Van:
Onderwerp:
Datum:
Aan:

Trudi Verstegen trudiverstegen@gmail.com
Fwd: 200101-PS374363597, meldformulier **ilse**
18 november 2020 om 12:29
vlassenroot@voltadvocaten.nl

Aangifte werd geweigerd
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: Trudi Verstegen <trudiverstegen@gmail.com>
Datum: 3 januari 2020 om 10:31:48 CET
Aan: Advocaat Geert Janssen <partnersopmaat@live.nl>
Onderwerp: Doorst: 200101-PS374363597, meldformulier **ilse**

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: Constant Godefroy <godefroy544@gmail.com>
Datum: 1 januari 2020 om 16:52:10 CET
Aan: Trudi Verstegen 1 <trudiverstegen@gmail.com>
Onderwerp: Doorst: 200101-PS374363597, meldformulier **ilse**

---------- Forwarded message --------Van: ZWB - DROS - Afd Regionaal Service Centrum - Korpsmail <korpsmail.service-centrum.zeeland-west-brabant@politie.nl>
Date: wo 1 jan. 2020 om 15:18
Subject: RE: 200101-PS374363597, meldformulier **ilse**
To: godefroy544@gmail.com <godefroy544@gmail.com>

Beste lezer,

U zult dit moeten melden bij uw eigen regio.

Met vriendelijke groet,
Medewerker Intake en Service
Politie I Zeeland-West-Brabant I DROS | Regionaal Service Centrum
Segeerssingel 10, 4337 LG Middelburg
Postbus 8050, 5004 GB Tilburg
T: 0900-8844

Van: Formulier vanuit www.politie.nl [verzonden door: godefroy544@gmail.com] [mailto:noreply-www@politie.nl]
Verzonden: woensdag 1 januari 2020 14:57
Aan: ZWB - DROS - Afd Regionaal Service Centrum - Korpsmail <korpsmail.service-centrum.zeeland-westbrabant@politie.nl>
Onderwerp: Ref: 200101-PS374363597, meldformulier **ilse**
Referentienummer:
200101-PS374363597
Type formulier:
meldformulier
Ontvangen op:
Jan 1, 2020 2:56:07 PM
Onderwerp:
Meldformulier
Verzonden vanaf:
https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=14e39351-4ae9-4e06-bfa4cb8e35a14f72
Beste collega,
Vanaf www.politie.nl is u een formulier toegestuurd.
Let op: bij dit formulier zijn 1 of meer bijlages verstuurd.
U kunt deze rechtstreeks inzien en downloaden via de bijgevoegde link(jes). Deze link is slechts 8 dagen geldig. Als
een bijlage geen link bevat, kunt u het downloaden via mmd.politie.nl als u hiervoor bent geautoriseerd, of u kunt

een bijlage geen link bevat, kunt u het downloaden via mmd.politie.nl als u hiervoor bent geautoriseerd, of u kunt
deze opvragen via DIV Zeeland - West-Brabant.
De volgende gegevens zijn bij dit formulier vastgelegd:

Verzendinformatie

Referentie
200101-PS374363597 (m)

Naam formulier
meldformulier

Bron van
formulier

https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/meldformulier.html?sid=14e39351-4ae9-4e06-bfa4-cb8e35a14f72

IP adres
afzender

81.206.149.23

Plaatsnaam
gebruikt voor
routering

Waalwijk

Informatie

Plaats voorval
Waalwijk

Melding bericht

Art. 285 sr. Samenspannen in bedreiging met geweld (iemand geestelijk angst aanjagen met bedereigen is ook geweld),
psychische mishandeling, foltering. In de Wet Internationale Misdrijven (Stb, 2003, 207 - art, 1, eerste lid onder sub d en
e). Kamerstukken
II 2001/02,28 337, nr. 3, p. 7-8. Op zaterdag 28 december 2019 reisde Trudi Verstegen met haar dochter Madelief Splinter
naar haar huis - Massenetstraat 15, Waalwijk - vanuit Engeland na een fijne Kerstviering aldaar. Door filevorming op een
aantal Britse
wegen heeft zij helaas de boot naar Calais hierdoor moeten missen. Deze vertraging heeft Trudi direct met een WhatsApp
bericht aan haar advocaat doorgegeven, dit met het doel dat de advocaat haar ex-partner Ed Splinter hiervan direct op de
hoogte zou stellen
dat volgens afspraak Madelief door overmacht niet om 19:30 uur bij hem thuis zou kunnen worden gebracht. Door
omstandigheden echter heeft de advocaat Ed Splinter van deze vertraging niet op de hoogte gesteld. Op uitnodiging en
verzoek van Trudi Verstegen ben
ik naar Waalwijk gereden. ik kon haar huis binnengaan; zij had een sleutel laten klaarleggen en zou ik op haar verzoek Ed
Splinter direct bellen met vermelding van de reden van de vertraging, dat Madelief pas laat op de avond weer in Waalwijk
zou kunnen zijn.
Aldus heb ik dit om 20:00 uur ook gedaan, een buitensporig zeer onaangenaam gesprek maar is de nieuwe afspraak
gemaakt dat Madelief nog dezelfde avond thuis moest zijn, ongeacht het uur. In dit telefoongesprek werd ik door hem ook
uitgescholden en verwenst
met alle kwaad denkbaar: hij zou mij nog wel krijgen en mij kunnen vinden, ook in Zandvoort waar ik woon, ik was nog niet
van hem af! Het mij bedreigen met geweld heb ik serieus genomen en zijn woedende uitlatingen baren mij grote zorgen.
Nooit eerder ben
ik geconfronteerd geweest met zó veel agressiviteit en kwaadaardigheid, maar waar ik dit aan te danken heb is mij een
volstrekt raadsel, kennelijk kent hij wel mijn naam. Bij herhaling gaf ik aan louter een afspraak te willen maken over het
brengen van Madelief
en verder niet in discussie te willen gaan. Na thuiskomst van Trudi en Madelief om 23:00 uur heb ik om 23:10 uur Madelief
dan volgens deze nieuwe afspraak naar haar vader willen brengen. Echter, op weg daarheen werd ik op het einde van de
Massentstaat klemgereden
door een witte Porsche SUV die uit tegenovergestelde richting kwam en zeer dichtbij recht voor mijn auto stopte. Dit bleek

door een witte Porsche SUV die uit tegenovergestelde richting kwam en zeer dichtbij recht voor mijn auto stopte. Dit bleek
haar vader Ed Splinter te zijn. Zichtbaar woedend stapte hij uit zijn auto en kwam naar mij toe, trok de rechterdeur open en
haalde Madelief
met geweld uit mijn auto, haar aan haar arm trekkend. Madelief sprak geen woord, zij was zichtbaar heel erg geschrokken
door deze onverwachte en plotselinge gebeurtenis, de angst voor haar vader was op haar gezichtje bijzonder duidelijk voor
mij af te lezen.
Hij keek onheilspellend en kwaad naar mij en zei tegen Madelief slechts: "Mee jij!" Zijn naargeestige, onmenselijk
zwartgallig en dreigende blik zal ik nooit vergeten. Madelief werd aan haar arm meegesleurd en bruut in zijn auto geduwd.
In deze ben ik getuige
geweest van kindermishandeling en wens ik dat de vader Ed Splinter daarvoor strafrechtelijk vervolgd wordt. Een angstig
meisje van 8 jaar (zie afbeelding) dat totaal niet meer wist wat haar overkwam noch wist wat er zou gaan komen. Het brute
gedrag van deze
vader naar zijn dochtertje was volledig ongepast en onaanvaarbaar voor mij maar gelet op het geweldadig karakter van
deze man had ik besloten nu geen reactie te geven. Wél onaangenaam verrassend dat in slechts minder dan één minuut
zóveel onheil kan plaats
kan vinden. Om verder een mogelijke confontatie te vermijden ben eerst achteruit en dan om zijn auto heen gereden naar
het huis van Trudi Verstegen. Terug naar Trudi kwam ik hem onverwacht weer tegen en versperde hij mij opnieuw de weg.
Dan werd zeer dicht
naast mij auto gestopt, hij had mij nog wel wat te zeggen. De naargeestige, onmenselijk zwartgallig en dreigende blik zal
ik nooit vergeten. De behoefte met hem te praten had ik dus werkelijk niet en er bleef hem niets anders over dan wél een
aantal foto's
van mij te maken. Woedend reed hij weg, einde verhaal. Een voor mij geheel nieuwe bittere ervaring, Ed Splinter slechts
alleen al in de buurt hebben geeft een zeer onveilig gevoel, wat je ziet- en ervaart is de personificatie van het pure kwaad.
Dan bestaat
er nog slechts één dringende wens, onmiddellijk en zo ver als mogelijk bij hem vandaan te gaan.
_______________________________________________ Deze melding is eerder verzonden op 31 december 2019 met
referentienummer: 191231-PS038961540

Naam
Constant Lodewijk Godefroij

Adres
Lorentzstraat 453

Postcode
2041 RR

Woonplaats
Zandvoort

Telefoonnummer
0614113383

Email
godefroy544@gmail.com

Bestand(en)
1_bestanden_Madelief 10 okt 2019.jpg

download link

https://mmd.prod.wah-slv.nl/mailbijlagen/upload_200101-PS374363597/7699b762-7c59-4362-b18b3f21d0855bfb/1_bestanden_Madelief%2010%20okt%202019.jpg

hash
c36ac71ca68bed014d93de7804c74049f017ddd943cd67df199453028d934616

content type
image/jpeg

size
231,024

EXIF informatie

Exif

Orientation
Top, left side (Horizontal / normal)

Software
Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Date/Time
2019:12:30 22:48:00

Date/Time
Original

Date/Time
Digitized

Sub-Sec Time
Original

Sub-Sec Time
Digitized

Color Space

2019:11:09 15:45:24

2019:11:09 15:45:24

00

00

Color Space
sRGB

Compression
JPEG (old-style)

X Resolution
96 dots per inch

Y Resolution
96 dots per inch

Resolution
Unit

Thumbnail
Offset

Thumbnail
Length

Thumbnail
Data

Inch

4516 bytes

15183 bytes

[15183 bytes of thumbnail data]

Iptc

Original
Transmission
Reference

Special
Instructions

6RtkKBpTR-gNE7PnzVI9

FBMD01000ac00300004a2c000083740000607c00007b840000e1c9000071370100943f0100874c01007c5a0100b8110200

Date Created
Sat Nov 09 00:00:00 CET 2019

Time Created
154524+0000

154524+0000

Jpeg

Data
Precision

8 bits

Image Height
960 pixels

Image Width
720 pixels

Number of
Components

3

Component 1
Y component: Quantization table 0, Sampling factors 2 horiz/2 vert

Component 2
Cb component: Quantization table 1, Sampling factors 1 horiz/1 vert

Component 3
Cr component: Quantization table 1, Sampling factors 1 horiz/1 vert

Virusscan resultaat:

status
PASSED

virus

melding
stream: OK

Met vriendelijke groet,
Beheer www.politie.nl
Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.
Als u vragen heeft kunt u die stellen aan uw beheerder.
------------------------- Disclaimer ---------------------------De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht
te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de
overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie. Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd
waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.
---------------------------------------------------------------------

