
’Die Onno trokken we helemaal leeg, de sukkel’
reportage � afpersing in het noorden

Door Mick van Wely en Bas van SluisHet politieonderzoek naar de van afper-
sing en oplichting verdachte Groningers
Veda B. (36) en Freddy L. (49) is nage-
noeg afgerond. Dagblad van het Noorden
dook maandenlang in een wereld van
doodsbedreigingen en meedogenloze
criminelen.

groningen � "Ik hoef maar een keer te knij-
pen en je zoontje is er niet meer." Een grote
kale man legt op 26 mei 2008 bij de Mc Do-
nald’s in Groningen zijn hand op de schou-
der van het kind van schipper Onno W. De
eigenaar van het Amsterdamse scheepvaart-
bedrijf Mi Anna is doodsbang. Hij telt onder
druk 7000 euro neer voor de man die in het

Groninger criminele circuit bekend staat als
De Kale, of Freddie L. 

De 7000 euro is slechts één van de geld-
overdrachten die de schipper naar eigen
zeggen onder dwang moet betalen aan Fred-
die L. en Veda B. In totaal, zo staat in de aan-
gifte die hij op 14 oktober doet, gaat het om
een bedrag van 35.750 euro in een half jaar.

Onno W. maakte een fout die de meeste
van de in ieder geval veertien slachtoffers in

de zaak maakten. Hij riep na een zakelijk
conflict de hulp in van de twee hoofdver-
dachten. In de ogen van de slachtoffers le-
vensgevaarlijke criminelen. En de twee
zelf ? Die beschouwen zichzelf vooral als ’be-
middelaars in conflict’. 

Het politieonderzoek Fair Play is groot. Er
liggen vijftien verklaringen en aangiften.
Twaalf personen zijn verdacht. De hoofdver-
dachten in het onderzoek worden verdacht

van afpersing, oplichting, mishandeling, ge-
bruik van vuurwapens, gijzeling en deelna-
me aan een criminele organisatie. 

In meerdere ’bajesgesprekken’ die deze
krant voerde met hoofdverdachte B. ont-
kent hij alle verdachtmakingen. Nou ja, al-
le? "Die Onno trokken we helemaal leeg, de
sukkel."
Lees verder op pagina 21: ’We hebben de zoon van
een PKK-leider van de rotsen gegooid.’ 


