
 

Kijken we naar de vondst die Hoffmann heeft gedaan. Het active-sync-device-ID. Dit ID komt altijd 
voor bij een synchronisatie. Maar bewijst verder niets aangezien dit ID niet in logboekgegevens van 
de inbraken staat. Wat men hiermee wil aantonen weet ik niet. Indien de logboekregels van de 
inbraken naderhand zijn ingevoerd hetgeen ook aan te tonen is heeft dit ID dus totaal geen waarde.

 

Zoals hierboven vermeld is werd Firefox niet gevonden op mijn toestel. Dit is belangrijk aangezien ik 
in een volgend stuk de schuld krijg dat ik de user agent zelf zou hebben ingevoerd middels een tooltje 
dat in de browser kan worden ingelezen. Dit kan echter alleen met Firefox. Niet met Chrome. 
Aangezien zowel de politie als Hoffmann tot dezelfde conclusie kwamen dat Firefox nooit op mijn 
gsm heeft gestaan is dit dus onmogelijk. 

 



 

In het stuk hierboven wordt uitgelegd hoe het IP-adres zomaar kon wijzigen. Feit is echter dat men in 
Broichweiden geen Nederlands IP-adres van KPN-Mobile kan verkrijgen. Het signaal is gewoon te 
zwak om 8 km te kunnen overbruggen. Klinkklare onzin dus dit verhaal. Zou het via een VPN zijn 
gegaan zoals Hoffmann suggereert dan zou er eerst een internetverbinding moeten zijn geweest via 
een Duitse provider en had er dus een Duits IP-adres in de logboeken moeten staan. Bovendien 
levert KPN Mobile geen VPN-verbindingen. Ook dit is dus weer een leugen zoals KPN schreef. 

Verder het verhaal over de plugin die ik zou hebben gebruikt om de user agent aan te passen. Ook dit 
is dus flauwekul omdat op mijn gsm alleen Chrome stond en nooit Firefox. Firefox is de enige 
browser waarop men een dergelijke plugin kan installeren. Chrome kent geen plugins of extensies op 
Android. Ook dit weer een leugen. 

 

Ook dit is weer zo’n geweldige opmerking. Geen mens op deze aarde gaat een inbraakpoging doen 
door elke keer weer een nieuw wachtwoord te proberen. Dan zit je 100 jaar te proberen. Iemand dit 
wil hacken die gebruikt zogenaamde rainbow tabellen. Deze tabellen staan vol met miljoenen 
wachtwoorden en deze worden in korte tijd getest. Weer onzin dus. 



 

In het bovenste stukje wordt geconcludeerd dat de dader van de fraude dit niet heeft gedaan. Er zijn 
geen aanwijzingen aangetroffen waaruit op te maken is dat de loggegevens werden gemanipuleerd. 
Ik ga jullie nu toch stukje uit de gesprekken plakken. 

De systeembeheerder vertelde het volgende: 

Ik heb begrepen dat de heer Hermans stelt dat ik de onderzoeksresultaten heb gemanipuleerd. U 
vraagt of ik de data van het onderzoek heb gemanipuleerd. Nee, absoluut niet. Ik heb de data niet 
gemanipuleerd. 

Dit was dus het volledige onderzoek van de firma Hoffmann. Als de politie zo te werk zou gaan 
zouden de gevangenissen leeg zijn. Maar nee, er was nog een geweldig staaltje van Hoffmann. 

De systeembeheerder zegt het volgende: 

U toont mij nu het document met als titel “IIS-server loggegevens …….. IP-adres 92.69.209.196”. De 
groen gearceerde regels op dit overzicht heb ik overgetypt. 

Geweldig staaltje van diepgaand onderzoek. Men laat iemand een document met gemarkeerde 
regels zien en laat hem zeggen “die regels heb ik overgetypt”. Wow. Wat een geweldig onderzoek 
hahaha. 

Duidelijk is dat er helemaal geen onderzoek is gedaan. Want lezen we dit van de systeembeheerder: 

“hebben we ook kopieën gemaakt door middel van kopiëren en plakken”  

Het document was toch overgetypt verklaarde Hoffmann???? Waarschijnlijk een stuk vergeten te 
wissen hahaha. 

Volgens Hoffmann zou de systeembeheerder zich vergist hebben bij het overtypen van het IP-adres. 
Tja het zijn twee verschillende documenten hoe kun je je hierin vergissen. Bovendien vergeet 
Hoffmann te vertellen dat het niet alleen om de IP-adressen ging maar dat ook meerdere tijdstippen 
fout waren. En dat kan niet zijn overgetypt uit het andere document aangezien de tijdstippen daar 
volledig anders waren. Oeps, niet aan gedacht of gewoon gemakshalve vergeten????. Dit toont 
namelijk aan dat de inbraken inderdaad handmatig in het logboek werden geplaatst. Het overtypen 



zou zijn gedaan omdat Word alles door elkaar gooide. Maar hoe kan het dan zijn dat het document 
een kladblok bestand is????? Oeps, weer een foutje door mijnheer de Uil. 

 

Ook dit verhaal hierboven klopt van geen kant. Opmerkelijk is dat de user agent op beide datums 
overeenkomen en dat mijn toestel een uur voor de inbraak een nieuw IP-adres toegewezen heeft 
gekregen. Als dat zo was dan zouden er meer synchronisaties in het logboek moeten staan. Ook hier 
klopt dus weer geen moer van. Er zijn namelijk geen synchronisaties. De missende synchronisatie heb 
ik het al eerder genoemd. Plus er had altijd eerst een Duits IP-adres moeten hebben gestaan. 
Bewijs??? Is er niet. Het is niet uit te sluiten pfffff. 

 

In eerste instantie kan de “4” dus niet verklaard worden. Een tweede instantie komt er echter niet. 
Men verzwijgt dit verder en werd dus niet onderzocht. 



De vermelding “EAS” is opmerkelijk aangezien webbrowsers deze software niet gebruiken. Kijken we 
naar het verdere onderzoek hiernaar. Dat is er niet. 

De tekst “20100101” duidt op een desktop versie van de Mozilla browser. Daarnaast staat er Android 
welk duidt op een mobiel device. Wat zegt het onderzoek? Niets. Zoals reeds eerder gezegd zou ik 
dat zelf hebben kunnen gedaan gezien mijn technische achtergrond. Feit is dus nog steeds dat er 
geen Mozilla browser, oftewel Firefox op mijn gsm heeft gestaan. Het gebruik van een dergelijke 
software is dus onmogelijk en valt de hele uitleg van mijnheer de Uil in duigen. Maar toch neemt de 
gemeente Vaals op basis van deze fabeltjeskrant besluiten.  

Er staat nog een heel verhaal over het device-id maar dat heb ik al beschreven hierboven. Het device-
id doet niet ter zake omdat het niets bewijst behalve dat er gesynchroniseerd werd.  

Je vraagt je nu waarschijnlijk heeft men daar 7 maanden tijd voor nodig gehad? Ja is het antwoord. 
Als men puur naar de “onderzoeks-resultaten” kijkt zijn het een blad of 5. De tekst is met een grote 
regelafstand getypt zodat het meer pagina’s zijn. Zou men het met een normale regelafstand typen 
zou het een stuk minder zijn. Onderzoek heb geen enkel gezien behalve van het device-id. De rest is 
blabblahblah. Bewijzen?? Ook niet aanwezig behalve het device-id. De rest is allemaal van het niveau 
“het zou kunnen” wat tevens betekent dat het ook niet zou kunnen.  

Wat jullie missen zijn meerdere feiten die ik heb opgenoemd. Dit zijn allemaal zaken die helemaal 
niet werden meegenomen. 

Dan was er nog de Management-Letter. Hierin staat het gebrabbel over het gebruik van een VPN en 
dat het niet meer te testen was of ik een Nederlands IP-adres in Broichweiden zou kunnen krijgen. 
Volgens KPN is dat wat Hoffmann verkondigd en ik citeer “onwaar en onmogelijk”. Maar ook dat is 
blijkbaar niet overtuigend voor de gemeente. Maar volgens mij weet KPN toch echt beter welke 
apparatuur en software men in huis heeft dan Hoffmann. Ook de dekkingskaart van KPN toont 
duidelijk aan dat er geen bereik in Broichweiden is. De dichtstbijzijnde mast staat in Bleijerheide. De 
afstand bedraagt 8km. De masten van KPN Mobile hebben een bereik van rond de 3km.  Rij naar 
Broichweiden en overtuig je zelf. 



 


