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Oekraïense soldaat getuigt: “Wij haalden MH17 neer”
door John Diks op dec.18, 2014, onder Buitenland
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on
pinterest_shareMore Sharing Services6
Lachen omdat pro-Russische militie de schuld kreeg

De vliegramp MH17 deel 2

Wat betreft de reden waarom de Oekraïense regering dit deed is het
ook duidelijk; Obama had dringend behoefte aan een ontstellend
incident. Een vreselijke gebeurtenis moest de EU en andere
geallieerde landen over de streep trekken voor hun deelname aan de
verzwarende economische sancties die Rusland moeten verzwakken.
Verzwaring sancties
Zodra het toestel was neergehaald kwamen zowel de Oekraïense als
de regering Obama met de mededeling dat zij overtuigend bewijs
hadden dat het toestel was neergehaald door pro-Russische rebellen
in het zuidoosten van Oekraïne. Alle VS-geallieerde landen slikten
kritiekloos Obama’s beschuldiging, stapten allemaal aan boord en
deden mee aan een verzwaring van de sancties tegen Rusland.

Een Oekraïense soldaat die deel
uitmaakte van de bemanning van de batterij die verdacht wordt van
het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli dit jaar, heeft in het
openbaar voor de eerste keer getuigd dat de raketinstallatie werd
bediend door Oekraïense militairen, en niet door de rebellen zoals
het Westen beweert.
Hij en zijn voormalige crewleden van de raketinstallatie barstten in
lachen uit toen ze hun regering hoorden zeggen dat de installatie
werd bediend door pro-Russische rebellen, en dat zij het vliegtuig
hadden neergeschoten.
Een Engels vertaald transcript van een interview op 15 december is
op 17 december gepost op “UkraïneWar.info” door
onderzoeksjournalist Michael Collins. Hij is zeer nauw betrokken
geweest bij meerdere onderzoeken naar de oorzaken die hebben
geleid tot het neerhalen van MH17.
Barack Obama
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1 Thessalonians 4:13 Now we do not want you to be uninformed,
brothers and sisters, about those who are asleep, so that you will
not grieve like the rest who have no hope. For if we believe that
Jesus died and rose again, so also we believe that God will bring
with him those who have fallen asleep as Christians. For the Lord
himself will come down from heaven with a shout of command,
with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and
the dead in Christ will rise first.

For me the Olympics were fantastic……I started back in June
with these posts, reading the signs and symbols that were being
presented. The clues were clear. From death comes life. From
Chaos Order arises. All things cycle. That which dies will be born
again. I expected the Bennu/ Pheonix to nest and combust into
eternal Life and She did, in the final act of the Ceremony!!!
Orgasmic, for those who have eyes to see.
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Traversing Space, Separating Time. Just say it, “X Portal”
The Flag of Scotland (and the Entire Union Jack), are symbols of
the “X PORTAL SYSTEM”—- (XP’S)Religious Art Shows
XP’S over and over……..The flag of Scotland has an interesting
History that talks about an “X” portal opening……
According to legend, in 832 A.D. Óengus II led an army of Picts
and Scots into battle against the Angles, led by Æthelstan, near
modern-day Athelstaneford, East Lothian. The legend states that
whilst engaged in prayer on the eve of battle, Óengus vowed that
if granted victory he would appoint Saint Andrew as the Patron
Saint of Scotland; Andrew then appeared to Óengus that night in
a dream and assured him of victory. On the morning of battle
white clouds, forming an “X shape in the sky”, were said to have
appeared. (can you say X PORTAL!)

St George Opens the X Portal.

Each year on July 26th, a gateway opens with the helical rise of
the star Sirius in Egypt: the Nile floods, enriching the land, even
as the Heavens flood us with cosmic illumination from the
Galactic Center. Known as The Lion’s Gate, this powerful portal
5
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of light code transmissions reaches its peak on 8/8, TODAY! The
Stargate closes about August 12th. These dates correspond with
the opening and closing of the Olympics.
My belief is…..there is a Code that the Matrix follows, at it’s
simplest it is male, female, child. On a larger scale we see
Heaven, Earth, and Mankind. On a personal level it is
Spirit(mind), Matter(body), and Soul (Christos). The pattern
repeats as Rho(head), Chi(body) and Christ(Chi-Rho).
Numerically the code has manifested as the number 9/11 which
mathematically equals= .81818181818181.

It is the co
ONE. The Supreme being.

de for the INFINITE
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The Universe is talking to us and I know so many of you feel it.
This “talking” has been going on forever, but the voices are
getting louder and clearer. Some of the ways that the Universe
“talks” is through the use of Signs, Symbols and Synchronicities
(SSS). There is a whispering saying .. “Bennu is
coming”…..”Get ready for the Gods are on their way!” And then
certain signs and symbols appear that confirm the
thought….BENNU, SHE IS COMING!”
This whole ceremony proved one thing to me, on a DEEP LEVEL
I hear the voice of the one who is coming!
Now, I know it’s not just me, it’s ALL OF US. This is a
UNIVERSAL PHENOMENON….. my point is this…. let’s try to
listen to this voice and remember it can talk to us through signs,
symbols and synchronicities! Pay attention and eat your meat and
you’ll get your pudding.
Written by Dr. Mark Gray & Hillary Raimo
©2012 and Beyond
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http://www.cosmicdoorways.net
http://www.hillaryraimo.com
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Zo kan een beroep via Nederland en België, ieder NAVO-land en
– het niet ten onrechte verdachte Oekraïne - een veto opgelegd
krijgen over de opheldering van de catastrofe.
Alle betrokkenen moeten zwijgen. In Maffia-kringen noemt men
dit “Omerta“.

De NAVO lidstaten Nederland
en België hebben samen met de trouwste bondgenoten van de
Verenigde Staten, Australië en de regering in Kiev – diegenen dus
die het hardst hebben geroepen: “Poetin is de schuld” - een
overeenkomst getekend, die inhoudt dat over de
onderzoeksgegevens van het gecrashte Maleisische vliegtuig geen
mededelingen zullen worden gedaan. Dit werd op 10 augustus
bekend gemaakt door de openbare aanklager van het Oekraïense
ministerie, Yuri Boychenko.
Maleisië heeft verzocht om de gegevens van de Oekraïense
verkeerstoren, maar Oekraïne ontkent nu glashard deze ooit te
hebben gehad.

Deze werkwijze toont aan dat de schijnbare ‘democratie’ niet
alleen niet werkt, ze bestaat gewoon niet. Anders hadden de
families van de slachtoffers, burgers, parlementariërs, en de vrije
pers de openbaarmaking van de onderzoeken en bewijsmateriaal
kunnen afdwingen. De rechtsstaat, de democratie en de
beginselen van het internationaal recht worden steevast
opgeofferd aan de NAVO-doctrine, een “onvoorwaardelijke
strijd tegen Rusland”

https://2012thebigpicture.wordpress.com/2014/03/23/rothschildinherits-a-semiconductor-patent-for-freescale-semiconductors/
March 23, 2014 by Starship Earth: The Big Picture
Rothschild
Inherits
a
Semiconductor
Freescale Semiconductors
March 23, 2014

Zoals Oekraïense instanties berichten zullen resultaten pas aan het
einde van de onderzoeken bekend gemaakt worden - wanneer dit
ook mag zijn – echter alléén als het resultaat van het onderzoek de
instemming heeft van de partijen die de overeenkomst hebben
getekend.
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The disappearance of four members of a patent semiconductor
traveling on Malaysia Airlines MH370 makes the famous billionaire
Jacob Rothschild at the sole owner of the important patent.
The mystery surrounding the Malaysian Airlines MH-370 is growing
as each day passes with more mysterious silence shadowing the
disappearance of the airline. More and more conspiracy theories are
beginning to boom on the internet. One of the conspiracies one is the
Freescale Semiconductor’s ARM microcontroller ‘KL-03′ which is a
new improvised version of an older microcontroller KL-02.
This crazy story about how Illuminati Rothschild exploited the
airlines to gain full Patent Rights of an incredible KL-03 microchip is going haywire across the internet especially when it’s
involving Jacob Rothschild as the evil master plotter.
A US technology company which had 20 senior staff on board
Malaysia Airlines Flight MH370 had just launched a new electronic
warfare gadget for military radar systems in the days before the
Boeing 777 went missing.
Freescale Semiconductor has been developing microprocessors,
sensors and other technology for the past 50 years. The technology it
creates is commonly referred to as embedded processors, which
according to the firm are “stand-alone semiconductors that perform
dedicated computing functions in electronic systems”.
Why were so many Freescale employees traveling together? What
were their jobs. Were they on a mission and if so what was this
mission? Can these employees be the cause of the disappearance of
13
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this plane? Could the plane have been then hijacked and these people
kidnapped? Did these employees hold valuable information, did they
have any valuable cargo with them? Did they know company and
technological secrets? With all the might of technology why cant this
plane be located? Where is this plane where are these people?”
The 20 Freescale employees, among 239 people on flight MH370,
were mostly engineers and other experts working to make the
company’s chip facilities in Tianjin, China, and Kuala Lumpur more
efficient, said Mitch Haws, vice president, global communications
and investor relations.
“These were people with a lot of experience and technical background
and they were very important people,” Haws said. “It’s definitely a loss
for the company.”
In Malaysia, Freescale’s modern operations facility that
manufactures and tests integrated circuits (IC) is based in Petaling
Jaya.
Based on information obtained from Freescale’s website, the facility
began operations in 1972 covering an eight hectare site and is
specifically designed for the manufacturing and testing of
microprocessors, digital signal processors and integrated radio
frequency circuits.
It also owns Freescale RF which is involved in creating solutions
for Aerospace and Defence listed below.
1. Battlefield communication
2. Avionics
3. HF Radar – Band L- and S4. Missile Guidance
5. Electronic Warfare
6. Identification, friend or foe (IFF)
Freescale’s shareholders include the Carlyle Group of private equity
investors whose past advisers have included ex-US president George
Bush Sr and former British Prime Minister John Major.
Carlyle’s previous heavyweight clients include the Saudi Binladin
Group, the construction firm owned by the family of Osama bin
Laden.
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The fact that Freescale had so many highly qualified staff on board
the Boeing 777 had already prompted wild conspiracy theories about
what might have happened.
The company says they were flying to China to improve its consumer
products operations, but Freescale’s fresh links to electronic warfare
technology is likely to trigger more speculation and deepen the
mystery.
Experts have been baffled how a large passenger jet seems to have
flown undetected and possibly beaten military radar systems for up
to six hours.
Avoiding radar via “cloaking technology” has long been one of the
objectives of the defense industry and Freescale has been active
developing chips for military radar.
On its website, the company says its radio frequency products meet
the requirements for applications in “avionics, radar,
communications, missile guidance, electronic warfare and
identification friend or foe”.
Last June it announced it was creating a team of specialists dedicated
to producing “radio frequency power products” for the defense
industry.
And on March 3, it announced it was releasing 11 of these new
gadgets for use in “high frequency, VHF and low-band UHF radar
and radio communications”.
The company did not respond to questions from Express Online,
including whether any of its missing employees had been working on
the defense products.
It neither provided any responses to the latest bizarre conspiracy
theory being widely published on the comments sections of
newspaper websites and other internet forums.
The comment reads: “It reads: “Have you pieced together the puzzle
of missing flight 370 to Beijing China? If not, here are your missing
pieces.
Four days after the flight MH370 disappear, semiconductor
patent was approved by the U.S. patent office patent is divided in
parts of 20% between five starters. One of the owners is the company
itself, Freescale Semiconductor, Austin, Texas (USA), and the other
four Chinese employees of the company: Peidong Wang, Zhijun
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Chen, Cheng and Li Ying Zhijong, all the Suzhou City. And they all
passengers of Malaysia Airlines plane disappeared on March 8,
according Eternity .
It adds: “Here is your motive for the missing Beijing plane. As all
four Chinese members of the Patent were passengers on the missing
plane.
Patent holders can alter the proceeds legally by passing wealth to
their heirs. “However, they cannot do so until the Patent is approved.
So when the plane went missing, the patent had not been approved.”
However, the absurd theory does not add up.
Although a Freescale patent does exist under number US8650327,
none of the names listed actually appear on the passenger manifest
released by the Malaysian authorities.
If the patent holder dies, the other owners share equally in dividends
from the deceased. If four of the five patentees die, then the patentee
left alive gets 100% of the patent. That remaining patent holder is
the company Freescale Semiconductor. Who owns Freescale
Semiconductor? The answer is: Jacob Rothschild. British billionaire
owns the company Blackstone, which in turn owns the company
Freescale Semiconductors. Several speculations on the Internet now
pay attention to this circumstance. The Rothschilds are a dynasty of
financiers and international bankers of German-Jewish origin . The
family is from the nineteenth century one of the most influential
families of bankers and financiers of Europe.
The search continues for Flight MH370 but speculation surrounding
its fate grows by the day.
Click here to enlarge the patent number
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berichtgeving van deze zaak, in de MSM (main-streammedia), maar er was vooral veel opzienbarende
ontwikkelingen waar te nemen, in de vorm van krachtige
analyses en achtergronden van deze ramp. Waarover hier in
het artikel meer.
Maar als de Nederlandse Staat een proces aan haar broek
krijgt van de nabestaanden van deze ramp, dan heb je naar
ons idee toch écht wel je hand overspeelt. En dat gebeurde
van de week, toen onze gevierde minister van Buitenlandse
Zaken zich versprak. Meer hierover in het artikel hieronder.

http://2012thebigpicture.wordpress.com/2014/03/14/cabal-attackon-flight-370-was-about-patents-greed/
http://www.wanttoknow.nl/politiek/mh17-leugens-en-bedrog/

Politiek: MH17, leugens en
bedrog…??
11 oktober 2014 Door GuidoJ.
18 Reacties E-mail Print A A A

De Duitse raketexpert, gepensioneerde legerofficier Bernd
Biedermann.

We geven het toe, het is een stevige kop boven dit artikel.
Maar zeker niet bedoeld om op te hitsen, of te polariseren. We
zijn de afgelopen weken hier op de site rustig geweest, waar
het de berichtgeving over MH17 betreft. En dat had een goede
reden. Er kwam langzaam-maar-zeker een kentering in de

En dan was er het interview met de gepensioneerde Duitse
legerofficier Bernd Biedermann, dat voor interpretatie weinig
ruimte overlaat.. Hij is ervan overtuigd, dat het vliegtuig van
Malaysia Airways, de Boeing 77, vlucht MH17, is neergehaald
met een mitrailleur van een jachtbommenwerper. Een
staaljager dus, die in staat is, op grote hoogte te opereren..!
DAT IS PAS een uitspraak waar je wat mee kunt..! Want de
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rebellen in oost-Oekraïne zijn NIET in staat om vliegtuigen in
de lucht te brengen, omdat ze er geen hebben…!!
Deze legerexpert veegt tegelijkertijd de vloer aan met,
indirect maar tóch, met de vage resultaten uit het voorlopige
rapport van de Nederlandse Onderzoeksraad..! Ook
hieronder daarover meer, met het integrale interview met
deze erudiete expert. Helaas alleen in het Duits, maar goed te
volgen voor menigeen. (Heb je mogelijkheden dit relaas te
vertalen, laat het ons weten!!)
Tot slot en last but not least, is er het bericht dat in Maleisië
rondzingt, door grote kranten is geplaatst en hier nog niet
bekend is…! Het onderzoek op de ramplek in oost-Oekraïne
zal pas in het voorjaar van 2015 worden hervat…!
WAAROM..? Is het Oekraïense leger en overheid dan in
staat, ondanks de dringende internationale verzoeken en invloed, het onderzoek dusdanig te beïnvloeden, dat dit besluit
genomen is.. Hieronder meer hierover..!
Voor ons krijgen we van het onderzoek rondom de ramp met
de MH17, zoals we dat overigens direct al hadden, een heel
vies smaakje in de mond.x
***

MH17, leugens en bedrog…??
2014 © WantToKnow.nl/.be
x
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Wat een bizarre ontwikkelingen rondom de ramp met de
MH17. Het zijn ineens 3 zaken die plotseling onze aandacht
kregen en alle 3 deze ontwikkelingen passen als een
puzzelstukje in de grote puzzel. Als je tenminste de puzzel legt
die laat zien, hoe het verdonkeremanen in zijn werk gaat van
de waarheid, rondom de feiten van de ramp met de Boeing
#777 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014.
We vernemen dat in Maleisië het bericht is uitgegaan, dat het
onderzoek op de rampplek pas volgend voorjaar weer zal
worden opgepakt.. Het bericht wordt ontkend door de
Nederlandse politiek..! Dan is er het interview dat de mensen
van het Duitse ‘C-magazine’ hadden met de gepensioneerde
legerofficier Bernd Biedermann, raketexpert. Kijk zelf naar
het interview met hem en luister naar de stevige uitspraken
van deze gepensioneerde legerexpert, die aan duidelijkheid
niets over laten..! En dan is er tot slot het verhaal van Frans
Timmermans bij Pauw..
Maar allereerst is er raketexpert Bernd Biedermann. Volgens hem
geven de wrakstukken van de MH17 (foto’s) totaal geen kloppend
beeld van de schade die ontstaat bij een een inslag met een
ground-to-air raket, zoals tot nu toe wordt beweerd, dat een
BUK-raket dit zou doen.. Daarbij ontploft de raketkop in
duizenden stukjes, die vervolgens het doelwit OVER HET HELE
OPPERVLAK raken, doordat een dergelijk projectiel altijd op
‘optimale’ afstand van het doelwit ontploft. De juiste afstand, om
aldus een zo groot mogelijke vernieling van het doelwit te
veroorzaken. En van dit inslagbeeld is TOTAAL NIETS TE
ZIEN AAN DE WRAKSTUKKEN; van een dergelijk
inslagpatroon over het hele oppervlak van de MH17-Boeing 777
is totaal geen sprake!
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Kijk naar deze foto-analyse, waar Biedermann zich op
baseert:

De mitrailleurkogel-karakteristieke schade die aan de
linkervleugel van de MH17-Boeing te zien is, zou dit scenario
opleveren, waarbij de cockpit vanuit een dode hoek-achtige
nadering is beschoten door de SU-25 jager.
En als een verkeersvliegtuig door een air-to-air raket geraakt
wordt, aldus Biedermann, dan hoeft een dergelijk toestel helemaal
niet te branden..! (En zouden passagiers nog de tijd hebben gehad
eventuele zuurstofmaskers op te zetten…!) Maar als het door een
ground-to-air raket wordt beschoten, brandt het beschoten
vliegtuig bijna altijd meteen. Want de ca. 30.000 (!)
splinterdeeltjes van zo’n ontplofte raketkop, met een gewicht van
zo’n acht gram elk, hebben namelijk zo’n hoge kinetische energie
dat praktisch alle brandbare onderdelen die erdoor geraakt worden
DIRECT in brand vliegen.
Maar het toestel heeft in de lucht helemaal niet gebrand. Zo
verklaren ook de ooggetuigen van de verdonkeremaande BBCreportage..! Er ontstond pas brand toen delen van het vliegtuig,
zoals motoren en brandstoftank, de grond raakten. Dus als er met
air-to-air raketten op geschoten zou zijn, vanaf een straaljager
dus, dan hoeft het beschoten vliegtuig dus juist niet te branden.
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En daarbij hebben, aldus Biedermann, air-to-air raketten van
jachtvliegtuigen, in hun raketkoppen bijna altijd verrijkt uranium
zitten, om het projectiel nog meer in staat te stellen, bepantsering
te doordringen.. Maat dit DU, het verarmd uranium, zou men dus
later terug moeten kunnen vinden in de stoffelijk overschotten
van passagiers en bemanning.. Kijk naar de onderstaande schade
aan de onderkant van de linkervleugel, zoals die door iedereen te
constateren is aan de wrakstukken op de ramplek. Het is met
name RTL-reporter Jeroen Ackermans die een enorme serie foto’s
van het wrak heeft gemaakt en deze geplaatst heeft op Flickr.
(HIER)
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wrakstukken van het toestel, zoals ze het letterlijk noemen: ‘op
veel plaatsen doorboord’ zijn.

OVSE-waarnemer, de Canadees Michael Bociurkiw (klik voor
hele artikel)
Het is allemaal nogal diplomatieke tekst, in onze ogen, want
hiermee kan natuurlijk evenzo makkelijk mitrailleurvuur worden
bedoelt. Maar het laat ook de optie open van de BUK-raketvariant, waarbij dus de 30.000 schrapnel-stukjes het vliegtuig
geraakt zouden hebben.. Maar zoals deze expert en gepensioneerd
legerofficier meldt, is dat ONMOGELIJK doordat alleen op
SPECIFIEKE plaatsen op de wrakstukken, sprake is van
specifieke intense schade. Kijk eens zelf naar deze specifieke lijn
van inslagen.. Een goede verklaring o.b.v. de BUK-rakettheorie
lijkt hiermee definitief overboord..

De lijn die deze scheur en gaten aangeven (foto hieronder), zou
volgens het bovenstaande plaatje in één lijn kunnen liggen met de
schade aan de cockpit; natuurlijk is het voor ons hier geen doen
om deze meting te verrichten, tezamen met de inslag in de
cockpit. Of zoals de Onderzoeksraad het noemt.. Volgens hun
rapport is het toestel van Malaysia Airlines ‘in stukken gebroken’
nadat ‘een groot aantal objecten’ het toestel met grote snelheid
heeft ‘doorboord’. En dat leidde deze Raad af uit het feit dat de

En laten we niet vergeten, dat het hoofd van de OVSEwaarnemers, de Canadee Michael Bociurkiw -zonder veel
diplomatieke woorden- keihard invulling aan zijn visie van de
oorzaak van de catastrofe heeft gegeven. Namelijk, dat
jachtvliegtuigen van de Oekraïense luchtmacht de MH17 moeten
hebben beschoten met mitrailleurvuur.

23

24

“We hebben 2 of 3 stuks van de vliegtuigromp gezien, die
werkelijk doorboord zijn. Het heeft werkelijk de kenmerken van
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machinegeweer-kogels. Heel erg sterk machinegeweervuur.. En
hebben we iets gevonden dat leek op schade door een raket? Nee,
we hebben daarvan geen enkel teken gezien.” Michael Bociurkiw
was dus één van de eersten die de rampplek bezocht, terwijl de
wrakstukken nog brandend in de akkers lagen.. In het interview
vertelt Bociurkiw dat sommige delen van het vliegtuig

‘HEFTIGE SPOREN VAN MITRAILLEURVUUR
TONEN’…!!
Meer dan 2 weken na de ramp was Bociurkiw één van de
weinigen, die bijna dagelijks de rampplek bezocht. “Onder deze
brandende zon, hebben we afgrijselijke dingen gezien”, aldus de
emotionele waarnemer tegen interviewster Susan Ormiston van
de Canadese nieuwszender CBC. “Het zijn zaken waarover ik
nooit zal praten tegen iemand anders. Maar één van de dingen
die ons op de been houden, is de gedachte dat we het voor de
families van de overledenen doen.”

Bij deze analyse is het duidelijk dat de inslaggaten bij de
cockpitplaat, opvallend rond zijn, en voor deze specifieke ronde
inslaggaten én de onregelmatige, grotere, uitslaggaten, die ook te
zien zijn, is een eenvoudige verklaring..! Het boordwapen van een
25
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SU-25 straaljager heeft een speciaal soort munitie, want dit toestel
is bedoeld om gepantserde gronddoelen onder vuur te nemen en
hierdoor zijn de kogels van een SU-25 jachtvliegtuig, in staat om
door de pantserplaat heen te gaan om daar te exploderen. En exact
dát is hetgeen te zien is op deze foto-analyse.. Kijk hier naar het
volledige interview met deze gepensioneerde leger-raketexpert:
x
x
Timmermans verspreekt zich bij Pauw??
En dan was er dus het verhaal van Frans Timmersmans met
Jeroen Pauw van de week. Inmiddels heeft Frans Timmermans
zijn verontschuldigingen aangeboden aan de nabestaanden van de
ramp, want wat hij vertelt in het programma, is natuurlijk
eigenlijk eerst voor de nabestaanden bedoelt, en niet om ‘zomaar’
even te melden, om je gelijk te halen..! Maar er is natuurlijk meer
dan deze ethische kwestie.. Hoe kan iemand een zuurstofmasker
omdoen, als het vliegtuig in een keer uit elkaar spat, zoals tot nu
werd gezegd..! Wat ook het geval moet zijn geweest, bij de inslag
van een BUK-raket..!
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Minister van BuZa, Frans Timmermans, bij Jeroen Pauw aan
tafel, 8 oktober jl.
Er was een slachtoffer van de crash geborgen die een
zuurstofmasker op het gezicht had, zo was de tekst van
Timmermans, in het vraaggesprek met Jeroen Pauw… De
nabestaanden zijn geschokt.. En geef ze eens ongelijk..! ‘Dit komt
hard bij ons aan!’ zo was de reactie van bijvoorbeeld Lydia
Jumelet uit Maastricht, die bij de ramp maar liefst 3 familieleden
verloor. Voor zover nabestaanden troost hadden gevonden in de
gedachte dat hun dierbaren niet hadden geleden, doordat het
vliegtuig in een keer uit elkaar gespat zou zijn. zo werd die
gedachte met de uitspraak van Frans Timmermans cru en heftig
vernietigd.
De woordvoerder van Stichting MH17, die tientallen
nabestaanden van de ramp vertegenwoordigt vindt het ‘niet
kies en zegt dat zij van dit feit nog van niets wisten. ‘Dit had
nooit mogen gebeuren’! Inmiddels blijkt deze stichting
advocatenkantoor Van der Groen gevraagd te hebben, namens
hen de Nederlandse Staat aan te klagen. ‘Vooral ook omdat er nog
steeds geen behoorlijk onderzoek is gedaan op de rampplek’, zegt
woordvoerder Bob van der Groen. “Nederland moet zorgen voor
veiligheidsgaranties. We stellen de Staat aansprakelijk voor de
immateriële schade.”
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verkeerd beeld had gegeven van de laatste momenten van de
passagiers van deze MH17-vlucht.
Jeroen Pauw bevroeg hem over de toespraak die hij op 21 juli
voor de VN-Veiligheidsraad gaf. Hij vroeg Timmermans, nadat
hij hem het fragment uit zijn eigen toespraak had laten, of hij daar
bewust een beeld oproept ‘dat strikt genomen niet heeft plaats
gevonden’. Tot nu toe werd er namelijk vanuit gegaan dat alle
298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, direct
omkwamen toen de raket insloeg; ze hadden geen tijd om
afscheid van elkaar te nemen.
Timmermans zei namelijk in zijn VN-toespraak: ‘How horrible
must have been the final moments of their lives, when they knew
the plane was going down. Did they lock hands with their loved
ones, did they hold their children close to their hearts, did they
look each other in the eyes, one final time, in an wordless
goodbye? We will never know.’
Het waren de Russen die een paar dagen na de ramp duidelijk
maakten, dat radarbeelden een jachtvliegtuig, ws. een SU-25 bij
de MH17 hadden ontwaard..!

vertaald:

En ook Malaysia Airlines reageert woedend. “Wat een enorme
uitglijer van Timmermans; deze kan niet zonder gevolgen kan
blijven”, aldus een woordvoerder. “Ook wij waren hiervan niet
op de hoogte en het is een regelrechte schoffering van de
families van slachtoffers.”

‘Hoe verschrikkelijk moeten deze laatste momenten geweest zijn
in hun leven, toen ze wisten dat het vliegtuig ging neerstorten.
Hielden ze de handen van hun geliefden, ineengestrengeld vast,
hielden ze hun kinderen, dicht tegen het hart, keken ze elkaar in
de ogen, één laatste keer, een stil afscheid..? We zullen het nooit
weten.’

Frans Timmermans, of Timmerfrans’ zoals hij door velen op het
internet al wordt genoemd, omdat zijn carrière hem boven alles
lijkt te gaan, heeft zich waarschijnlijk, in al zijn ijdelheid, laten
verleiden tot deze uitspraak over het zuurstofmasker..! Hij
reageerde geïrriteerd, toen Jeroen Pauw een beetje cynisch tegen
hem zei, dat hij in die toespraak van de VN, op 21 juli jl., een

‘Oh ja? Durft u dat zo te zeggen’, reageerde Timmermans. ‘Die
raket hebben ze niet aan zien komen, maar u weet dat er iemand
gevonden is met een zuurstofkapje op zijn mond? Die heeft dus de
tijd gehad om dat te doen. We kunnen het niet uitsluiten. Er is
niets wat we nu weten, waaruit je de conclusie kunt trekken dat
het niet zo gegaan kan zijn.’
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Een passagiersvliegtuig dat met een drukcabine vliegt, om op
grote hoogte de passagiers gewoon te kunnen laten ademen, spat
onherroepelijk uit elkaar, als het door een raket, (of door de
duizenden metaalschrootdeeltjes van een BUK-raket) wordt
geraakt.. Betekent het door Timmermans aangehaalde FEIT, dat
er dus geen sprake was van een raket..??!!
De grote vraag is natuurlijk wat voor bizarre tekst Timmeramans
hier eigenlijk bezigt.. Want in het eerste officiële rapport van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat vorige
maand uitkwam, wordt niet gerept over een zuurstofmasker..!!
Volgens het rapport is de Boeing 777 van buitenaf met hoge
snelheid doorboord door een groot aantal projectielen.
‘Waarschijnlijk heeft dit zo veel schade aan het toestel
toegebracht dat het tijdens de vlucht in stukken is gebroken’,
aldus de Raad. Kijk naar dit stuk uit Pauw:

De vliegramp MH17 deel 2

De inspecteur generaal van politie zei dit zelfs op een
persconferentie in Kuala Lumpur. En het is natuurlijk duidelijk
dat een dergelijk uitstel van een meer dan een half jaar (!!) de
kansen gaat minimaliseren, om nog overtuigend bewijsmateriaal
te verzamelen over de ware toedracht van het neerhalen van
vlucht MH17. De vraag is wanneer dit nieuws in Nederland
gebracht gaat worden.. Wellicht door een, door emoties
overmande Mark Rutte, die het zich allemaal anders had willen
zien ontwikkelen.. Maar door de omstandigheden aan handen en
voeten gebonden is.. Voorlopig worden deze persconferenties van
officiële Maleise instanties afgedaan als…. ONZIN.. Tja, leuke
samenwerking in die club van 3..
Laten we tot slot nog maar een keer premier Rutte aan zijn woord
helpen herinneren.. Wie weet, mag het baten..
x

x
x
Tot slot: het verzwegen uitstel van het onderzoek.
Pas in het voorjaar 2015 is het de bedoeling dat het onderzoek op
de rampplek in oost-Oekraïene weer wordt opgepakt…! Nee, dat
lees je niet in de Nederlandse media, voor dit nieuws dien je de
Maleise kranten te lezen..! Wat afgelopen week liet Tan Sri
Khalid Abu Bakar, de inspecteur-generaal van de Maleise politie,
betrokken bij het MH17-onderzoek in oost-Oekaïene weten, liet
gisteren weten dat het onderzoeksteam, samengesteld uit
onderzoekers uit Nederland, Maleisië en Australië, heeft besloten
om pas in april volgend jaar het onderzoek op de crashsite te
hervatten! Officieel zou dit dan zijn ‘vanwege het slechte weer en
de aanhoudende gevechten in het gebied tussen separatisten en
het Oekraïense leger’..
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http://www.stopdebankiers.nl/mh17-doofpot-moet-open-tijdvoor-een-parlementaire-enquete/
Laat ik maar onelegant met de deur in huis vallen: genoeg is écht
genoeg. Het grote zwijgen van het kabinet-Rutte over de daders –
de schuldigen en de toedracht – achter het neerhalen van MH17
kan en mag niet langer stand houden. Dat wil zeggen: het kán
natuurlijk wel, alles kan, maar zo langzamerhand wordt het
onverdraaglijk ongeloofwaardig, en (moreel) onverdedigbaar ten
opzichte van nabestaanden en de samenleving als geheel.
Zondag meldde Der Spiegel hoe het volgens de Duitse
inlichtingendienst BND zit. De aanslag op rampvlucht MH17 is
het werk van pro-Russische separatisten, die een Buklanceerinstallatie zouden hebben veroverd op Oekraïne, en
daarmee het vliegtuig uit de lucht hebben geschoten. Geen Russen
dus, geen Oekraïens gevechtsvliegtuig; allemaal quatsch,
misleiding, rookgordijnen – voer voor complotdenkers. De BND
komt tot deze stellige conclusie op grond van fotomateriaal en
satellietbeelden, en heeft hierover het Duitse parlement
geïnformeerd. Nabestaanden weten van niets, ons parlement
evenmin. Niemand weet iets.
“Officieel weten wij zogenaamd alleen wat de Onderzoeksraad
voor Veiligheid heeft vastgesteld.”
Ik had geen woord vuil willen maken aan de zelfvoldane
ijdeltuiterij van Frans Timmermans, en zijn uitspraken over het
‘mondkapje’. En over de ‘raket’. Maar weet u nog, hoe premier
Mark Rutte zich laatst op zijn wekelijkse persconferentie in alle
bochten wrong om daar afstand van te nemen – van die raket? Dat
van die raket mag inmiddels niet meer hardop gezegd. Officieel
weten wij zogenaamd alleen wat de Onderzoeksraad voor
Veiligheid heeft vastgesteld, namelijk dat de MH17 van buitenaf
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door ‘een groot aantal objecten’ werd doorboord. Verder wil het
kabinet niets zeggen, om de drie prioriteiten van het eerste uur
niet in gevaar te brengen: repatriëring van slachtoffers, onderzoek
naar de toedracht, strafrechtelijke opsporing.
Je zou zeggen dat dit te billijken is, maar lees svp het dossier
terug, en je ziet dat het behoorlijk wringt:
officiëlebekendmakingen.nl, zoeken: parlementaire documenten,
invoeren Kamernummer 33 997. Al in de eerste officiële brief, op
24 juli, schrijft men dit: “De verontwaardiging is des te groter nu
de aanwijzingen zich opstapelen dat het vliegtuig met een raket is
neergehaald.” Vlak daarvoor, op 21 juli, zei premier Rutte het nog
explicieter, namelijk dat ónze veiligheidsdiensten ‘sterke
aanwijzingen hebben over de toedracht van de ramp‘ (TK, 33
977, nr. 11). Dat was toen.
Afgelopen vrijdag bleek dat inmiddels 287 van de 298
slachtoffers zijn geïdentificeerd. We weten dat Nederland terug
wil naar de crashsite, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
alle hoofdrolspelers geen hoop hebben nog stoffelijke resten te
vinden. Er was een gegronde (forensische) reden voor een
zoektermijn van drie weken. Dit is de bittere werkelijkheid; we
naderen ook het moment waarop zal worden gezegd dat niet
iedere nabestaande zijn of haar dierbare terug zal krijgen.
Daarmee is de meest valide reden voor het zwijgen van het
kabinet over de toedracht en daders komen te vervallen.
“We zijn getuige van een bekend en gevaarlijk politiek
fenomeen; onwelgevallige feiten worden weggepoetst omdat ze
zich slecht verhouden tot officiële lezingen.”
Er zijn redenen om argwanend en kritisch te zijn over het kabinet.
Niet alleen omdat het hier om een enorme terreurdaad gaat die
onze samenleving heeft getroffen. Ook omdat – ondanks alle
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inspanningen en goede bedoelingen – er fouten worden gemaakt,
en daarover stelselmatig ontwijkend wordt gecommuniceerd.
Over de omvang van de (afgebroken) Nederlandse zoekmissie en
welk deel van het gebied echt was doorzocht. Over het feit dat
Nederland pas bij het afbreken van de missie ontdekte dat de
State Emercency Service (SES) vrijwel alle stoffelijke
overschotten direct na de ramp fatsoenlijk heeft geborgen – zie
wat de commandanten daarover zeiden tegen Jeroen Akkermans.
Nederland heeft te veel geleund op Kiev, en te veel op de OVSE,
en te laat ingezien dat diezelfde SES ook resterende persoonlijke
bezittingen kon bergen.
We zijn getuige van een bekend en gevaarlijk politiek fenomeen;
onwelgevallige feiten worden weggepoetst omdat ze zich slecht
verhouden tot officiële lezingen. Ik weet niet of de politiek
adviseurs en experts in crisiscommunicatie het in de gaten
hebben, maar in het parlement groeit – na alle begrip voor de
complexiteit van deze zaak – het ongenoegen. Als dit zo doorgaat
klinkt straks vanzelf de roep om een parlementaire enquête. En
terecht. Niemand wil de MH17-ramp en de afhandeling ervan
politiseren, maar de houding van het kabinet grenst aan
uitlokking.
Een speciale rol is weggelegd voor minister Opstelten (Veiligheid
en Justitie). Die zei eerder dat openheid over toedracht en
schuldigen ‘niet onze verantwoordelijkheid is’ (TK, 33 997, nr.
12, pag. 34). Kolderieke kletskoek, natuurlijk. De
Onderzoeksraad en het Openbaar Ministerie (OM) zijn inderdaad
onafhankelijk, en kunnen op grond van internationale wet- en
regelgeving bepalen wat ze wanneer openbaar maken. Natuurlijk
is een zorgvuldige bewijsvoering in ieders belang, maar Opstelten
denkt dat hij een vrijbrief heeft om ons parlement stelselmatig het
bos in te sturen – lees deze belediging aan de Kamer terug.
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“Het is tijd om af te dwingen dat het eerlijke verhaal wordt
verteld.”
Sinds de onthulling van Der Spiegel is de expliciete vraag: wat
weten onze diensten inmiddels, en wat weet ons kabinet dus?
Beschikt de AIVD van minister Plasterk over hetzelfde materiaal
als de Duitse BND, en komt men tot dezelfde conclusies? En de
MIVD van minister Hennis? En, hebben zij de Onderzoeksraad
en/of justitie geïnformeerd, al dan niet via officiële
ambtsberichten? Als de relevante (satelliet-)informatie (nog) niet
bekend is bij onze diensten, onze onderzoekers en onze overheid,
dan wordt er ergens een krankjorume wanprestatie geleverd. Als
‘men’ wél weet hoe het zit, dan is het nu tijd voor een herziening
van de opgetrokken façades van de crisiscommunicatie.
Het is tijd dat de héle Kamer zich opwerpt als controleur van de
macht, en zichzelf niet verliest in politiek met een kleine p:
verlegenheid en coalitiebelangetjes. Het is tijd om af te dwingen
dat het eerlijke verhaal wordt verteld. Althans: de essentie ervan.
Bronnen: RTL.nl, officiëlebekendmakingen.nl

WORDT MH17 HET GRAF VAN RUTTE EN
TIMMERFRANS?
24 oktober, 2014 Internationaal, Klokkenluiders, Media,
Politiek, Rechterlijke macht 17 reacties
EXTRA: WAAROM HET HELE EBOLA-VERHAAL EEN
GROTE HOAX IS, EEN VARIANT OP 9-11: HET
OVERZICHT
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KAN EEN KABINET ZOMAAR EN ONGESTRAFT 200
LANDGENOTEN OFFEREN EN DAN WEGKOMEN MET
DE MEEST DOORZICHTIGE LEUGENS EN SPINS? *
NEDERLAND IS THANS DIEP VERDWAALD IN HET
DONKERE WOUD VAN DE WAANZIN
EXTRA: Nou nou, na jaren Micha Kat (klokkenluideronline)
belachelijk gemaakt te hebben moet ook Geenstijl nu tot de
conclusie komen dat hij met al zijn schreeuwerige gedoe toch
aardig dicht tegen de waarheid aan schuurde … Het hele min.
V&J is een goed georganiseerde misdaadgroep in een monopoly
positie… En dan te bedenken wat we allemaal nog niet weten
…. P-eat-her | 24-10-14 | 11:32
Kijk ook naar de uitzending van Steinzeit TV waarin het ware
verhaal rond de MH17 ook duidelijk wordt. Dat het complete
Nederlandse parlement Rutte en Timmerfrans laat wegkomen met
hun leugens, daar zijn geen woorden voor.
http://www.youtube.com/watch?v=qZoDs6FgIsk
https://www.youtube.com/watch?v=YQBlv7sZGVE
http://www.youtube.com/watch?v=QxXDBzscXCI&feature=youtu.be
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wire
d.com%2F2008%2F07%2Ftheassassinati%2F&ei=pKJKVOq5J4XfarzsgfgG&usg=AFQjCNGhfLvjuyj-KRCp4nISFFKVDBjzg&sig2=oFsXdOYZdg-Bbi3yT2a6OQ

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2014/10/Dezedocumentaire-schijnt-ander-licht-op-vlucht-MH171629061W/?masterpageid=158493
door Servaas van der Laan 25 okt 2014
Russen krijgen een ander verhaal te horen over vlucht MH17 dan wij -

Terwijl in westerse media vooral de theorie circuleert dat vlucht
MH17 door separatisten met een BUK-raket uit de lucht is
geschoten, horen de Russen een heel ander verhaal. Een
documentaire van de Russische zender RT zegt bewijzen te
hebben voor een andere theorie.
Dat Malaysia Airlines Boeing 777 vlucht MH17 op 17 juli dit jaar
uit de lucht is geschoten, staat zo goed als vast. Zelfs de
voorzichtige Onderzoeksraad voor de Veiligheid, dat het
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internationale onderzoek naar de vliegramp uitvoert, stelde begin
september in een voorlopig rapport vast dat de romp van het
toestel zeer waarschijnlijk is doorboord door 'een groot aantal
objecten' en 'met hoge snelheid'.

BUK-systeem?
Maar wat deze objecten precies waren en door wie ze zijn
afgevuurd, is niet met zekerheid te zeggen. Oekraïense,
Amerikaanse, en nu ook Duitse veiligheidsdiensten zeggen te
weten dat pro-Russische separatisten het toestel uit de lucht
hebben geschoten met een BUK-raket.
Deze veronderstelling is in lijn met het rapport van de
Onderzoeksraad, omdat een BUK-raket op enkele honderden
meters afstand van het doelwit uiteen spat in vlijmscherpe
metaaldeeltjes (een groot aantal objecten).
Maar harde bewijzen voor deze aanname zijn nooit getoond. De
onderzoeksraad zegt ook niet met hard bewijs te kunnen komen,
aangezien de wrakstukken nog altijd niet zijn doorzocht.
Intussen wordt op de Russische tv een hele andere versie van het
verhaal verteld. De zender RT staat niet bekend om de meest
kritische houding ten opzichte van het Kremlin, maar de
documentaire die het afgelopen donderdag uitzond, toont wel
enkele interessante aspecten in de zaak.
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Fatale vlucht MH17
In deze Speciale Editie verhaalt de redactie van Elsevier in woord
en beeld over de twee langste weken van juli. Bestel hier!

Twee toestellen
In de Russische documentaire vertellen inwoners van het gebied
waar de Boeing neerkwam dat ze twee toestellen hebben gezien
vlak voor de crash. 'Ik heb het gezien: er waren twee vliegtuigen.
Eén vloog over, toen hoorden we een knal,' zegt een inwoner.
Ook komt de voormalige Lufthansa-piloot Peter Haisenko aan het
woord. Het is de Duitser opgevallen dat er een groot gat zit in de
cockpit precies op de plek waar de piloot zat. Ook neemt hij
verschillende 30 millimeter-kogelgaten waar in de romp van het
toestel.
De documentaire volgt de hypothese dat de Boeing uit de lucht is
geschoten door een SU-25-jager van het Oekraïense leger. Dat
deze toestellen niet op de hoogte van de Boeing zouden kunnen
komen, wordt door meerdere bronnen ontkend. Haisenko zegt het
vreemd te vinden dat op Wikipedia, en andere pagina's, na de
crash de maximale vlieghoogte van de SU-25 naar beneden is
bijgesteld.
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Wit spoor
We leven in een

Kan het dan geen BUK-raket zijn geweest? Er is geen bewijs,
stelt de documentaire, dat de separatisten over een BUK-systeem
beschikten. Bovendien laat een BUK-raket een groot wit spoor
achter in de lucht dat door velen waargenomen had moeten
worden. Niemand heeft die dag een dergelijk wit spoor in de lucht
gezien, stellen althans de Russen.
Sluitend zijn ook de Russische bewijzen zeker niet. Maar vooral
wie zeker denkt te weten wat er met vlucht MH17 is gebeurd,
doet er goed aan de 26 minuten durende video even te bekijken.
Want als de geschiedenis van de in Oekraïne gecrashte Boeing
iets heeft aangetoond, is het dat er geen ruimte is voor snelle
conclusies. Daar kan de voormalige minister van Buitenlandse
Zaken, Frans Timmermans (PvdA), over meepraten.

http://www.wanttoknow.nl/politiek/rutte-er-zijn-maar-2-optiesrondom-mh17/

Meer bewijs voor gevechtsvliegtuigen nabij vlucht
MH17
Vrijdag, 14 november 2014 12:00
De “vrije democratische” wereld blijft standvastig in het
beschuldigen van Rusland voor het neerhalen van vlucht MH17
van Malaysia Airlines in juli van dit jaar. Hierbij kwamen bijna
300 mensen om het leven volgens de offiële lezing, waarvan het
merendeel Nederlanders.
Je vraagt je zo langzamerhand af of er nog mensen over zijn die
wel logisch kunnen nadenken.
41

wereld waarin de leugen

regeert.

Zo werd ook vandaag weer in het leugenvod van slapend
Nederland bekendgemaakt dat als Rusland niet uitkijkt ze nog
meer sancties voor de kiezen zullen krijgen, uiteraard vanwege
de aan hen toegeschreven rol in Oost Oekraïne en het neerhalen
van
vlucht
MH17.
De politieke leiders van de westerse landen worden geacht
redelijk intelligente mensen te zijn. Iedereen met een IQ van net
iets meer dan een banaan kan voor zichzelf bedenken aan de
hand van de beschikbare informatie dat vlucht MH17 niet is
neergehaald door een BUK raket zogenaamd afgevuurd door de
pro
Russische
separatisten.
Nooit is daar enig bewijs voor geleverd. Iedereen kan
bijvoorbeeld al voor zichzelf nakijken dat het onmogelijk is om
een BUK raket vanaf de grond af te vuren zonder dat deze
gedurende minimaal tien minuten een heel duidelijk zichtbaar
spoor
in
de
lucht
achterlaat.
Toch wordt dat sprookje simpelweg volgehouden, ondanks dat
de bewijzen van een ander scenario hen in het gezicht staren.
Dat op zich bewijst dat we hier te maken hebben met een
complot dat zijn weerga niet kent. Dat de politieke leiders van
het Westen al dan niet vrijwillig onder druk worden gezet om
een stompzinnig verhaal te verkopen aan hun bevolking die hier
dan
ook
grotendeels
intrapt.
Is het niemand opgevallen dat Rusland het enige land is dat
bewijs heeft geleverd in de vorm van radarbeelden en
satellietopnames. Uit datzelfde Rusland komt nu nog meer
bewijs dat er wel degelijk één of twee militaire jets zich vlakbij
vlucht
MH17
bevonden.
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Een organisatie die zich bezighoudt met de veiligheid voor de
luchtvaart in de voormalige Sovjet republieken is Avia Safety.
Zij zijn nu naar buiten gekomen met nog niet eerder vertoonde
radarbeelden van een verkeersleidingcentrum in Rostov.
Het zijn beelden van net voor de crash en van 20 minuten erna.
Daaruit blijkt duidelijk dat er zich één of twee
gevechtsvliegtuigen ophielden in de buurt van het Maleisische
toestel.
Op de volgende afbeelding zie je één van die opnames van vlak
na de crash. De paarse stippellijn is de koers van vlucht MH17
en de blauwe stipjes in de vorm van een T ten noorden van de
koers
van
de
Boeing,
zijn
andere
vliegtuigen.
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De door Avia Safety vrijgegeven beelden zijn in
overeenstemming met de eerder door de Russische autoriteiten
beschikbaar gestelde radarbeelden. Deze zijn echter
nauwkeuriger en geven de positie aan van de
gevechtsvliegtuigen ten opzichte van vlucht MH17.
Als ze zich ten noorden van de koers bevonden dan hielden ze
zich op aan de linkerkant van het toestel. Ook dat is in
overeenstemming met de kogelgaten aan de linkerkant van de
cockpit en niet te vergeten, de bovenkant van de vleugel. De
schade aan de bovenkant van de vleugel kan nooit en te nimmer
door een BUK raket veroorzaakt zijn.

Avia Safety komt tot de conclusie dat dit alleen maar
gevechtsvliegtuigen kunnen zijn omdat de stippen zich vlak bij
elkaar bevinden en geen transpondersignaal uitzenden.
Gebruikelijk voor gevechtsvliegtuigen op een missie.

Theoretisch zouden dit ook nog Russische gevechtsvliegtuigen
geweest kunnen zijn, ware het niet dat het onmogelijk geweest
zou zijn voor deze toestellen om de grens met de Oekraïne over
te steken zonder opgemerkt te worden door de radarsystemen
43

En zo hebben we dit weekend de top van de G-20 landen in
Brisbane (Australië), waar Poetin zich wel heel eenzaam moet
voelen. Vals beschuldigd staat hij daar tegenover een stel
liegende psychopaten die in opdracht van Wall Street en de
megabedrijven de grondstoffen in de Oekraïne moeten zien te
bemachtigen.
Bron:
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“After a while only one jet [of the three] returned, which had had
those missiles… It returned without the missiles. The pilot was very
frightened,” the man said. The employee stressed that only the
returned Su-25 had been equipped with air-to-air missiles, and said
he was sure it was not air-to-ground missiles.’

RT News

...

Read more: Ukrainian Combat Jet Returned Without its Air to Air
Missiles After MH17 Crash: Reports

MH17 HOAX: Crash Scene Evidence Reveals No Boeing-777 Engine
Posted by Harold Saive on July 26, 2014
It’s now established that US and international troops were deployed
to the Ukraine under Exercise Rapid Trident - a 12-Nation joint
military exercise in the Ukraine coinciding with the alleged crash of
MH-17.

The employee, who claims to be an eyewitness, said on July 17 that
three Ukrainian combat jets took off, and that one of them, an Su25, was carrying air-to-air missiles.

WHAT IS RAPID TRIDENT?
Rapid Trident supports interoperability among Ukraine, the United
States, NATO and Partnership for Peace member nations. The
exercise helps prepare participants to operate successfully in a joint,
multinational, integrated environment with host-nation support
from civil and governmental agencies.
Rapid Trident is a part of U.S. European Command’s Joint Training
and Exercise Program, designed to enhance joint combined
interoperability with allied and partner nations.
The exercise also supports Ukraine’s Annual National Program to
achieve interoperability with NATO and commitments made in the
annual NATO-Ukraine work plan.
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‘A Ukrainian air force Su-25 combat jet took off from an airbase in
eastern Dnipropetrovsk carrying air-to-air missiles and returned
without them on the day a Malaysia Airlines plane crashed in eastern
Ukraine in July, Komsomolskaya Pravda newspaper reported, citing
an airbase employee.
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How many times have government and military exercises turned into
false flag events like 9/11, Sandy Hook, Boston Marathon Bombing
and now – the sensationalized downing of a Malaysian Airliner, MH17, as another in a long line of False Flags. VIDEO: DAHBOO7
Opinion about Rapid Trident
Interview Reveals US Army Facilitated actions in Eastern
Ukraine. Did the Army hire Ukraine sub-contractors to haul
imported crash debris ror camera fodder?
Rapid Trident II – NATO Military Exercise Taking Place In Ukraine
At The Time Of MH17 Shoot Down
Army watching Eastern Europe closely
WASHINGTON (Army News Service, March 27, 2014) — The Army
and NATO are watching “very carefully” the troop deployments and
the exercises they’re doing in Russia, said Army Chief of Staff Gen.
Ray Odierno.
While any decision to execute comes from the commander in chief,
the Army must be prepared for any contingency, Odierno
emphasized.
“Our NATO allies are concerned about what they’re seeing here,
especially those in Eastern Europe,” he said.
Asked if the Army could move up some of its training exercises with
Eastern European leaders, Odierno responded:
The Army has a “robust exercise program” that goes on throughout
Europe that could be utilized to do many things. He added, “I think
we’re taking a very hard look at that as we look at the exercises we
have planned.” … Only last year (2013) the Army participated in
Exercise Rapid Trident in Ukraine. During that exercise, armies
from 17 nations participated.
[youtube qopnTeQUlUM]
• VIDEO: GE90 Engine developed specifically for Boeing 777
• UPDATE: The Rolls Royce Trent Engine powered Malaysia
flight MH-17 (9M-MRD).
ROLLS-ROYCE
SIGNS
TOTALCARE?
SERVICES
AGREEMENT
WITH
MALAYSIA
AIRLINES
Energy Press Releases Thursday March 11, 2010 15:23
Rolls-Royce, the global power systems company, has signed a long
term TotalCare® service agreement to support engines that power
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Malaysia Airlines’ fleet of 17 Boeing 777 aircraft.
The agreement, which covers Trent 800 engines, is the first time that
Malaysia Airlines operations will be supported by TotalCare®

Even while the evidence of hoax are not diminished, it
must be updated that the Rolls Royce, TRENT-800 engines were
installed on all Malaysia B-777 fleet including MH-17.
The TRENT engine rotates clockwise (CW) as opposed to the
counter-clockwise (CCW) rotation of the GE90. An archive photo of
Malaysia 9M-MRD from June, 2011 clearly shows the CW rotation
of the Trent engine as indicated on the unique nose cone spiral.
Malaysia Airlines with TRENT-800 engine takeoff roll in 2011 (9MMRB)
[youtube NLmBG6jcA_k]
Trent-800 engine more economical:
A Trent-powered Boeing 777 weighs up to 3.6 tonnes less than
General Electric and Pratt & Whitney-powered versions.
RT News
Ukraine will play host, but the US military will call the shots, in an
upcoming military exercise called Rapid Trident that will bring
together some 1,300 international forces in Ukraine for a longplanned exercise.
Although the United States canceled Atlas Vision 2014, which was
scheduled to take place in July in the northeastern Russian city of
Chelyabinsk, the Pentagon says it will go ahead with plans for a
multinational military exercise this summer in Ukraine.
Atlas Vision is a bi-lateral U.S-Russian Ground Forces exercise. The
exercise will consist of a battalion-level command post
exercise/Computer Assisted exercise and a platoon-level field
training exercise.
Interesting how the media has erased the fact that Russia knows all
about Rapid Trident including MH-17 evidence “irregularities”.
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More interesting is that Russia had planned to participate in one of
these US-led events – Atlas Vision – on their own soil. Meanwhile,
investigators and bloggers continue to get blind-sided by disinfo
couched as insider “leaks” from allegedly trusted sources.
No doubt that every player forecasting the “new Cold War” are
completely informed about the MH-17 hoax as integrated into a war
games exercise.
When will investigators learn to look first, for the planned exercise
as the pretext to a hoax/False Flag as was the case in 9/11, Sandy
Hook and Boston Marathon Bombing.?
HOAX: Bogus Engine Debris at Alleged MH-17 Crash Site
The huge, wide-body Boeing-777-200 is powered by one of the most
advanced turbofan engines in the world.
Rolls Royce Trent 800 Turbofan engine has diameter of 9.2 feet.
Engine parts and other debris mostly appear to originate from
aircraft other than a B-777-200. More importantly, the impact of a
giant B-777 falling from over 30,000 ft. altitude would be expected
to leave a large impact crater, yet the debris appears to be dumped
on the ground as if hauled in by truck.

At first sight the alleged engine debris appears to match the Trent
800 engine profile in the combustion stage aft of the large fan. But
on closer inspection no reasonable observer would expect this heavy
metal section to survive a fall from 30,000 feet without being
disintegrated as it creates a large crater in the ground. Instead, the
49
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the section looks more like it was hauled onto the scene and dropped
from on the ground from the back of a truck

De vliegramp MH17 deel 2

The source of the images, a man identifying himself as a tourist guide
/ traveller / photographer / former soldier from Slovenia,
@MatevzNovak, has since posted more photos – taken by a Nadezhda
Chernetskaya – of what he claims to be the crash site of Flight MH17
in Grabovo, Ukraine. (TRNS)
No evidence of Boeing-777 engines at crash site could conclude that
neither MH-17 nor MH-370 were struck by a missile!
Horizontal and vertical stabilizer at alleged crash site fail to match
Boeing-777 profile specific to 9M-MRD alias flight MH-17

Coconuts TV Reports:
“Michael Holmes of CNN shared an image on Twitter via his account
@holmescnn of a section of what appears to be a Malaysia Airlines
jetliner on a grassy field. The Malaysian flag is clearly depicted and the
red and blue livery colours used by MAS are also shown.”
Click to Enlarge
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Source photo – Airliners.net
A widely circulated video alleging shoot-down of MH-17 cannot be
supported. Evidence supports catastrophic failure of the starboard
engine that was eventually brought under control. On close
inspection, the dark under-side paint job (livery) suggests the
aircraft is from the fleet of British Airways (Airbus) and not from
the Malaysia airlines fleet of Boeing 777-200 servicing flight MH-17.
[youtube U0st10-i2WE&list=UUEr71trKwMmRXWm3HCJacBw]
Suspicion that a counterfeit “MRD” section was conspicuously
planted at the scene is further confirmed.
Related:
• MH-370, B-777 Equipped With Unprotected Version of FlyBy-Wire (Drone) Technology
• Wrong Aircraft identified as MH-17 Fuels Debate
• Was WHO official Glenn Thomas assassinated in MH17 to
intimidate WHO officials, NGOs and scientists over Ebola?
______________

• About Author
• Latest Posts

Follow Me
Harold Saive
Harold Saive is a Vietnam era Veteran (USAF) His civilian career
spans 30 years as hospital administrator, electronics specialist,
musician, Amateur radio operator and private pilot.
Activist interests include:(1) Prosecution of perpetrators in the
deliberate demolition of the Twin Towers and Building 7 on
9/11/2001. (2) Expose media and government agency disinfo to bring
an end to climate manipulation via covert aerosol dumps, that poison

__________
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the breathable atmosphere with neuro-toxins and heavy metals and
infect the human body and natural ecosystems with bio-engineered
pathogens. (3) End the Federal Reserve, an unconstitutional private
central banking system.
Powered by Starbox
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on
pinterest_shareMore Sharing Services194
Related Posts:
• No Related Posts
The views expressed herein are the views of the author exclusively
and not necessarily the views of VT or any other VT authors,
affiliates, advertisers, sponsors or partners and technicians. Notices
Posted by Harold Saive on July 26, 2014, With 26291 Reads, Filed
under WarZone. You can follow any responses to this entry through
the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Comments Closed
55 Responses to "MH17 HOAX: Crash Scene Evidence Reveals No
Boeing-777 Engine"
1. re1 August 21, 2014 at 3:04 pm
Nonsense, this is the only engine TRENT800 blind can not see.
Please
see
only
four
images
on
my
blog
http://re1truth2.wordpress.com/2014/08/17/wzmocnienie-silnikatrent-800-potwierdza-zestrzelenie-boeinga-777-2h6er-lot-mh17malaysia-airlines-pociskami-z-malokalibrowego-dzialka-gsh-301/
Regards
2. Enrico August 2, 2014 at 5:51 pm
#Frankly Speaking – your September clues link leaves out the fact
which
floors
were
hit
on
the
twin
towers.
That will give you a clue this website is misleading, there were no
missiles or balls. Both floors had been renovated by the same
company that had done the upgrades on the slice of the pentagon that
exploded.
The perfect hole of a jet made into the building right out to the very
tip of the wings? Come on the sheeple are not all that stupid.
Government bond trading firms were targeted. Yes this is another
multi layered operation courtesy of the same criminally insane tribe.
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3. stephanaugust August 2, 2014 at 12:33 am
Why is Wikipedia saying that the crash site is near Tores when there
is a Google Maps location, Hrabove, that is nearer?
4. Harold Saive July 29, 2014 at 7:55 am
Rapid Trident II – NATO Military Exercise Taking Place In Ukraine
At
The
Time
Of
MH17
Shoot
Down
Good post Trutnow88 found on Godlike Productions
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message2599473/pg1
o stephanaugust July 31, 2014 at 10:45 pm
Harold, I translated your article into German, if you like to add a
link for German readers, it is at
http://www.criticomblog.wordpress.com/2014/07/31/mh17falschmeldung-kein-triebwerk-einer-boeing-777-an-derabsturzstelle/
5. Harold Saive July 29, 2014 at 7:15 am
NOTE — The Army officially asserted their willingness to assist in
East Ukraine
Rapid Trident II – NATO Military Exercise Taking Place In Ukraine
At
The
Time
Of
MH17
Shoot
Down
Army watching Eastern Europe closely
WASHINGTON (Army News Service, March 27, 2014) — The Army
and NATO are watching “very carefully” the troop deployments and
the exercises they’re doing in Russia, said Army Chief of Staff Gen.
Ray Odierno.
Asked if the Army could move up some of its training exercises with
Eastern European leaders, Odierno responded
The Army has a “robust exercise program” that goes on throughout
Europe that could be utilized to do many things. He added, “I think
read more ...
o stephanaugust July 31, 2014 at 11:56 pm
“I think we’re taking a very hard look at that as we look at the
exercises we have planned.”
Imagine such a carpet seller language starting with an inferiority
complex like “I think” during a battle and all is lost.
6. Harold Saive July 29, 2014 at 7:08 am

56

De vliegramp MH17 deel 2

No.782

Still no military press release on 2014 Exercise Rapid Trident (can
you
blame
them?)
The Guardian, Wednesday 19 March 2014
British
military
set
for
exercise
in
Ukraine
Personnel will be part of a group of about 1,300 troops who are
taking part in Rapid Trident, a previously planned exercise.
British forces are preparing to travel to Ukraine in July to join allies
in a peacekeeping training exercise.
The troops will be part of a group of about 1,300 troops, mostly
American, who are taking part in Rapid Trident, a previously
planned
exercise.
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/mar/20/britishmilitary-ukraine-exercise
Although
read more ...
7. domovoy July 28, 2014 at 2:43 pm
So far I have not seen compelling evidence the engine(s) in the field
are not from a 777-200. Remember the ducted fan (the 10ft dia
section the dude is standing in) is the most fragile part of these
engines, the part which would have disintegrated almost as soon as
any kind of rotational instability started. The much harder and
heavier combustion compression turbine chamber, the main body of
the jet engine, is also much smaller which you can see from the
schematic mock-up diagrams. The “fans” seen in the crash site
videos are clearly the compressor turbines and seem to be about the
right size for a RR “Trent”. And BTW, the “Trent” had terrible
problems, resulting in significant delays in deliveries of the first
200’s. Engineers at Boeing and Airbus were scratching their heads
over the decision to go with “Trents” ahead of
read more ...
o Harold Saive July 28, 2014 at 5:27 pm
After the GE90 was ruled-out it became apparent that the TRENT
parts are a probable match. But the cafeteria style presentation for
the camera – as if the pieces were levitated to earth from 33,000 feet
– is a glaring admission that the debris was imported to the scene.
Why? Because the public needed the convenience of seeing genuine
engine parts as opposed to a big hole. Add to that the absence of
57

De vliegramp MH17 deel 2

No.782

either of the large turbofans and a 2nd Trent engine including those
nearly indestructible deflector spindles on the fan. With this we can
speculate that Trent parts from the hijacked MH-370 acted as the
“throw-down gun” for the MH-17 smut story. The interval of time
between events gave the perps the opportunity to prepare MH-370
parts for the July 17th event to coincide with Exercise Rapid
Trident….a 14 Nation war games event that admittedly
read more ...
o Harold Saive July 28, 2014 at 5:30 pm
The GE90 was not without it’s own problems when the engines had
to return for service due to early corrosion issues.
8. Harold Saive July 28, 2014 at 1:28 pm
Russia wants an impartial investigation – Sound familiar?
http://youtu.be/u_usryQ7pUg
9. urbanb July 28, 2014 at 11:53 am
hmm, the trent is partly made out of the hardest, strongest and
lightest alloys known to man. It survives being shot at by small
caliber arms and continues to operate normally. A single blade in the
turbine moves 300 hp of power. A fan failure releases more energy
than a hand-grenade but [by regulation] leaves the airplane
unaffected. Etc etc. It can survive a fall to limit speed followed by
crash.
Bigger
crater?…
not
necessarily.
(I’m not arguing against the other questions in the article)
o urbanb July 28, 2014 at 12:24 pm
The interesting part is the direct realtime feed from the engines to
RR in UK, the know already exactly what happened to the plane…
o Harold Saive July 28, 2014 at 12:48 pm
All agree on the hardness and durability in the Trent 800 alloys. But
you lose us when you claim such indestructible material would not
cause the earth to yield to leave a large crater in the ground after
falling from 33,000 feet. Are you saying that a plunged knife could
not penetrate warm butter?
o gfw August 1, 2014 at 7:48 am
Its all a matter of Conservation and transfer of Energy Imagine a 7.5
ton engine plus support hurtling to earth from 33000 ft hitting
ground at near terminal velocity, over 600mph. ( For free fall in a
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vacuum, velocity squared equals 2g times distance, so velocity would
be 960 miles an hour !) Either the engine would be shattered on
impact with solid ground and be scattered over a wide area, or, as in
this case, the engine stays in one piece and tons of loose earth are
scattered instead and leave in its place the inevitable crater.
10. Gi Linda July 28, 2014 at 10:25 am
Who would benefit from such a hoax? Only the rabid mad-dog
Luciferian Zionists gained an evident immediate advantage. Using
media hysteria like the sweep of a magician’s hand to entrance a
deluded audience, the Synagogue of Satan struck Gaza with crimes
against humanity while those with their brain-pans hotwired to the
ministry of mind control were distracted. America fell into that
trance again, just like 9/11, Sandy Hook and all the other false flag
attacks. The world was primed to respond with shock, programmed
to look away and tremble in traumatised fear of the scary Russian
bear. Same script, same game, same hideous puppet masters.
Problem/Thesis supposed missile attack on innocents;
Reaction/Antithesis angry rant against Russia; Solution/Synthesis
Gaza genocide unobserved.
o drbhelthi July 31, 2014 at 2:18 pm
Precisely. Distraction and disinformation coordinated by some of the
world´s best mercenaries, the israeli MOSSAD. However.
Many, older, experienced, well informed observers are watching this
Hollywood presentation. And, it is not being presented by Putin and
company, rather by zionists in the Olde City of London and their
quarterbacks
in
Tel
Aviv.
Some of us understand increasingly why God voided the original
covenant with the genuine Israel, which seems to be the point at
which the fraudulent “israel” took over. Hebew scholars report that
miscegenation began long before then, however.
11. stephanaugust July 28, 2014 at 7:18 am
At aan irfan (“MH17, UKRAINE AND GAZA”) I found the most
priceless over the top propaganda piece of this false flag. I found it
in a comment. It is a Telegraph story titled “MH17 Young woman in
Ukraine allegedly posts picture using mascara looted from crash
site”
The comment at aan irfan explains the hidden Zionist background.
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o ani July 28, 2014 at 3:00 pm
stephan I stopped going to Aan irfan when their address changed.
The Tap told us Aangirfan was locked out of their old site, and when
I went to the new one, commenters there gave me shivery creeps I
could not believe myself.
I left, never to return, because I felt they had been infiltrated by
something very nasty. I had been a follower for about three years,
where I learned a great deal.
12. joshada July 27, 2014 at 3:18 pm
ATO Update Operational Situation in the East of Ukraine for July,
27 12 00 UTC
http
//burkonews.info/ato-update-operational-situation-eastukraine-july-27-1200-utc/#more-841
13. joshada July 27, 2014 at 3:07 pm
Warning of Impending Terrorist Acts by the Kiev Junta, July 26,
2014
http //slavyangrad.org/2014/07/27/urgent-warning-of-impendingterrorist-acts-by-the-kiev-junta-july-26-2014/
video
with
subtitkes
–
http
//www.youtube.com/watch?v=0_eDgYDn49s
14. LC July 27, 2014 at 1:31 pm
What about these two supposedly live clips?
[RAW] Malaysia Airlines Shot Down MH 17 Plane Crash in Ukraine
2014, 298 Dead
[Update] Video Malaysia Airlines plane MH17 ‘shot down’ in
Ukraine – MH17 Crashed !!
*****www.youtube.com/watch?v=U8adDvOPVxI
Doesn’t this look like the video-faked 9/11 planes???
o stephanaugust July 27, 2014 at 1:50 pm
This is so much 9/11 style it has to be the official explanation by the
government.
o LC July 27, 2014 at 3:32 pm
OH; second link fell out of frame. Here it is;
*****www.youtube.com/watch?v=bn5SbpdyLQE
o Harold Saive July 27, 2014 at 3:56 pm
An explosion of the horizon is no proof of a plane crash.
o stephanaugust July 28, 2014 at 7:28 am
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As I understand it, LC provided the two videos as examples to show
how full the internet is with homemade (fake) proof. Yesterday it was
Photoshop TM, today it is After Effects TM.
o Harold Saive July 27, 2014 at 3:54 pm
The clip is obvious a different event. If you count 6 seconds from
smoke to bang the aircraft could be no higher than 9,000 feet above
the ground. MH-17 was reported at over 33,000 feet…. Look clodely
at the wings. They are not the shape of a Boeing-777. Anyone who
failed to analyze this video was “punked”.
15. jmreeves July 27, 2014 at 12:27 pm
Curiouser
and
curiouser.
Not
as
advertised,
that’s
for
sure.
Various
factoids
are
still
piling
up.
Thanks for your work Mr. Saive.
John
16. DGSE July 27, 2014 at 10:36 am
Very interesting! Alas here is another WTF moment in the persuit of
the truth. Is THIS piece disinfo? As Mr Gordon Duff has claimed,
concerning this site, that 30% is pure BS. The first thing that came
to my attention is “WTF, now the Boeing 777-200 Dream Liner is
‘driven’ by GE (General Electric) engines, ’cause the other
Malaysian Boeing-777 (MH-370) was driven by ROLLS-ROYSE. I
watched the development of the new Boeing Aircarft and at no time
did I notice that Boeing changed Engine Manufactures in “midstream” of production. So one missing Malaysian A/C has RR engnes
and the other has GE engines. SOMETHING IS VERY WRONG
HERE. I wonder who is “pissing on my leg and telling me its
raining”. The “Age of Insanity” coninues unabaited.
o DGSE July 27, 2014 at 10:47 am
I know three manufacturers were in the running GE, P&W and RR.
I thought RR was awarded the final contract (RR got the 777-200
and P&W got the 777-200ER contract) . It would seem it is not
business as usual when it comes to this spacific aircraft. Any thoughts
by educated VT readers is very welcome.
17. stephanaugust July 27, 2014 at 9:46 am
Why is no one asking if they could have taken all their needed MH17
parts from a place like this?
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http://www.io9.com/the-worlds-most-bizarre-aircraft-graveyards511526945
18. joe chuy-medina July 27, 2014 at 7:43 am
@ frankly, I had another msg on that, on Stu Web article, but
“someone” removed it. Would have to go back and search the
nodisinfo site. There may be no value in that at this stage.
Basically, all of the nodisinfo observations are possible, but don’t fit
our “logical” brains. So we reject it. “You can’t tell me!” The sign of
a closed mind. Personally, I would forget about the crash at a road,
because it is possible, if not probable, due to fewer roads than land.
Once you prove that “A” cannot be non-A, the hypothesis is
destroyed, but the collectivity wants you to prove what non A is
before they will discard their firm beliefs. 911 is a great example, as
is Sandy hoax.
So far, Harold is on a reasonable mission. Readers will notice that he
responds to most comments, unlike several other authors who post
on VT.
Also,
read more ...
19. muchkama July 27, 2014 at 7:31 am
Great post!
20. stephanaugust July 27, 2014 at 2:28 am
The exercise is called Rapid Trident and the stabilizer shows a
double trident? Just wow.
o Harold Saive July 27, 2014 at 7:14 am
Nice catch. I forgot to mention that.
21. Harold Saive July 26, 2014 at 11:22 pm
Hoax = deception. When you fully absorb the art of deception
(Machiavelli) you must consider that every perception could be
“deception” or hoax. Willingness to accept cognitive dissonance is
essential at finding the facts. Those who want the story to end a
certain way will reject my evidence of a hoax because it spoils their
expectations about how the drama will unfold. Too much like
entertainment when this should be regarded as deadly serious stuff.
o Frankly Speaking July 26, 2014 at 11:59 pm
Bravo, Harold!.
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If haven’t already, you should read all of DR’s K’s work
http://WWW.nodisinfo.com. There is a good deal of useful hoax
analysis there, (you don’t have to agree with 100%). This will bolster
your own thinking. Perhaps you might absorb the best points and
write an article in VT about it?
22. LC July 26, 2014 at 8:57 pm
OR;
Q; WAS THIS ONE HIJACKED ALSO???
Q those turbines in above shots could they be the mid-or tail section
ones
which
are
smaller
than
the
front
one?
& Thanks Mr. Saive.
o Harold Saive July 26, 2014 at 11:01 pm
9M-MRD was listed as “canceled” on the day of the crash. Passenger
Cor Pan took a picture of the plane he was going to board on that
day, but the tail number was 9M-MRC. It’s possible the cancellation
had something to do with the passenger risk due some anticipated
aggressive air activity having to do with the NATO military exercise
“rapid triton”.
All this airplane intrigue sounds way too much like the monkey
business around the 9/11 “hoax”.
o Harold Saive July 26, 2014 at 11:11 pm
The engine debris fails to match the GE-90 engine in physical siz no
matter which part you inspect. High bypass engines are similar in
basic design but smaller engines create smaller debris. The 2 large
10,5 inch fans are completely missing because they don’t exist. the
titanium nose cone is practically indestructible but there is no sign of
it because it doesn’t exist. — The vertical stabilizer doesn’t match a
B-777 airframe. Every time you look there is something else that
doesn’t match.
23. joshada July 26, 2014 at 8:15 pm
Hi , I’m new here . Go to this site https
//www.flickr.com/photos/jeroenakkermans/sets/
Nice pics from the “MH17″ at the crash site , but not from the engine
.
Strange
.
Jeroen Akkermans is a dutch journalist from RTL news Berlin .
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http
//translate.yandex.net/tr-url/auto-ruen.en/politikus.ru/events/24720-strasti-po-boingu-pervye-priznakirakety-vozduh-vozduh-sbival-ne-buk-m1.html
24. Simpsons Donkey July 26, 2014 at 5:19 pm
People
are
so
keen
to
go
off
on
a
tangent.
Use your eyes. The part in the field is NOT the ten-foot front fan.
Count the blades, there are 3 or 4 times as many on the fan in the
field. It’s a different part. It’s also crushed and half-buried.
MH17 was tracked, not by Europe’s FAA, but by geeks, all the way
from Schiphol. They watched it cross the path of Putin’s plane. Tell
me
how
another
plane
was
stitiched
in.
Relatives of the dead from Australia are now arriving at the crash
site. Tell me how they are all crisis actors, voluntarily going into a
hot
war
zone.
The AIDS conference in Melbourne was short the people on the
plane, no more, no less. Tell me how they fudged that.
While you’re concocting more red herrings, I’ll concentrate on
which Ukie Nazi and which American Nazi I got to get even with.
o Harold Saive July 26, 2014 at 6:51 pm
I agree…..the GE90 has a huge 10.5 ft.diameter fan with 22 blades of
a distinctive shape made from composite material. With no evidence
that Boeing-777 engine parts can be located at the crash scene, we
cannot leap to conclusions that a Boeing-777 actually crashed.
For weeks corpse media claimed with certitude that MH-370 crashed
into the ocean even when no debris could be found. Later, we were
offered conclusive evidence by open-source investigators that MH370 was hijacked.
Many things happen during a planned military exercise like Rapid
Trident that can effect perception management.
It’s rational to entertain that valid corpses are ready to be claimed
by families even while we confront the fact that there’s no evidence
that a Boeing-777 crashed. Spinning 2 plates should not be that
difficult.
o ptwang July 27, 2014 at 10:52 am
Yes I saw the Aussie parents at the crash site – seems regular people
are allowed in to wander around but not investigators if you believe
the garbage propaganda. There have been very few families that
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have had to fake grief so far, most are distant relatives so don’t even
have to have been seen with the victims.
The AIDS contingent – started with 108, now only 6, convincing.
Brand new passports and corpses that fell into the homes stank and
didn’t bleed – can’t get past that I’m afraid.
25. JS July 26, 2014 at 2:33 pm
Here’s a bit more about the exercise this year.
http://www.stripes.com/news/us-army-to-proceed-with-plannedexercise-in-ukraine-1.272551
o Harold Saive July 26, 2014 at 6:59 pm
Thanks….There is broad coverage of these events if you know how
to get to the right sources, but corpse media continued to stay quiet
on Exercise Rapid Trident even during all the upheaval in the
Ukraine.
Why? …. Perhaps It wouldn’t look good for the American people to
know that the US was “calling the shots” on a multi-national war
games operation in the Ukraine just as civilian planes were allegedly
missiled out of the sky.
o Harold Saive July 28, 2014 at 9:47 am
Keep checking back to the site for a news release on how Rapid
Trident succeeded this year….. in 2014. Ha!
26. joe chuy-medina July 26, 2014 at 1:17 pm
Harold, we may be looking at a section near the jet engine burn
chamber, rather than the front “compressor” which is driven by the
turbine jet, of course. I vaguely understand turbo from fanjet but am
no authority.
joe
o Harold Saive July 26, 2014 at 6:14 pm
None of the parts on the ground match the GE90 in size, function or
design.
27. joe chuy-medina July 26, 2014 at 12:34 pm
have already read comments somewhere saying that the engines
ARE indeed either the GE, PW, or RR engines, don’t recall their
logic behind that. Remember my first comment that they looked to
be much smaller -as was the case of the planted 747 engine on Church
and
Murray
St
in
NYC?

Obviously, the first fan at 126″ is much bigger than anything in the
crash photos.
as an aside, I believe that “disinfo” noticed this apparent visual
contradiction, although I didn’t agree with most of his conclusions.
I guess I am reading too much, and learning too little! but mature
people understand that almost anything is possible when the US
government and military are involved.
joe
o Harold Saive July 26, 2014 at 6:17 pm
There is no logic that can explain how this crash scene fails to show
anything resembling a GE90.
o Harold Saive July 27, 2014 at 4:02 pm
Any evidence of engines at the crash site was hauled in by truck and
dumped on the ground. Any hunk of metal falling to earth from
33,000 feet would disintegrate as it created a big hole in the earth.
o Harold Saive July 28, 2014 at 9:42 am
It turns out the engines were Rolls Royce TRENT-800 engines (see
the article corrections) that DO appear to match a heap of metal
described as the “combustion” unit of the TRENT-800 dumped on
the ground. The appearance of these parts to the exclusion of the
huge turbofan assembly is the first clue to imported crash parts. But
the biggest clue is these parts are laid on the surface of the ground as
if dumped out of a truck. Any middle-school physics student will
know a massive hunk of metal falling from 33,000 feet will create a
massive hole in the earth as it essentially disintegrates into an
unidentifiable heap of metal.
o DGSE August 2, 2014 at 8:51 am
Hi Joe. The “logic” I used to ask such a question, was due to the
FACT that the WRONG engines (GE=General Electric) were being
discussed here, specifically by the author. How is that for “LOGIC”.
I also noticed the author, or ANY of the readers/posters, didn’t
bother to correct or answer my question until you posted your
comment,
for
that
I
thank
you.
GS
You must be logged in to post a comment Login
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https://www.youtube.com/watch?v=riCI97dSQwo

http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/zo-werd-mh-17-bovenoekraine-neergehaald/

Zo werd MH-17 boven Oekraïne neergehaald
6 april 2015 Door GuidoJ.
95 Reacties E-mail Print A A A
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‘DE BELOFTE’ van Mark Rutte. Laten wij hem helpen door
informatie van twee kanten WEL te tonen..! Zeker waar het gaat om
verifieerbare FEITEN..!
Nederland is bezig een heel eng land te worden, dat vinden wij bij
WanttoKnow niet alleen; dat vinden steeds meer mensen.. Het
propaganda-verhaal van de ontwikkelingen rondom het MH17onderzoek is ZO verschrikkelijk doorzichtig EN adembenemend
kortzichtig, dat je welhaast een hart én hersenen van eelt moet
hebben, om niet te doorzien wat hier gebeurt. Het is zelfs de nationale
omroep, ‘onze’ NOS, die het voorbereidende werk voor Mark Rutte
en het OM aan het doen is.. Want als de NOS volledig ongenuanceerd
het verhaal van het OM in beeld brengt als ‘de schuldige is
gevonden’, dan spreken we niet meer van onafhankelijke
journalistiek..
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Russische officier, de aanslag op de MH17 is uitgevoerd. De naam
van de man wordt genoemd en terloops komt de bron van het bericht
naar voren.. Doe je je even je stoelriemen vast..??
DE BRON die door het OM wordt genoemd, is afkomstig van de
andere mogelijke DADER, namelijk het regeringsleger van
Oekraïne, wiens geheime dienst zomaar een vermeend ‘afgetapt
telefoongesprek’ aan het Nederlandse OM heeft aangeboden. In dit
gesprek, je weet het, zou de betreffende Russische officier gesproken
hebben met separatisten over de BUK-lanceerinrichting.. Ja, dat is
nou precies informatie die je van een potentiële dader mag
verwachten, informatie die deze dader dient schoon te wassen, te
ontlasten van mogelijk daderschap..!
Wellicht weet je, dat het de grootste truuk van machthebbers is, om
via zogenaamde VALSE-VLAG-OPERATIES, de schuld van een
daad-van-agressie neer te leggen bij een partij, die het dus niet heeft
gedaan, maar wel de schuld krijgt. Vervolgens is het natuurlijk een
fluitje van een cent, om de (wereld)bevolking in een dusdanige
stemming te brengen, dat ze jou als machthebber steunen in jouw
strijd tegen die ‘schuldige’..! Wij geven je in dit kader van de aanslag
op de MH17 graag mee, dat in februari 2014 de Amerikaanse
regering haar zogenaamde ‘adviseurs’ heeft gestuurd, die de proWesterse zetbazen in de Oekraïense regering zouden gaan ‘bijstaan’
in het opbouwen van het land…!
Meestal wordt met de term ‘adviseurs’ een keurcorps van CIAagenten, Special Forces en ander, onder de radar-werkend top-secret
klasse personeel bedoeld.. Jongens die van wanten weten en dus ook
van ‘aanpakken’ weten.. Geen gedraal, geen woorden, maar dáden..
Alsjebegrijpt wat wij bedoelen..? Daarbij niets- en niemand-ontziend
tewerk gaan.. De historie blijkt dit verhaal kéér op kéér te bevestigen.
Ook het onlangs verschenen boek van Joost Niemöller spreekt al van
een ‘doofpot’.. Waar gaan we naar toe met kapitein Rutte en de
morele en ethische koers van het MH17-onderzoekl?? (klik voor info
over dit boek)
Het betreft de mededeling van het OM, dat de strafrechtelijke kant
van de aanslag in beeld probeert te brengen, dat het informatie heeft
ontvangen, waaruit zou blijken, dat onder het commando van een
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Joost Niemöller, journalist en auteur van het eerste boek dat over de
MH17-ramp verscheen: “Nederland is een eng land aan het
worden”.
Joost Niemöller over de twijfelachtige en ‘enge’ rol die de NOS vaker
en
vaker
speelt..
We laten je graag even het commentaar weten van Joost Niemöller
op deze hele zaak; de verwording van de NOS tot propagandamasjien van de regering Rutte.. Joost is journalist en auteur van het
onvolprezen boek over de MH17-ramp, waarvan je hiernaast de
cover ziet. Lees het verhaal in de woorden van Joost:
“Gisteren bracht de NOS het bericht dat er voorafgaand aan de
neergehaalde
vlucht
MH17
ook
heel
veel
andere
luchtvaartmaatschappijen waren die over Oost Oekraine vlogen. Wat is
daarvan nu eigenlijk de nieuwswaarde en waarom wordt dit bericht
juist nu gebracht?
Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat dit bericht juist nu
gebracht wordt. Het VPRO radioprogramma ‘Argos’ bracht
zaterdagmiddag 4 april namelijk de naar hen gelekte briefing van het
diplomatenoverleg in Kiev naar buiten. Terwijl het kabinet Rutte eerder
niet inging op verzoeken van de Kamer om dit vrij te geven. En de muur
van zwijgen van de PvdA en VVD fracties deed de rest.
Maar nu de briefing is gelekt weten we zeker wat we al hadden kunnen
weten: namelijk dat de regering wel degelijk via dit diplomatieke kanaal
gewaarschuwd was dat er na het neerhalen van een Oekraiens Antonov
gevechtsvliegtuig op zo’n 6000 meter hoogte sprake was van een geheel
nieuwe, en gevaarlijke situatie voor de burgerluchtvaart die op zo’n 10
kilometer hoogte vloog. Want wat je op 6 kilometer kunt neerhalen, kun
je best ook wel op 10 kilometer neerhalen. Het regime in Kiev had het
luchtruim boven Oost-Oekraine op 9.500 meter afgesloten, waardoor
het niet-effectief voor de burgerluchtvaart was afgesloten. Die vlogen
namelijk meestal iets hoger.
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Ook NOS-correspondent-ter-plekke in Oekraïne, David Jan
Godfroid zingt het liedje gedwee mee, dat de Russen en de Russische
separatisten het gedaan hebben…. David Jan Godfroid, aangenaam.
‘Putin-heeft-het-gedaan’ is dus zijn credo en wat op de Rusische Tv
wordt gezegd is propaganda.. Zichzelf daarmee als neutraal en
onafhankelijk journalist diskwalificerend.. Orders uit Hilversum..??
Die twee gegevens, het neerhalen van de Antonov en het gedeeltelijk
afsluiten van het luchtruim, hadden een duidelijke waarschuwing
moeten zijn voor dit kabinet: Vlieg niet meer over Oost-Oekraine. Geef
een waarschuwing af, of desnoods een negatief reisadvies voor
passagiers die van plan zijn te vliegen met maatschappijen die dat toch
deden. De diplomatenbriefing maakte dat heel precies duidelijk. Dit
was een boodschap die niet genegeerd kon worden door een regering
die de veiligheid van de eigen burgers serieus neemt.
Het kabinet zit hiermee dus diep in de shit. Maar wat doet de NOS? De
NOS komt met een ontlastend bericht voor dit kabinet: Het was heus
niet zo bijzonder dat de KLM erover vloog, want andere
luchtvaartmaatschappijen deden het ook. En zelfs steeds meer, toen
men niet meer over de Krim durfde te vliegen. Ditzelfde bericht had de
NOS, op basis van oude Radar Flight berichten, ook al kunnen brengen
op de dag nadat MH17 neerstortte. Maar nee… Ze komen er nu mee!
De NOS komt dus met geen nieuws op een moment dat het kabinet
snakt naar dit soort ‘nieuws.’
Mij wordt verweten dat ik me laat interviewen door de Russische media,
want die zouden alleen maar propaganda verspreiden. Maar wat de
NOS brengt, onder het mom van ‘nieuws’ is dus niets anders dan
doodordinaire regeringspropaganda. Nieuws brengen dat geen
nieuwswaarde
heeft,
maar
wel
politieke
waarde.
Zeker, de Russische media brengen nieuws wat in hun voordeel speelt.
Maar ze brengen op zijn minst nieuws, heb ik gemerkt, en dat nieuws
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is over het algemeen ook bijzonder feitelijk. Bijvoorbeeld over de
‘bewijzen’ die het OM nu naar buiten brengt. In de Nederlandse media
hoor je daar helemaal niets over. Nederland is bezig een heel eng land
te worden..!
***
Laten wij van de ‘alternatieve media’, zoals dat zo mooi heet, dan
gewoon de ‘andere kant van de zaak’ belichten; zorgen dat jij WEL
een compleet beeld krijgt, ZONDER OORDEEL, van de mogelijke
gebeurtenissen en oorzaken rondom deze verschrikkelijk ramp.
Evenals Joost Niemöller zijn wij het eens met de stelling, dat deze
ramp VOLLEDIG eenzijdig wordt belicht; sterker nog, er wordt al
het mogelijke aan gedaan, de Nederlandse publieke opinie te kneden
in gewenste vorm..

De tweet van Joe Biden, vice-president van de VS.. Is dit het bericht
dat je van iemand in een dergelijke positie zou verwachten..?? Een
paar uur ná het neerhalen van MH-17 was voor hem de oorzaak al
duidelijk.. UIT DE LUCHT GESCHOTEN..??
Namelijk de vorm waarin het Nederlandse volk als JA-knikkende
schaapjes,
de
BUK-raket-afgeschoten-door-de-Russischeseparatisten-optie omarmt als waarheid.. De essentiële vraag die
iedere Nederlander zich inmiddels continue moet stellen, is waarom
je voorgekauwd en ‘eenzijdig MH-17-nieuws’ krijgt opgediend van
NOS, ‘t Telegraafje, en ga zo maar even door..
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Hieronder een uiterst gedetailleerd verslag van een Russische
kolonel over de uiterst gedetailleerde analyse van de wrakstukken
van de MH17. Een analyse die bovendien de onzin aantoont van de
BUK-shrapnel-theorie.. Er worden namelijk door de Oekraïense
luchtmacht, raketten gebruikt, die in de lucht worden afgeschoten
om vliegtuigen te treffen. EN OOK DEZE RAKETTEN ZIJN
VOORZIEN VAN SPECIFIEKE SHRAPNEL (metaaldeeltjes).
DEZE SHRAPNELDELEN ZIJN GEVONDEN IN DE
WRAKSTUKKEN VAN DE MH17..!
En zijn er, de door de Russen geconstateerde (radarbeelden!), die
hier in Nederland maar niet op Tv komen. Beelden die bewijzen
aandragen van ‘1 of meerdere extra vliegtuig(en) in de buurt van de
MH17, vlak voor de ramp’.. Wanneer de Nederlandse media dit niet
doen, dan vind je het hier wel op WantToKnow.
x
***
x

Een gevechtsvliegtuig van het type SU-25, zoals die in het bezit is van
de huidige regering van Oekraïne. Meer en meer komt dit vliegtuig
in beeld als de werkelijke oorzaak van de moord op de MH17. De
Oekraïense luchtmacht heeft met dit vliegtuig multi-disciplinaire
wapens in dienst, in staat om een grote verscheidenheid aan taken uit
te voeren….
x
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x
x
Het
wrakstukken-onderzoek,
of..
X
Hoe de MH17- Boeing 777 boven de Oekraïne
x
werd neergeschoten..
2015 – kolonel Cassad (vertaald uit Russisch (bron) en Engels (bron))
x x
“De volgende tekst is in sommige opzichten nogal technisch. Lees het
aandachtig door, met in het achterhoofd de eerdere technische
rapporten over de romp en de cockpit. Sinds de crash op 17 juli 2014
geloof ik dat de Boeing 777, het passagiersvliegtuig, vlucht #MH 17
werd neergeschoten door een of twee Oekraïense straaljagers SU-25.
Hieronder volgen mijn argumenten.
Tussen de wrakstukken van MH17 werd een staaf van een lucht-lucht
raket R-60M gevonden. In Holland zijn delen van de neergeschoten
Boeing gereconstrueerd. Tussen de foto’s van de reconstructie zijn
tenminste 2 van deze staven te vinden, welke de zogenaamde aanval
door een ‘BUK’, een anti-vliegtuig M1-SAM-raketbatterij, weerleggen.
Op een van de foto’s zie je een object, dat eruit ziet als een staaf van
een R-60M projectiel. Op de andere foto: een rond gat in de luchtinlaat
van de rechter motor. Er zijn minstens negen gaten te zien, kenmerkend
van een ‘air-to-air’-machinegeweer.
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Het donkergrijze, afgerond-vierkante, staafvormig object, afkomstig
uit een R-60M-raket, die afgeschoten dient te worden vanaf… een
gevechtsstraaljager! Het zijn zeer waarschijnlijk deze stukken
metaal, die de horizontale gaten in vleugels en romp van de BOEING
777 hebben veroorzaakt. Vreemd overigens dat Jeroen Akkermans
dit ‘dingetje’ niet heeft meegenomen..!
Gilze
Rijen...
Op 3, 4, 5 en 6 maart 2015 mochten 5000 mensen, familieleden en
vrienden van de slachtoffers, de gedeeltelijke reconstructie van de
Maleisische Boeing 77 bij de luchtmachtbasis in Gilze-Rijen
bekijken. De laatste grote delen zijn nog steeds in Petropavlovka.
Nederlandse journalisten hebben daar op 22 februari 2015 een volle
vrachtwagen met wrakstukken gezien.
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Voor dit gedeelte (cabine) van het vliegtuig wordt bij de fabricage
van het vliegtuig het sterkste materiaal gebruikt, versterkt
aluminium (titanium volgens andere bronnen), gelegd in dubbele
lagen, om schade te voorkomen, bijvoorbeeld voor het geval een
vliegtuig in aanraking komt met een vogel. De eerste laag zou rond
1,8 mm dikte liggen en de tweede rond 0,8 mm. We weten ook dat de
dikte van de huidplaat van de rest van het vliegtuig, een Boeing 777,
bijna overal 2 mm (0.09 inch) is.

Foto’s genomen in de hangar in Gilze Rijen, 03.03.’15

De
linkerkant van de cockpit (zie foto hieronder) trekt de aandacht,
daar is de meeste schade te zien. Het grootste gat in het midden heeft
naar buiten gekeerde gerafelde randen, karakteristiek voor een
inwendige explosie of decompressie als gevolg van een plotselinge
verandering van de inwendige druk in de cockpit/cabine. Op de foto
kunnen we ook meer dan 20 grote ronde gaten zien, die onder andere
door de rand van het raam van de cockpit gaan en de linkerkant van
de cabine van de piloten.
77
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Als je de foto’s close up bekijkt, op een van de vele links, dat kun je
een groot aantal kleine ‘vlekken’ zien ‘als pokken’ en zwarte
roetvlekken op de buitenkant van de cabine. De randen van de gaten
buigen naar binnen. Het is precies ook zoals de Duitse
luchtvaartdeskundige Peter Haisenko en oud-legerofficier Bernd
Biederman het eerder concludeerden..!

D
it suggereert dat de schoten in
de nabijheid van de huid van het vliegtuig plaatsvonden, van buiten
naar binnen. Volgens sommige schattingen zou de afstand tussen de
cockpit en het epicentrum van de explosie tussen 50 cm tot 4-5m zijn
(HIER). De straal van de impactzone van een ‘BUK’ is 17 meter, de
raket ontploft volledig computergestuurd, boven en vóór het doel,
maakt daarvoor eerst een klim en creëert een wolk van 6000
granaatscherven (BRON).
Citaat van MH17-webtalks: ‘Het zijn juist de detonatie producten die
de meeste sporen achterlaten op brokstukken. Het vermogen om
mechanische beschadiging toe te brengen op de afstand van de plaats
van de explosie is gelijk aan 15 … 20 radii. Gezien de explosiestraal
van 10-15 cm wordt dus de afstand 1,5 m. tot 3 m. Eerst komt de
schokgolf, dan de hete gassen en vervolgens de fragmentatiescherven.
Gas vertraagt snel, sporen daarvan zullen alleen direct naast de
explosie worden gevonden.’
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De klinknagels van 11 mm doorsnede.
Een aanval van ‘BUK’ klopt dus niet, qua afstand van de explosie of
de schoten. Zal de grootte van de gaten in de huidplaat wel kloppen
met een BUK aanval? Om de diameter van de gaten in de cockpit te
achterhalen moet je de diameter van de gebruikte klinknagels
vergelijken, deze is 11 mm. De geelachtige rode randen van sommige
gaten, vaag zichtbaar op de eerste foto, zijn misschien een gevolg van
de koperen buitenkant van de kogels die deze gaten hebben gemaakt.
(Als een kogel ergens doorheen gaat wordt het gepenetreerde materiaal
vooruit en opzij geduwd, hele kleine deeltjes van de kogel of
fragmentatie product achterlatend, evenals sporen van roet, kruit en
smeerolie in de baan over het materiaal. Er wordt echter helemaal geen
koper gebruikt bij BUK granaten. Er wordt wel koper gebruikt bij de
productie van fragmentatie kogels.

De band met explosieve bepantsering-doorbrekende granaten in een
vliegtuigkanon, de kogels hebben een cilindrische vorm. Het wordt
duidelijk getoond HIER Naast enkele tientallen ronde en ovale gaten
81
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in het voorste deel van de Boeing zijn er minstens vijf gaten, die een
rechthoekige en vierkante vorm hebben.
Echter, geen van hen is door de huid gegaan, dus is het moeilijk om de
grootte te bepalen. In ieder geval groter dan 1 cm. In de omschrijving
van de R27 raket (HIER), die kan worden gemonteerd op straaljager
Su-25, wordt echter wel gesproken over de aanwezigheid van kubussen
bovenop de staven in de kop van de raket..!
Voormalige militairen van de Russische en Oekraïense luchtmacht
(hier) schrijven op hun forum dat de R-60 is uitgerust met
granaatscherven elementen naast staven van wolfraam (eenzelfde
beschrijving van granaatscherven en koppen op staven is te vinden op
andere websites (hier bijvoorbeeld)).
Hiernaast een vergroot beeld van de kop van een R-60 machinegeweer.
Naast deze, is er geen enkel gat in het vliegtuig dat passend is met dit
element.
De huidplaat van de cockpit trekt de meeste aandacht. De
gefragmenteerde inhoud van een kop kan de Boeing vanuit
verschillende hoeken raken. De vorm van het gat kan hierdoor ook
verschillen. Rond, als het sferische object vanuit de goede hoek de
huidplaat binnenkomt, of langgerekt. Zo ziet het er uit als een
gewone kogel metaal raakt.
Misschien verklaart dit de gaten van verschillende grootte op de
linkse huidplaat van de cockpit. (Punt 4 op het schema aan de
linkerkant van de Boeing hieronder). Door de gaten te vergelijken
met de klinknagels zien we dat ze variëren tussen 3 en 10 cm. De hoek
waaruit de scherven zijn gekomen ligt tussen 25° – 30°.
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En
dan
natuurlijk
hoe
de
‘BUK’
vuurt..!
De 9М38М1 raket, die wordt gebruikt in ‘BUK-M1′-opstellingen,
bestaat uit fragmentatie-wapenkop 9Н314, die zo’n 70 kg weegt. In
de basis zitten 32 kilo aan sub-projectielen (4500 stuks, 8 g per stuk,
in de vorm van een I, iets tussen de vorm van een ‘Н’ en ‘X’,
vlindervormig dus en zo’n 1500 kubussen van 4 g per stuk)
BRON. Op internet is een foto van een van de wapenkoppen.
De I-vorm granaatscherf is 13 mm en de diameter van de kubussen
is 10 mm. BRON en BRON Als dit type grond naar lucht raket was
gebruikt om de Boeing neer te schieten dan zou de meerderheid aan
gaten in de huid van het vliegtuig rechthoekige vormen hebben. De
I-vormige stukken kunnen beter penetreren dan de kubusvormige
stukken. Een van de ‘Livejournal’-gebruikers deed een experiment
—

De ‘BUK’ zou dit soort sporen hebben achtergelaten, als er maar een
paar van de 4500 projectielen het vliegtuig hadden geraakt. Een
gedetailleerde beschrijving van het experiment HIER.
EN LET OP..! Op de wrakstukken van MH 17 is niet één van dit
soort gaten gevonden.
Bovendien, de projectielen die met een snelheid van 1200 m.p.s.
vliegen, zouden een duidelijk spoor moeten achterlaten in het
dunnere materiaal van de romp, meer nog als in de versterkte cabine.
Met een correctie voor de Heavy Explosive charge en de hoek
waarmee de BUK fragmenten de huidplaat zouden moeten zijn
binnengedrongen zouden er sporen van 18 tot 20 mm moeten zijn.
Lees meer over de fragmentatie sporen here, here en here. (Twee
gevonden vierkante fragmenten in de cabine van de
piloten: exposed — een bleek keramiek te zijn, de ander had een
schuine rand)
Een door een BUK neergeschoten vliegtuig ziet er zó uit
Op het internet zijn foto’s te zien van drie vliegtuigen die in de
afgelopen 15 jaar vermoedelijk zijn neergeschoten door ‘BUK’SAM-raketbatterijen. In alle drie gevallen was de crew nog een tijd
in leven na de raketaanval en heeft het vliegtuigwrak ruwweg
hetzelfde uiterlijk: heel veel ronde of vlindervormige gaten. Deze
vliegtuigen lagen dus niet in stukken verspreid over een groot
gebied.. (HIER)
Het is algemeen bekend dat op 29 juni 2014 de rebellen de militaire
unit 1402 gevangen hebben genomen in Donetsk, waar een defecte
“BUK” stond. Ze willen deze niet repareren (hier). Het is ook bekend
dat de ‘Osa’-complexen in de Oekraïne ook doelen konden raken als
een An-26 of Su-25 op de hoogte van 6000 m.
Staafvormige gaten. Een van de stangen is gevonden.
We kunnen in ieder geval drie gaten ontdekken die door en door zijn:
op de linker vleugel, rond het gebied van de tweede linkse deur en op
de staart (zie plaatje van linker- en rechterzijde Boeing). Het gat
naast de tweede deur heeft bijvoorbeeld een lengte van 10 cm. En
naast dit gat zien we een lang element, dat er uitziet als een
staafvormig projectiel van de lucht-lucht raket R-60M. (HIER
originele foto)
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REFERENCE Su-25M1 straaljager, R-60M raket, met 3 kg aan hoog
explosieve
fragmentatielading.
Het materiaal van de koppen is een mengsel van zirkonium en
molibdaine /wolfraam. De kop heeft op zich niet veel kracht en is
maximaal effectief wanneer het een vliegtuig binnendringt dat het doel
is. De contact loze ontsteker is de radio detonator “Kolibri” (ontwikkeld
in 1971) en een back-up detonator. De radius van de radio detonator
is 5 m. De schade radius is 2.5 m. (BRON)
Dit is de omschrijving van de R-60M (62M model). De staven zijn een
beetje anders dan de klassieke lange dunne. In de export variant is
een set “pseudo-staven” gebruikt. Deze zijn gemaakt van wolfraam.
Sommige bronnen melden dat de staven 3 gram wegen.
De kop met een paar duizend van deze staafjes, weegt in totaal 3 kg.
De stangen liggen rondom een driehoekig frame, met TNT ertussen
(Source). “De wapenkop van de R-60M (62М) met loodrecht gelegde
staven van wolfraam resulteert in enorme delta- en ruitvormige gaten.”
Alleen R-62 en vanaf de jaren ’80 de R-62M werden geëxporteerd.
70% van de raketten hadden scherven (of “pseudo-staven”) in plaats
van op staven-gebaseerde koppen. (HIER)
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We kunnen grote rafelige delta-gaten zien, bijvoorbeeld, aan de
buitenkant aan de rechterzijde van het tweede compartiment. Een
roetspoor is te zien op één van hen. Daarnaast zijn twee soortgelijke
gaten zichtbaar op de bodem van de voorste bagageruimte, niet ver
van de cockpit. Zes delta- en ruitvormige gaten en drie gaten op de
linker vleugel en op het onderste gedeelte van de huidplaat naast de
tweede linker deur: de vorm van deze gaten komt overeen met de
schade die kan worden verwacht van de kop van de R-60M. De R60M is op de Oekraïense straaljagers Su-25M1 gemonteerd. De raket
kan de motor van de ‘Boeing’ als doel hebben gehad, maar er 5 meter
vandaan zijn geëxplodeerd, vandaar de typische gaten door stangen
bij de linker vleugel en bij de vloer bij exit L2.
Het Oekraïense PO “Arsenal” werkte aan de modernisering van de
raket.
De
raketten
waren
uitgerust
met
een
infraroodgeleidingssysteem OGS-75T “Komar-M” (vergroting van
het beeld 1/4); de seriële productie werd gedaan door NPK “Progress”
(Kiev, source). Doelsector 34 graden. Maximum snelheid 35 deg/s.
Het is ook mogelijk dat het wapen zo dicht mogelijk bij de Boeing is
gebracht en daar opende, bij het landingsgestel, vlakbij de motoren.
De bijzonder kleine geleide lucht-luchtraket met infrarooddoelzoekende raket hoeft alleen maar in de buurt van het doel te
komen. Als maar 2% het doel raakt is het vliegtuig al verloren. De
staven gaan door titanium heen. Source
***
Hoe de MH17-Boeing 77 is neergeschoten..
xx
Er zijn slechts 7 seconden gepasseerd na de laatste communicatie met
de crew. Deze heeft niet eens tijd gehad te waarschuwen dat een
bedreigende situatie was ontstaan (als we het moeten geloven dat
banden ‘zijn kwijtgeraakt’ bij Airtraffic Control in
Dnepropetrovsk). Wat er ook gebeurde, het gaat allemaal heel snel:
ná de eerste inslag draait het vliegtuig, verliest aan snelheid, van 900
km/u naar 400 km/u, glijdt van 10.000 meter hoogte naar 2.000
meter.
De inwoners van Grabovo en Torez horen vervolgens twee luide
knallen in de lucht. Als de Boeing onder de wolken komt valt het
vliegtuig uit elkaar, een groot stuk romp komt terecht in de bossen
88

De vliegramp MH17 deel 2

No.782

in Petropavlovka. Het is een gedeelte van de businessclass en het
tweede gedeelte van economyclass. In Rassypnoye vinden ze de
cockpit en lichamen van 40 mensen. De staart en het middelste deel
van de romp, het landingsgestel en de vleugels vliegen het langste
door en worden gevonden in een veld bij het dorpje Grabovo.
Tussen juli van 2014 en februari van 2015 worden de meeste stukken
van de Boeing gevonden. De rechter vleugel, de rechterkant van de
businessclass en de neus zijn nog steeds niet gevonden. Drie personen
zijn op dit moment nog niet geïdentificeerd. 298 mensen waren aan
boord. Volgens de Maleisische pers werden in het lichaam van de
piloot metaalfragmenten gevonden. 25 Metaalachtige objecten
wakkeren de achterdocht van de onderzoekers aan. Kijk eens naar
deze foto van de wrakstukken van de stoelen van gezagvoerder en copiloot…!
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gezagvoerder stoel en een aantal gaten in de stoel van de tweede
piloot. Tenminste vier gaten zijn zichtbaar in het lichaam van de
gezagvoerder. Al deze gaten zijn rond. Gezien de aanwezigheid van
roet en het grote aantal kleine zwarte stippen werd de wapenlading
van dichtbij losgelaten, precies bij de cockpit.
Gezien de hoogte van deze vlucht, 10.000 meter, kan de cockpit alleen
worden bereikt door een BUK-raketbatterij (S-300, ‘BUK’) vanaf de
grond of door een ‘lucht-lucht’-raket. Omdat er geen staafvormige
projectielen in de cockpit zijn gevonden, alleen veel gaten met
gerafelde randen, is het logisch dat daar een fragmentatie lading is
geëxplodeerd. Zulke ronde munitie wordt gebruikt in GSh-30
vliegtuigraketten en S-200 en S-300 SAMs. Omdat er geen
vlinderachtige kruis-vormen zijn gevonden, de projectielen in een
BUK batterij, en omdat de explosie op niet meer dan 5 m afstand
plaatsvond, kunnen we een aanval met een BUK batterij verwerpen.
De S-200 worden sinds 2001 niet meer gebruikt in de Oekraïne.
Aanval op de BOEING van de rechtse achterkant
De versie, waarbij 1 of 2 Su-25M1 straaljagers het burgervliegtuig
hebben achtervolgd wordt steeds logischer. Het zijn
gemoderniseerde aanval jets, waarvan er 5 zijn in de Oekraïne
(bron) . De straaljagers kunnen wel degelijk, in tegenstelling tot veel
berichten op het internet, tot op 10.000 m (HIER) vliegen. Maximum
snelheid is 975 km/u. En belangrijk in dit geval: een geïnstalleerd
satelliet-navigatie systeem zorgt ervoor dat de straaljager doelen
kan raken, die de piloot niet eens kan zien…!

De linkerkant en de vloer van de cockpit hebben de meeste schade
van de granaatscherven. Talrijke gaten zijn zichtbaar in de
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Als dit inderdaad een stuk is van de rechter motor dan is vuur
gebruikt door een machinegeweer van de rechtse achterkant en later
van rechterkant richting de cockpit. Waarschijnlijk vanaf ongeveer
500 – 700m. De rechtse kant van de huidplaat tussen de cabine van
de piloten en de tweede deur is niet gevonden. In ieder geval zijn er
geen foto’s van. Wall Street Journal publiceert foto’s van de
bagagerekken van de rechterkant van de businessclass. In GilzeRijen mogen de journalisten niet dichtbij komen en zijn ze afgedekt
omdat deze stukken blijkbaar belangrijk zijn voor het onderzoek.

Er is een object gevonden tussen de wrakstukken, wat lijkt op de
staafvormige projectielen van de R-60M raket. Deze versie wordt
ook bevestigd door een fragment bij de rechter motorluchtinlaat van
de Boeing. Het fragment ligt ondersteboven — aan de linkerkant
kunnen we een stukje van de binnenkant zien, aan de rechterkant
vage letters RR — als dit stukje wordt omgedraaid zal je zien dat het
een deel is van de luchtinlaat van de rechter motor.
Dit kleine gaatje is ontdekt op de rechter motor volgens de Wall Street
Journal. De randen zijn gerafeld naar buiten, dus de fragmentatie
granaat kwam binnen bij de luchtinlaat vanaf de staartkant. Er is
nog een stukje motor, met gaten die naar binnen wijken, maar het is
onmogelijk om vast te stellen bij welke motor dit hoort. Het is
gevonden in de buitenwijken van Petropavlovka (bron).
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De straaljager is
uitgerust met dubbelloops, vaste GSh-30 geweren aan de linkerkant
van de romp (kaliber 30 mm en 250 munitie-patronen). Daar
bovenop kunnen bovendien 4 GSh-23L geweren worden
vastgemaakt (260 kogels) en 2 ‘air-to-air’-kanonnen (R-60 of R-27).
Bij sommigen is het ook mogelijk , zwaardere R-77 kanonnen te
monteren.
Kijk naar het plaatje hiernaast; zo is de eerste aanval gegaan, het
vliegtuig achtervolgd vanaf de rechterkant. Een mitrailleurvuur
volgt en deze kogels gaan door de motor, door de rechterkant van
businessclass en raken beide piloten in de rug. (Deze versie in meer
detail is hier te lezen) Of de GSh-30 of de 4 GSh-23 kunnen zijn
gebruikt. Verschillende gaten in de huidplaten van de cockpit en ook
de achterkant van de stoel van de tweede piloot zijn waarschijnlijk
veroorzaakt door 20-30 mm-kogels, die van de zijkant van de staart
kwamen (HIER en HIER ). Let wel, piloten van gevechtsvliegtuigen
leren deze manoeuvres uit den treure om piloten van (bijv. leger)vrachtvliegtuigen in één salvo uit te schakelen..!
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De piloten hebben de aanval niet zien aankomen, ze zijn dodelijk
gewond, van achteren geraakt. Als de Boeing 777 van richting
verandert worden ze van voren geraakt. Zo kunnen álle kogelgaten
in de cockpit, inkomend en uitgaand, worden verklaard. Het is tevens
de oplossing van het raadsel, waarom de onderzoekscommissie niet
simpel tussentijds verslag doet over de identificatie van de lichamen
van de piloten IN COMBINATIE MET de opname van de CVR, de
CockpitVoiceRecorder..!!
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CONCLUSIE: Er heeft met één (of meerdere) Su-25 M1gevechtsvliegtuig(en), een aanval plaatsgevonden op de MH 17. De
eerste aanval van de straaljager van het Oekraïense leger Su-25M1
wordt gepleegd als een straaljager achter het vliegtuig aanvliegt,
waarschijnlijk aan de rechterkant naast de staart, naar de rechter
motor vurend; in deze richting schiet deze straaljager verschillende
keren met 23 mm of 30 mm kogels.
De piloten zijn meteen dood. In de cabine vindt direct decompressie
plaats en de elektronica stopt ermee. Het vliegtuig maakt een bocht
naar rechts door de uitgevallen motor; het valt uit de lucht. Hierna
wordt MH 17 waarschijnlijk weer beschoten door (een van) deze
straaljager(s), nu aan de linkerkant, met boordmitrailleur en
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shrapnelraket (type R60). Met kogels aan de linkerkant van de cockpit
en de sporen van staafvormige objecten van de R-60-raket zichtbaar in
het gebied van de linkermotor en linker deur…
P.S. Het blijkt dat o.a. reporter Jeroen Akkermans van RTL, het
hierboven getoonde bewijsmateriaal VOLLEDIG heeft genegeerd..
Blijkbaar te wijten aan onkunde over militaire (ballistische) kennis
van wapens en munitie.
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•

Oekraïne duwt Maleisië uit onderzoek MH17..!!

•

In hemelsnaam: wat hangt ons boven ‘t hoofd?

•

De finale van de aanval op de MH17. Een aanval aan de linkerzijde
(van achter of van opzij, zoals cockpitbeeld toont) van de Boeing 777.
De mitrailleurkogel-karakteristieke schade die aan de linkervleugel
van de MH17-Boeing te zien is, zou dit scenario opleveren, waarbij
de cockpit vanuit een dode hoek-achtige benadering is beschoten
door de SU-25 jager. Deze SU-25 zou tevens een R60-raket hebben
gebruikt, die verantwoordelijk is voor de gevonden shrapnelkobaltstaven, die ook hun karakteristieke schade aan de romp en het
toestel toebrachten..
Trefwoorden bij dit artikel:
MachtseliteOorlogPolitiekvalse vlag operatie
Gerelateerde artikelen:

•

‘Oekraïne en separatisten bieden excuses aan’..!
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MH17: Duitse experts wijzen naar Ukraïense
gevechtsvliegtuigen!

•
Oekraine, het spel om de voedselmarkt..
95 Reacties op Zo werd MH-17 boven Oekraïne neergehaald
Plaats hier je reactie

Spelregels bij de reacties/ het reageren onder artikelen
o blijf bij het onderwerp en dwaal niet af naar bijzaken. Dat
maakt het voor lezers van de reacties ook prettiger.
o blijf beleefd en gebruik geen scheldwoorden; stevige taal is
prima, als het respect gewaarborgd blijft.
o wil je met mensen even apart of niet over het onderwerp
kletsen? Daarvoor is de 'chat' bedacht. Klik op dat knopje en
je kunt aan de gang.
o wij houden ons het recht voor, zonder enige verantwoording,
noch opgave van reden, reacties te verwijderen (wordt niet
gemeld!) of toegang tot reacties te blokkeren.
o maak er een respectvol samenzijn van, hier op de site!
WELKOM!
Wilt je een Persoonlijke Avatar afbeelding bij jouw reacties?
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Naam
E-mail

Reactie
Je e-mail wordt nooit gepubliceerd of gedeeld met derden.
Oudere reacties 1 … 3 4 5
• arnold
17 april 2015 om 10:47
Vrijdag morgen werd op het nieuws gezegd dat de VVD rekening
houd met de mogelijkheid dat dit kabinet kan gaan vallen ivm de
vluchtelingen
kwestie.
Wetende dat Rutte veel geheimen en papieren aangaande MH17
achterhoud vraag ik me dus af wat daar dan mee gaat gebeuren als
het
kabinet
echt
valt.
Als we dan moeten gaan kiezen zal een eventuele nieuwe
ministerpresident veel feiten niet kennen.
50
Reageer
Chat
o arnold
17 april 2015 om 10:55
En verder werd gisteren gezegd dat de Russische radarbeelden geen
jager in beeld had alleen was er een stipje op de beelden te zien die
ook nog af en toe stil bleef hangen wat niet mogelijk is volgens de
MSM.
Dan blijft nog steeds mijn vraag waar de kogelgaten dan vandaan
komen en zijn er sporen van kogelinslagen in de lichamen van de
piloten gevonden?
50.1
• jenne
16 april 2015 om 19:14
Even een moment opname van onze grijnzende kwijlebabbel Rutte
te zien op Deutche Wirtdchaft etc. met voorzitter EU kampioen
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knoeier uit Luxembourg, daar zie je hoe het werkt, wat een
ongelovelijke
vuile
patsers.
Lees net in het Italiaanse dagblad La Repubblica dat de Christen
overboord worden gegooid op de pseudo vluchtelinge boten, hoe dom
en naïf kun je zijn om al die toekomstige moordenaars toe te laten in
onze
landen.
groet beste vrienden !
49
Reageer
Chat
• Sirram
14 april 2015 om 22:00
Nog
een
optie.
Wat nu als de jachtvlieger en de verkeersleiding dachten dat het een
RF toestel was met de president aan boord? En dat het hele vuiltje
¨gespoofd¨ is door een ¨jammer¨ die wist wat hij deed. Hoe dan ook
het blijft moord, ook van de misleiders.
Anderwelt
Online
(gisteren)
http://www.anderweltonline.com/wissenschaft-undtechnik/luftfahrt-2015/mh-17-und-kal-007-gleiche-taktikvorsaetzliche-luegen/
Zeit-Online
(1996)
http://www.zeit.de/1996/41/Die_Wahrheit_ueber_Flug_007
48
Reageer
Chat
o jenne
17 april 2015 om 12:24
Ja voor mij ook de enigste mogelijkheid, Putin is voor het
neergeschoten toestel door deze corridor gevlogen, kijk hoe moord
zuchtig deze Khazaren zijn, er zijn de laatste tijd al 6 min of meer
belangrijke tegenstanders van het huidige regieme vermoord.
48.1
• Han baars
13 april 2015 om 21:16
Het is een beangstigende situatie. Er hangt ons een oorlog met
Rusland boven het hoofd. Het feit dat er allerlei gesprekken met
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“dictators” plaatvinden betekent dat er rust moet komen in het
Midden Oosten, Midden en Zuid Amerika en duidt er op dat de
viziers richting Rusland gericht moeten worden. De ramp met de
MH17 zou aantonen dat de Russen achter de aanslag zitten. Men
bedient zich van desoriëntatie, miscommunicatie en anti
propaganda. Onze Nederlandse regering werkt hier als NAVO lid
openlijk aan mee. Het wordt tijd dat de werkelijke bedoelingen van
de Verenigde Staten aan de openbaarheid komt. Het gaat niet goed
in Obamaland. Aan alle kanten worden zij voorbijgelopen,
economisch en politiek. We weten waartoe dat kan lijden.
47
Reageer
Chat
• Buddy
12 april 2015 om 23:20
Het is van onze kant niets meer dan angst, het is de grip waar de
“cabal”, om het zo maar even te noemen, ons in vasthoudt, wetende
dat wij er niets tegen zullen ondernemen, iedereen weet eigenlijk wel
hoe de feiten liggen maar we weten helaas niet hoe we hiermee
moeten omgaan.
Iedereen is bang voor evt. represailles als we hiertegen ingaan en de
waarheid boven water proberen te halen, dat is de reden waarom
men alleen maar vragen stelt en er niets tegen onderneemt.
We zijn, mede ten aanzien van dit feit, makkelijk te manipuleren, de
“cabal” weet dit natuurlijk en maakt hier volop misbruik van, wil
het niet goedschiks dan maar kwaadschiks..
Wat ze niet weten of niet willen weten is, dat er een tijd komt dat de
mensheid dit echt zat is en dat er groeperingen zullen ontstaan die
hiertegen in verzet zullen komen en de rollen zullen omdraaien voor
het goede doel, die tijd is bijna aangebroken….
Remember: Ye Are Many, They Are Few……
46
Reageer
Chat
• agnes
12 april 2015 om 20:18
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Een week van de van tevoren geplande aanslag heb ik “gezien” dat
vanaf een boog een raket het KLM vliegtuig raakte. De raket zelf had
een reeks rode cijfers aan de zijkant staan. MH17 werd genoemd. Ik
geloofde zelf deze film niet omdat Nederland niet in oorlog is. Heb er
vanwege mijn gevoel van ontzetting en ongeloof er met anderen over
gebeld.
In de eerste berichten was de MH17 neergestort, maar ik wist dat het
neergehaald was. Achteraf vind ik het erg dat ik niet geprobeerd heb
om er iets mee te doen. Ik heb het er met familie over gehad. Ook zij
dachten dat ik niet geloofd zou worden.
Over een tijdbestek van 20 jaar zal eindelijk de onderste steen boven
komen. Het zal nooit maar dan ook nooit losgelaten worden.
Alle doofpotten zullen boven komen, ze zijn eenvoudigweg gewoon
niet in het donker te houden.
45
Reageer
Chat
o leon***
12 april 2015 om 21:50
kun je misschien iets duidelijker zijn in je verhaal
ik begrijp het namelijk niet helemaal
45.1
o marcel wiersum
12 april 2015 om 23:37
Agnes
Het was geen KLM toestel dat is neergehaald
45.2
• luca
11 april 2015 om 23:00
Mark Rutte durft mijn WOB verzoeken niet af te wijzen, noch toe te
staan en laat het keer op keer op uitbetalen van een Dwangsom bij
niet
tijdig
beschikken
(art.
4.17
AwB).
Daarmee snijdt hij het pad naar de rechtbank (waar tegen zijn
besluit in beroep gegaan kan worden) af op kosten van 8 miljoen
Nederlanders. Wel wetend dat het OM in de rechtbank wèl met de
banden van de Black Box en de Voicerecorder moet komen.
Want daarop zijn de kogelinslagen in de cockpit te horen… Nee, dan
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liever iedere 42 + 14 dagen (Ingebrekestelling, art. 4.17:3) € 1260,blijven betalen.
44
Reageer
Chat
o rob
11 april 2015 om 23:52
mms moeten we dit massaal doen en blijven doen,komen er vanzelf
kamer vragen gezien de kosten. Verder heeft de US een groot
schalige oorlog nodig om tijd te winnen. We moeten verkomen dat
zij deze tijd krijgen, anders gaan wij allen ten onder door de elite die
dit bedacht heeft.
44.1
o arnold
12 april 2015 om 00:23
Luca.
Kennelijk kan een premier in Nederland alles doen zonder dat daar
ook maar een gezagsdrager iets aan kan/wil doen zelfs wanneer het
hele
land
kapot
gemaakt
wordt.
Belangrijke informatie geeft hij gewoon niet door aan de kamer,over
dat TTIP gebeuren krijgen we misschien iets te horen als het een deal
is en Nederland geen baas meer in eigen land zal zijn en ga zo nog
maar even door onbegrijpelijk.
44.2
o Simon
12 april 2015 om 00:36
Luca, dat het zo lang duurt voordat we iets horen over de black box
en de voice recorder is verontrustend en geeft grote aanleiding om
achterdochtig te worden. Bij de vliegramp van het Italiaanse toestel
Itavia dat bij Ustica werd neergehaald in 1980, bleken er achteraf
opzettelijk geluiden over de tapes van de voicerecorder te zijn
geregistreerd en waren er stukken tussenuit geknipt zodat ze vrijwel
onbruikbaar werden. Alle potentiele getuigen kwamen op
mysterieuze wijze om het leven kort voordat zij door de rechter
zouden worden gehoord. Een van de operators uit een van de
verkeerstoren heeft het lef gehad om de presentator van het TV
programma ‘telefono giallo’ te bellen tijdens de uitzending. Hij
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vertelde dat aan alle operators die die beruchte avond dienst had
gedraaid dringend door hoger hand werd opgedragen hun mond te
houden en/of te ontkennen ook maar iets op de radarbeelden gezien
te hebben. (radarbeelden die uiteindelijk verdwenen of werden
gemanipuleerd).
https://www.youtube.com/watch?v=bXglTY3RykA
of:
http://www.youtube.com/watch?v=bXglTY3RykA
44.3
o Anna11
12 april 2015 om 18:23
Luca, in hoeverre zijn deze Wob verzoeken ook voor andere zaken
inzetbaar.
Bijvoorbeeld
voor
chemtrails.
En hoe kunnen we in deze zaak als mensen hetzelfde doen.
Velen beschikken niet over de noodzakelijke juridische kennis.
Als meer mensen dit gaan doen, wordt de pressie iig een stuk
vergroot.
44.4
o luca
16 april 2015 om 21:18
@
Anna11:
Iedere burger kan WOB verzoeken indienen over elk denkbaar
onderwerp dat met het bestuur van dit land te maken heeft. En dat
kun je richten aan elk bestuursorgaan, waarvan jij denkt dat het
kennis (= documenten) over het onderwerp naar keuze heeft.
Bestuursorganen: alle overheidsinstellingen, maar ook gemeenten,
waterschappen, provincies etc.
Let wel: het gaat om documenten. Een verzoek Wet Openbaarheid v
Bestuur is geen discussiemiddel. Je kunt alleen documenten
opvragen.
Meer info over hoe dat te doen op http://www.ikmaakbezwaar.net
44.5
• wouter
11 april 2015 om 20:44
Waarom de informatie van de vluchtrecorder niet te horen krijgen
zal waarschijnlijk zijn omdat daar uit zal komen dat het vliegtuig
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door straaljagers is neergehaald, dat zou de zaak gemakkelijker
maken
om
de
schuldige
te
vinden.
Als de piloot al min of meer heeft toegegeven dat hij het verkeerde
vliegtuig heeft neergehaald dan ben je er toch al ?
Het lijkt mij persoonlijk erg waarschijnlijk dat er inderdaad een
mislukte aanslag is gepleegd is op Putin gezien dat hij nou net ook op
die tijd dat het vliegtuig neergeschoten is ook in de lucht was in een
vliegtuig die erg op elkaar leken ?!
43
Reageer
Chat
• Sirram
11 april 2015 om 20:35
Voor de twijfelaars nog wat stof om na te denken.
Heeft Kolomojski de MH17 laten afschieten en wilde eigenlijk Putins
vliegtuig
treffen?
Rechtbank Italië: Frankrijk/NATO heeft in 1980 passagiersvliegtuig
laten afschieten en 81 mensen gedood – Stilte in de media
http://de.sott.net/article/17014-Hat-Kolomojski-MH17-abschiessenlassen-und-wollte-eigentlich-Putins-Flugzeug-treffen-GerichtFrankreich-NATO-hat-Passagierflugzeug-abgeschossen-und-81Menschen-getotet-Stille-in-den-Medien
42
Reageer
Chat
o Sirram
11 april 2015 om 22:28
Aanvulling:
Rechtbank Italië: Frankrijk/NATO heeft in 1980 passagiersvliegtuig
laten afschieten en 81 mensen gedood – Stilte in de media:
De vertaling van het It artikel.
Ustica, het Hof van Beroep bevestigt: “De DC-9 werd neergeschoten
door een raket”
De rechters van Palermo herkennen compensatie voor de families
van de slachtoffers. De procureur had beroep aangetekend tegen de
vier arresten uitgegeven in 2011. Alfredo Galasso, advocaat van de
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slachtoffers, om ilfattoquotidiano.it: “Er is een erkenning van onze
versie van de feiten”
De Ustica ramp werd veroorzaakt door een raket. Om de eerste Civil
Division vaststellen van het Hof van Beroep uitspraak in Palermo
waar wordt gereconstrueerd wat er gebeurde op 27 juni 1980 in het
luchtruim van de zuidelijke Tyrrheense Zee en worden bevestigd
schadevergoeding aan de families van de slachtoffers. De DC-9
dell’Itavia daarom werd neergeschoten door een ander vliegtuig dat
zijn route doorkruist, het doden van 81 mensen. Niet door een bom
ontplofte aan boord of een structureel defect.
Een badplaats aan de burgerlijke ceremonie, daarbij verwijzend
naar de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Defensie, waren
68 familieleden van de slachtoffers bijstaan door advocaten Daniele
Osnato en Alfredo Galasso dat in eerste aanleg had gezien herkennen
schade gelijk aan meer dan honderd miljoen euro. Hoewel de exacte
kwantificering alleen in de voor oktober 5 hoorzitting zal worden
vastgesteld. Hoven van beroep hebben plaats verklaard
voorgeschreven, zij het herkennen van de schade voor de screening,
omdat ze na vijf jaar.
Daarmee heeft het Hof verwierp het beroep dat de ‘State Attorney
had gevorderd tegen vier arresten uitgegeven in 2011 door het hof
van de Siciliaanse hoofdstad , ter bevestiging van de
verantwoordelijkheid van de twee ministeries voor het niet
voldoende zekerheid op de vlieg Itavia 870 te verzekeren.
“Vandaag is een belangrijke beslissing – zei de advocaat Alfredo
Galasso in ilfattoquotidiano.it – wordt bijgeschreven op de versie van
de gebeurtenissen die in de afgelopen jaren hebben we
gereconstrueerd: de DC-9 werd neergeschoten door een raket.
Voorts wordt erkend schade thanatologisch voor familieleden.
Namelijk, dat schade door dood veroorzaakt door het andere, in dit
geval wordt bovendien tegenover de verwanten. ‘
“Met deze vier arresten – zegt de advocaat Daniele Osnato – het Hof
van Beroep van Palermo is permanent gesloten, in feite, de
rechtszaak door het identificeren, zonder enige twijfel, dat de DC-9
werd neergeschoten door een raket. Elke tegenstelling hypothese is
gescreend en uitgesloten, waaronder die van de bom. Met betrekking
tot degenen die, zelfs na 35 jaar sinds de tragische gebeurtenis, gaat
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verder met informatie en veronderstellingen volledig omgeleid
zonder onderbouwing. ” “De waarheid van de zaak – volgens de
advocaat van de families van de slachtoffers – in dit geval samenvalt
met de realiteit van de gebeurtenissen die nacht en dat is dat de DC9 dell’Itavia vastgelegd in een daad van niet-verklaarde oorlog werd
neergeschoten door een raket geïdentificeerde “.
Een daad van oorlog, dan. Hoewel in deze 35 jaar – gekenmerkt door
valse leads en rode haringen – is nooit gevonden door degenen die
zijn gelanceerd deze daad van oorlog, en vooral tegen wie. In 2007,
President Emeritus van de Republiek Francesco Cossiga (voorzitter
van het bestuur op het moment van de slachting) sprak van een raket
“resonantie en non-impact” over het luchtruim van Ustica, hetzelfde
als de DC-9 werd neergeschoten. Volgens Cossiga, werd de raket
gelanceerd vanaf een vliegtuig vertrok uit het Franse vliegdekschip
Clemenceau om een vliegtuig waarin hij reisde de Libische leider
Muammar Gaddafi geraakt.
42.1
• Simon
11 april 2015 om 18:31
Arnold,
Ik deel je politieke visie volkomen. De Amerikanen doen alleen een
stap in jouw richting als ze er zelf wijzer van worden. Inderdaad,
Cuba en vervolgens Iran zijn daar maar weer eens een voorbeeld
van. Maar voor het sluiten van een schaliegasdeal met Oekraïne, hoef
je nog geen burgervliegtuig naar beneden te halen. Wie heeft hier wel
baat bij? 1) mogelijk de VS, om zo een conflict uit te lokken tussen
Europa en Rusland zodat de Europese economie een enorme knauw
krijgt en de VS intussen haar benarde economische positie weer
omhoog kan werken en: 2) mogelijk Oekraïne, die hoge
verwachtingen heeft door die plotselinge hechte twee-handen-op-een
buik relatie met de VS want naast de opbrengsten uit schaliegas (pas
op Oekraine! Kijk naar wat de Shell deed in de Niger Delta en
hoeveel ‘vruchten’ de Nigerianen hier van plukten!) mag het
misschien wel NATO lid worden! Wat een illusie! En inderdaad, wat
een eng landje is Nederland aan het worden: Het is een van de
prostituees die zich door Amerika laat nemen! Gratis, of erger nog,
door er ook nog eens voor in te moeten leveren!
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Reageer
Chat
o arnold
11 april 2015 om 22:41
Simon.
Voor het sluiten van een schaliegasdeal was het inderdaad niet nodig
om een vliegtuig neer te halen maar als je geen gas kunt winnen
omdat de bevolking van Oost Oekraine (De seperatisten/pro
Russen)daar tegen zijn omdat ze bang zijn dat hun gebied vernield
zal gaan worden wordt het een ander verhaal en dan kan het van nut
zijn een reden te vinden zodat de seperatisten daar
uitgemoord/verjaagd kunnen worden door hen de schuld in de
schoenen
te
schuiven.
En de VS geeft geen ene moer om Europa want was het niet Victoria
Nuland
die
gezegd
heeft
FUCK
THE
EU?
Europa laat zich voor de kar spannen en als het fout gaat zal het op
Europees grondgebied zijn terwijl de oorzaak aan de overzijde van
de oceaan ligt.
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