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TROS opgelicht |8 april 2014 | geen rechtelijke macht

TROS Opgelicht
De uitzending van TROS
Opgelicht op 8 april 2014 en de
herhalingen wie kan het zich
nog herinneren. Ik wel je wordt
beschuldigd dat je in Ouddorp
personen hebt opgelicht. Je
verteld de waarheid en Tros zet
je neer als een super oplichter.
Je hebt te maken met vrouwen
van het programma die geen
enkele kennis hebben van het
Nederlands recht. Wat ik ook
gedurende de opnames niet
onder stoelen of banken heb
gestoken. De waarheid
vertellen mag niet, je moet weg
rennen als een boef en dat heb
ik niet gedaan. Het onderzoek
naar de bedreigingen van de
kleinkinderen is weer in volle
gang gezet. En er hebben zich
getuigen gemeld. Ik ben zeer
dicht bij de oplossing en het
bewijs natuurlijk. Als mensen in
het nauw komen willen ze wel
praten. Er lopen nu nog drie
procedures en het ziet er naar
uit dat ik ook in deze weer in
het gelijk wordt gesteld. Er zijn
nog twee beroepszaken tegen
twee personen uit Ouddorp.

J. Ploeg

Wordt vervolgd

De rechter heeft geoordeeld
Het heeft twee jaar geduurd met veel oponthoud wat te
danken was aan een gek die zich stelde als gemachtigde van de
gedaagde partijen die dus uiteindelijk door de rechtbank is
gewaarschuwd geen onzin meer te verkopen. Toen ging het
snel er werd geen onzin meer ingeleverd en geen verweer
gevoerd. Want iets dat gebaseerd is op feiten en
onweerlegbaar bewijs is dan duidelijk voor de rechter.

Procedure tegen TROS
Ja natuurlijk gaat dat gebeuren. Maar het is ook voor een wel
denkend mens onbegrijpelijk dat ze af zijn gegaan op een
verhaal van een persoon met een IQ van een aap. Ik heb ze de
waarheid verteld en toch uitzenden en herhalen. En je ziet als
je liegt blijft de leugen je achtervolgen.
Wat heeft TROS bereikt? Dat de personen die hebben
meegewerkt aan de uitzending, totaal financieel voor schut
zijn gegaan en aan mij € 10.156,47 moeten betalen.
Maar! Ze zijn wel op de TV geweest, wie kan dat zeggen.

Je begrijpt TROS niet. Elke advocaat of Jurist weet dat als je
iets stelt, dat je dan een steekhoudend bewijs moet hebben.
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