De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland.   

Chapter  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De bende is nog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  
 
Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  
 
Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden clubs. Steeds na inci-
denten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op. Na de entree van de Bandidos - 
óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de 
ex-Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan leiden. Tot nu toe ging de onrust steeds liggen.  
 
Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij. Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen 
de motorbendes strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategi-
sche plek, vanwege de drugsimport via de haven.  

Response-team  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem kon worden ge-
smoord, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging. Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minu-
ten op de vechtende motorbendeleden worden afgestuurd.  
 
De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  
 
Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. ,,Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden,'' 
vertelde Leon gistermorgen. ,,We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben misschien 3 uur-
tjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten.''  
 
Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  
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Mongols en Angels slaags over een nieuwe vestiging  
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Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand 

 
BYLINE: KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 2 
 
LENGTH: 620 woorden 
 

Paraat antiterreurteam grijpt snel in  

De vorming van een nieuwe afdeling van motorbende Mongols is de aanleiding van de wilde vechtpartij met 
de Hells Angels in een Rotterdams hotel. Dat zeggen bronnen rond het politieonderzoek. Dankzij een anti-
terreureenheid die paraat stond, kon de politie snel ingrijpen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond te verklaren tussen tientallen leden van mo-
torbendes Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  
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De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld. De nieuwe vestiging 
van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motorbende No Surrender. 
Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, bevestigt de politie.  
 
De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland.   

Chapter  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De bende is nog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  
 
Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  
 
Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden clubs. Steeds na inci-
denten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op. Na de entree van de Bandidos - 
óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de 
ex-Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan leiden. Tot nu toe ging de onrust steeds liggen.  
 
Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij. Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen 
de motorbendes strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategi-
sche plek, vanwege de drugsimport via de haven.  

Response-team  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem kon worden ge-
smoord, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging. Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minu-
ten op de vechtende motorbendeleden worden afgestuurd.  
 
De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  
 
Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. ,,Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden,'' 
vertelde Leon gistermorgen. ,,We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben misschien 3 uur-
tjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten.''  
 
Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

Mongols en Angels slaags over een nieuwe vestiging  
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GRAPHIC: Omdat het response-team van de politie snel ter plekke was, konden veel motorrijders worden 
gearresteerd die betrokken waren bij de vecht- en schietpartij in Rotterdam. 
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Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand 

 
BYLINE: KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 2 
 
LENGTH: 620 woorden 
 

Paraat antiterreurteam grijpt snel in  

De vorming van een nieuwe afdeling van motorbende Mongols is de aanleiding van de wilde vechtpartij met 
de Hells Angels in een Rotterdams hotel. Dat zeggen bronnen rond het politieonderzoek. Dankzij een anti-
terreureenheid die paraat stond, kon de politie snel ingrijpen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond te verklaren tussen tientallen leden van mo-
torbendes Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  
 
De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld. De nieuwe vestiging 
van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motorbende No Surrender. 
Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, bevestigt de politie.  
 
De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland.   

Chapter  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De bende is nog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  
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Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  
 
Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden clubs. Steeds na inci-
denten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op. Na de entree van de Bandidos - 
óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de 
ex-Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan leiden. Tot nu toe ging de onrust steeds liggen.  
 
Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij. Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen 
de motorbendes strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategi-
sche plek, vanwege de drugsimport via de haven.  

Response-team  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem kon worden ge-
smoord, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging. Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minu-
ten op de vechtende motorbendeleden worden afgestuurd.  
 
De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  
 
Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. ,,Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden,'' 
vertelde Leon gistermorgen. ,,We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben misschien 3 uur-
tjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten.''  
 
Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

Mongols en Angels slaags over een nieuwe vestiging  
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GRAPHIC: Omdat het response-team van de politie snel ter plekke was, konden veel motorrijders worden 
gearresteerd die betrokken waren bij de vecht- en schietpartij in Rotterdam. 
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Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand 

 
BYLINE: KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 2 
 
LENGTH: 620 woorden 
 

Paraat antiterreurteam grijpt snel in  

De vorming van een nieuwe afdeling van motorbende Mongols is de aanleiding van de wilde vechtpartij met 
de Hells Angels in een Rotterdams hotel. Dat zeggen bronnen rond het politieonderzoek. Dankzij een anti-
terreureenheid die paraat stond, kon de politie snel ingrijpen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond te verklaren tussen tientallen leden van mo-
torbendes Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  
 
De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld. De nieuwe vestiging 
van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motorbende No Surrender. 
Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, bevestigt de politie.  
 
De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland.   

Chapter  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De bende is nog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  
 
Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  
 
Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden clubs. Steeds na inci-
denten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op. Na de entree van de Bandidos - 
óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de 
ex-Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan leiden. Tot nu toe ging de onrust steeds liggen.  
 
Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij. Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen 
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de motorbendes strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategi-
sche plek, vanwege de drugsimport via de haven.  

Response-team  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem kon worden ge-
smoord, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging. Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minu-
ten op de vechtende motorbendeleden worden afgestuurd.  
 
De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  
 
Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. ,,Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden,'' 
vertelde Leon gistermorgen. ,,We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben misschien 3 uur-
tjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten.''  
 
Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

Mongols en Angels slaags over een nieuwe vestiging  
 
 

VIEW ORIGINAL PAGE: ,  
 
LOAD-DATE: 8 April 2016 
 
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 
GRAPHIC: Omdat het response-team van de politie snel ter plekke was, konden veel motorrijders worden 
gearresteerd die betrokken waren bij de vecht- en schietpartij in Rotterdam. 
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Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand 

 
BYLINE: KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 2 
 
LENGTH: 620 woorden 
 

Paraat antiterreurteam grijpt snel in  

De vorming van een nieuwe afdeling van motorbende Mongols is de aanleiding van de wilde vechtpartij met 
de Hells Angels in een Rotterdams hotel. Dat zeggen bronnen rond het politieonderzoek. Dankzij een anti-
terreureenheid die paraat stond, kon de politie snel ingrijpen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond te verklaren tussen tientallen leden van mo-
torbendes Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  
 
De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld. De nieuwe vestiging 
van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motorbende No Surrender. 
Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, bevestigt de politie.  
 
De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland.   

Chapter  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De bende is nog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  
 
Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  
 
Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden clubs. Steeds na inci-
denten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op. Na de entree van de Bandidos - 
óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de 
ex-Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan leiden. Tot nu toe ging de onrust steeds liggen.  
 
Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij. Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen 
de motorbendes strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategi-
sche plek, vanwege de drugsimport via de haven.  

Response-team  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem kon worden ge-
smoord, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging. Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minu-
ten op de vechtende motorbendeleden worden afgestuurd.  
 
De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  
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Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. ,,Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden,'' 
vertelde Leon gistermorgen. ,,We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben misschien 3 uur-
tjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten.''  
 
Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

Mongols en Angels slaags over een nieuwe vestiging  
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LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 
GRAPHIC: Omdat het response-team van de politie snel ter plekke was, konden veel motorrijders worden 
gearresteerd die betrokken waren bij de vecht- en schietpartij in Rotterdam. 
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Territoriumdrift motorbendes loopt uit de hand 

 
BYLINE: KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
 
SECTION: Nieuws; Blz. 2 
 
LENGTH: 620 woorden 
 

Paraat antiterreurteam grijpt snel in  

De vorming van een nieuwe afdeling van motorbende Mongols is de aanleiding van de wilde vechtpartij met 
de Hells Angels in een Rotterdams hotel. Dat zeggen bronnen rond het politieonderzoek. Dankzij een anti-
terreureenheid die paraat stond, kon de politie snel ingrijpen.  
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Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond te verklaren tussen tientallen leden van mo-
torbendes Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  
 
De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld. De nieuwe vestiging 
van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motorbende No Surrender. 
Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, bevestigt de politie.  
 
De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland.   

Chapter  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De bende is nog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  
 
Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  
 
Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden clubs. Steeds na inci-
denten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op. Na de entree van de Bandidos - 
óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de 
ex-Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan leiden. Tot nu toe ging de onrust steeds liggen.  
 
Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij. Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen 
de motorbendes strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategi-
sche plek, vanwege de drugsimport via de haven.  

Response-team  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem kon worden ge-
smoord, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging. Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minu-
ten op de vechtende motorbendeleden worden afgestuurd.  
 
De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  
 
Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. ,,Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden,'' 
vertelde Leon gistermorgen. ,,We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben misschien 3 uur-
tjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten.''  
 
Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

Mongols en Angels slaags over een nieuwe vestiging  
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GRAPHIC: Omdat het response-team van de politie snel ter plekke was, konden veel motorrijders worden 
gearresteerd die betrokken waren bij de vecht- en schietpartij in Rotterdam. 
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Motorbendes in de ban van territoriumdrift 

 
BYLINE: DOOR KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
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LENGTH: 624 woorden 
 

Na een wilde vechtpartij tussen de Mongols en Hells Angels groeit de vrees voor verdere spanningen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond tussen tientallen leden van motorbendes 
Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam te verklaren. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  

De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld.   

De nieuwe vestiging van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motor-
bende No Surrender. Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, beves-
tigt de politie.  

De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland. 
Al tientallen jaren is de van oorsprong Californische motorbende de aartsrivaal van de Hells Angels. In 
meerdere landen eindigden onderlinge vetes in wilde schietpartijen.  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De motorbende is vooralsnog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  

Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-



Page 264 
Motorbendes in de ban van territoriumdrift BN/DeStem 9 april 2016 zaterdag  

schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  

Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden motorclubs. Steeds na 
incidenten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op.  

Na de entree van de motorbende Bandidos - óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in 
Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de voormalige Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan 
leiden. Tot nu toe ging de onrust echter ook steeds weer liggen.  

Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij.  

Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen de motorbendes 
strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategische plek, vanwege 
de drugsimport via de haven.  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem gesmoord kon 
worden, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging.  

Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minuten op de vechtende motorbendeleden worden 
afgestuurd.  

De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  

Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. "Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden", 
vertelde Leon gistermorgen. "We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben uiteindelijk mis-
schien drie uurtjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten."  

Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten  
 
LOAD-DATE: 9 April 2016 
 
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 
GRAPHIC: Een bendelid wordt gearresteerd na de vechtpartij in een Rotterdams Van der Valkhotel, op 
donderdagavond. De politie heeft in totaal 23 aanhoudingen verricht. 
foto http://MediaTV.nl 
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Motorbendes in de ban van territoriumdrift 

 
BYLINE: DOOR KOEN VOSKUIL EN PAUL VUGTS 
 
SECTION: Algemeen; Blz. 10 
 
LENGTH: 624 woorden 
 

Na een wilde vechtpartij tussen de Mongols en Hells Angels groeit de vrees voor verdere spanningen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond tussen tientallen leden van motorbendes 
Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam te verklaren. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  

De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld.   

De nieuwe vestiging van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motor-
bende No Surrender. Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, beves-
tigt de politie.  

De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland. 
Al tientallen jaren is de van oorsprong Californische motorbende de aartsrivaal van de Hells Angels. In 
meerdere landen eindigden onderlinge vetes in wilde schietpartijen.  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De motorbende is vooralsnog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  

Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  

Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden motorclubs. Steeds na 
incidenten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op.  

Na de entree van de motorbende Bandidos - óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in 
Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de voormalige Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan 
leiden. Tot nu toe ging de onrust echter ook steeds weer liggen.  

Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij.  

Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen de motorbendes 
strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategische plek, vanwege 
de drugsimport via de haven.  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem gesmoord kon 
worden, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging.  
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Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minuten op de vechtende motorbendeleden worden 
afgestuurd.  

De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  

Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. "Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden", 
vertelde Leon gistermorgen. "We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben uiteindelijk mis-
schien drie uurtjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten."  

Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten  
 
LOAD-DATE: 9 April 2016 
 
LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS 
 
GRAPHIC: Een bendelid wordt gearresteerd na de vechtpartij in een Rotterdams Van der Valkhotel, op 
donderdagavond. De politie heeft in totaal 23 aanhoudingen verricht. 
foto http://MediaTV.nl 
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Na een wilde vechtpartij tussen de Mongols en Hells Angels groeit de vrees voor verdere spanningen.  

Territoriumdrift. Zo valt de wilde kloppartij van donderdagavond tussen tientallen leden van motorbendes 
Hells Angels en Mongols in een Van der Valkhotel in Rotterdam te verklaren. In het hotel zijn meerdere 
schoten gelost. De aanwezige gasten stonden doodsangsten uit.  

De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten, zeggen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek en uit de motorbendewereld.   

De nieuwe vestiging van de Mongols zou worden gevormd uit enkele Rotterdamse (oud-)leden van motor-
bende No Surrender. Bij de vechtpartij in het Van der Valkhotel waren No Surrenderleden aanwezig, beves-
tigt de politie.  

De vrees bestaat dat de uitbreiding van de Mongols tot nieuwe spanningen kan leiden in motorbendeland. 
Al tientallen jaren is de van oorsprong Californische motorbende de aartsrivaal van de Hells Angels. In 
meerdere landen eindigden onderlinge vetes in wilde schietpartijen.  

In Nederland zijn de Mongols nog maar kort actief. Eind 2014 werd een eerste chapter (afdeling) geopend in 
Amsterdam. De motorbende is vooralsnog niet groot, maar kan rekenen op steun uit Duitsland.  

Ondanks de bescheiden omvang zijn de eerste stappen van de Mongols in de polder verontrustend. Zo 
zoeken ze steun bij andere rivalen van de Hells Angels, zoals No Surrender. Op de uitvaart van de doodge-
schoten Brian Dalfour, een prominente figuur in de leiding van No Surrender, reed de kersverse 'president' 
van de Nederlandse Mongols in vol clubornaat mee.  

Opsporingsdiensten maken zich al jaren zorgen om spanningen tussen de omstreden motorclubs. Steeds na 
incidenten of als nieuwe clubs zich in Nederland vestigen, laait die vrees op.  

Na de entree van de motorbende Bandidos - óók al wereldwijd in gevecht met de Hells Angels - waren in 
Limburg aanslagen op het huis van Harrie R., de voormalige Hells Angel die de Nederlandse tak was gaan 
leiden. Tot nu toe ging de onrust echter ook steeds weer liggen.  

Opvallend is de ongebreidelde stijging van het aantal chapters in Nederland. Met name de Hells Angels, No 
Surrender en motorbende Satudarah lijken tegen elkaar op te bieden. In enkele jaren kwamen er tientallen 
vestigingen bij.  

Ook internationaal timmeren Nederlandse clubs aan de weg. Volgens de recherche kiezen de motorbendes 
strategische plekken om zich te vestigen. Rotterdam kan worden gezien als zo'n strategische plek, vanwege 
de drugsimport via de haven.  

Dat de eerste Nederlandse confrontatie tussen de Hells Angels en de Mongols in de kiem gesmoord kon 
worden, is te danken aan het zogeheten response-team. Dit politieteam bestaat nog maar kort in Rotterdam 
en is opgericht vanwege alle terreurdreiging.  

Nu konden de zwaarbewapende agenten binnen enkele minuten op de vechtende motorbendeleden worden 
afgestuurd.  

De politie heeft inmiddels 23 personen gearresteerd. Vluchtende bikers werden donderdagavond onder meer 
met een helikopter in de nabijgelegen parken opgespoord. Andere motorbendeleden probeerden zich te 
verstoppen in hotelkamers.  

Leon van Leeuwen (31), zijn vrouw Kelly (24) en hun 2-jarige dochtertje Fenna uit Den Haag hadden net de 
slaap gevat, toen midden in de nacht de deur van hun hotelkamer werd ingebeukt. "Er stonden ineens drie 
gemaskerde mannen van een antiterreureenheid in onze kamer omdat ze op zoek waren naar bendeleden", 
vertelde Leon gistermorgen. "We schrokken ons wild en zaten rechtop in bed. We hebben uiteindelijk mis-
schien drie uurtjes geslapen. Ik sta nog te trillen en te zweten."  

Met medewerking van Antti Liukku en Sander Sonnemans  

De ruzie ontstond naar aanleiding van plannen om een nieuwe Mongols-vestiging in Rotterdam op te rich-
ten  
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A4 BINNENLAND  

De motorbendes Mongols en de Hells Angels, die donderdagavond in Rotterdam de confrontatie met el-
kaar aangingen, zijn al tientallen jaren gezworen vijanden. Met name in Duitsland kwam het de afgelopen 
jaren tot meerdere grote vechtpartijen tussen de bendes. De van oorsprong Californische motorclub Mon-
gols streek twee jaar geleden in Nederland neer. De club opende een chapter in Amsterdam.   
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