In PV

J

Luisteraar

009148 FHM VAN ROZENDAAL

Tolk
Taal

300-143000-439000

Diskgegevens

6.2

Inhoud

nn man:Hallo zijn ze nog bij jou.
Rob: Nee ze zijn net weg.
nn man: Bel hem even op en laat hem terugkomen dan
kom ik nu even l angs.

Nn man is er binnen een half uurtje.

Gespreksgegevens

99/1254.1

Tijdstip

11-11-99 21:37:07

Met nummer

31 - 06 - 29027184

TAPI0

990132680
In /u i t :

I

Tenaamstelling
Beller

NN MAN

Gebelde

ROB

Onderwerp

2742 ROB BELT ZO TERUG·.

Cl-assificatie

1G Ol

In PV

J

Luisteraar

009148 FHM VAN ROZENDAAL

Tolk
S~~

300-143000-439000
Ilevens

6.2

Inhoud

nn man belt rob.

Rob zegt dat nn man zo bericht krijgt hij belt zo
terug.
Nn man zegt dat hij in ieder geval naar Rob komt.

Gespreksgegevens

99/1254.1

Tijdstip

12-11-99 13:32:59

Met nummer

31 - 06 - 22606432

TAPI0

990132945
In/u i t :

Tenaamstelling

PAS VAN D CA 21011970

Beller

NN MAN

Gebelde

ROB

I

Onderwerp

2788 NN MAN VRAAGT OF ZE HET HEBBEN GEBRACHT

Classificatie

lG Ol

In PV

J

Luisteraar

009148 FHM VAN ROZENDAAL

Tolk
Taal

300-143000-439000

Diskgegevens

6.2

...--"
NN man belt Rob.

Nn man vraagt of ze hem gisterenavond nog hadden
gebracht .
Rob bevestigd dit .
Nn man zegt dat hij zit te wachten en hij ze zo zal

zien.

Gespreksgegevens

99 / 1254.1

Ti jdstip

12-11-99 19:40:25

Met nummer

31 - 06 - 51402200

TAPI0

990133116
In/uit:

I

Tenaamstelling

HARTINGS JNH 06011961 GUTENBERGWEG 0005 A CULEMBOR

Beller

JOHN HARTINGS

Gebelde

ROB VAN VEEN

Onderwerp

2813 LANGE WIL LANGER HUREN/AUTO THEO

Classificatie

lG 01 02

In PV

J

Luisteraar

000344 M JAGER

Tolk
Taal

30014 3 0 004 3 9000

Diskgegevens

6.2

Inhoud

Beller:John Harting s
Gebelde:Rob van Veen
RV:John
JH:H8 jongen, hoe is ie?

RV:Ja, slecht.
JH:Slecht?
RV:Ja, ik dacht, ik dacht de telefoon ging , ik denk
nou wat zal hij, het is vandaag weer nie t door
gegaan.
JH :Ooh, ziek van jongen.
RV: .... (onverstaanbaar)
RV:ja dus ik moet vandaag weer gaan vertellen en het
ergste is ik ga morgen op vakantie maar ik rijd in
die Mercedes van Theo. Want omdat ze mijn auto
hebben en ik moest die auto terug want die had een
ander mee. Ik zeg geef me dan die Mercedes maar, die
grote.
JH: (Lacht) Die moet jij maar om gaan wisselen zeker?
RV:Pook zegt die auto van jou dan zegt hij , anders
betalen. Maar het zou allemaal doorgaan enne en net
twee drie minuten geleden krijg ik telefoon dat het
niet doorgaat, dus.
JH:Godverdomme
RV: . .. . (een woord onverstaanbaar) weer lekker op.
JH:Ja .
RV:Wat moet ik zeggen.
JH:Ja niks en iets anders op til of nog niet?
RV:Nee, nee, weet wat ik,

. .. (6Sn woord

onverstaanbaar) teruggehaald.
JH:Ja.
RV :Wat moet je anders John.
JH:Nee, niks, niks, niks, hoop gezeik voor niks.

RV:Ja, nou. Hoe is het bij jouw?
JH:Ja, ik heb wel interessante dingen maar dat hoor
je wel als je weer terug bent.
RV:Ja natuurlijk, oke.
JH:Je moet de groeten hebben van onze vriend. onze

kleine vriend.
RV:O, leuk.
JH:Die is groot geworden of groot geworden, hij is
een beetje gegroeid daarbinnen. Spieren dan.

RV:O god, gaat h et zo hrd met hem?
JH : (Lacht) ja dat zijn ze, wel een beetje gegroeid
ja.
RV:Toch wel.
JH:Ja zeker.
RV:Zeg maar tegen Robert dat eeh, die Lange, nog
wilde huren,

een maand.

JH:O .
RV:Dus,

.. . .. .. (vier woorden onverstaanbaar) en de

ten procent voor jou.
JH:Wat zeg jij?
RV: Geld voor jou.
JH:Ja, voor d ie vent van die ... ( een woord
onverstaanbaar) die van de week komt?
RV:Ik dacht dat die vandaag zou komen?
JH:Ja, maar hij komt dinsdag komt hij.
RV:Hij is gewoon, gewoon niet geweest dus eeh.

JH:Nee hij komt dinsdag Rob. Dinsdag komt hij.
RV:O, want Annelies had gebeld voor geld, dus
JH :O ja.
RV:Dat heb ik hem al beloofd , dus ik denk nou, kan
ik hem wel een ... (een woord onverstaanbaar) geven .
JH:O ja.
RV:Dus dat eeh, de rest kan ik ook
. . . . . (onverstaanbaar)

I

maar ja, vijf en die andere

vijf als h e t klaar is. He en heb jij het nummer van
eeh,

ja trouwens dat kan ook volgende week wel . Ja

alhoewel ik heb liever wel gehad maar. Van eeh, van
die lachebek van wie die bankstel van mij gekocht
heeft .
JH:Die lachebek?
RV:Die neger .
JH: 0 ja, eeh, ja dat heb ik.

RV:Want dat bankstel eeh, want dat bankstel .. . (twee
woorden onverstaanbaar) opbellen.

JH:Ja.
RV:En ik heb,

ik heb nergens . . ... (twee woorden

onverstaanbaar)
JH:O dus wat moet ik t egen hem zeggen dan bel ik wel
e v en op.
RV:ja of hij mij even wil bellen.
JH:Oke ja, dn kan ik net zo goed jou zijn nummer
e ven geven.

RV:Ja, hij ken beter mij bellen.
JH:Oke laat ik hem jou wel bellen.
RV:Ja?
JH:Ja doe ik.
RV:Oke.
JH:Dan wens ik jou een hele goeie vakantie.
RV:Ja ik werk toch tot (een woord onverstaanbaar)
nog effe he.
JH:Ja da's goed.
RV:Ja.
JH:Ja.
RV:Oke maat, ik zie je he.
JH:lk zie jou. en nog de groetjes van Robert en
Silvia en Anja.
Einde gesprek.

Gespreksgegevens

99/1254.1

Tijdstip

12-11-99 20:18:15

Met. nummer

31 - 06 - 20155122

TAP 1 0

990133120
In/uit:

Tenaamstelling

PREPAID P 06-20155122

Beller

THEO VD EIJNDE

I

Gebelde

ROB VAN VEEN

Onderwerp

2815 AFSPRAAK THEO EN ROB EN ZIJN TWEE VRIENDEN

Classificatie

1G 01 02 00

In PV

J

Luisteraar

000344 M JAGER

Tolk
Taal

300143000439000

Diskgegevens

6.2

Inhoud

Beller:Theo vd Eijnde
Gebelde:Rob van Veen
Theo zeg.t dat hij tegen half twaalf/twaalf uur bij
Rob is. Rob moet zorgen dat die twee vrienden van

Rob ook bij Rob zijn.
Hoe zo is er iets niet goed vraagt Rob. Nee echt
niet zegt Theo. meen je dat echt vraagt Rob. Ja dat
meen ik zegt Theo. 0 , god

0

god zegt Rob. Ja vraagt

Theo. Ja ik piep jou nog wel even op zegt Rob .

Gespreksgegevens

99/1223 . 8

Ti jdstip

12-11-99 20:41:42

Met nummer

31 - 06 - 25563504

Tenaamstelling

POOK/THEO

Beller

THEO

Gebelde

NN-MAN

TAP17

990133557
In/u i t :

Onderwerp

0081

Classificatie

1G 01

In PV

J

Luisteraar

000395 MTF VAN DER STEEN

U

Tolk
Taal

150 - 151170-410750

Diskgegevens

32.1

Inhoud

Uitgaand
Theo belt met nn-man. Theo vraagt of hij de man
moest bellen of zo . Man zegt dat hij Theo moest
piepen . Theo vraagt of de man straks bij de
gezamelijke kennis van hun is. Man vraagt hoe laat.

