»elk. ZDeUOt
COnt~/u,

Antonio (Chris)

""ti de PAS

•

Was de tussenpersoon tussen Theo van den Ejnde en Joop Augustin, zijnde de leverancier
van laborarorium·benodigdheden alsmede de legale grondstoffen ter vervaardiging van
synthetische drugs.
Zie bet gerelateerde in de delicl-processen-verbaaJ ZOOIIA·02 en ZOOllA-03.

•

Regelde de export VaD de synthetische drugs naar Engeland:
Was de tuseopersoon tussen The<> van den Eijnde en de alhemers van de synthetische
drug~ zijnde Hamilton en House:
Boekte hotels voor de Engelse amemers als ze in Nederland waren:
Begeleidde de EngeJ.sc. afnemen naar bespot elringen met Thee van den EijDd~
- Was de tussenpersoon tussen Theo van den Eijnde en de transporterende organisatie
van de synthetische drugs naar Engeland, met als tussenpersoon eerst Rob van
VeenfTheo Schneider (delict ZDOIIO-OI) en later Joop Augustin (delict ZOOllO-01
en ZOO 11 0-02)
Zie hiervoor de delicl-processeo-vetbaaJ ZDOIIO-OI, ZOOI I 0-02 en ZDOIIG-03 .

•

Bewaakte de termijnc:n en zag er op toe dat de leveringen aan de organisatie goed werden
uitgevoerd. Zie dclict-proces-verbaal ZDOI1G-Ol.

•

Nam zijn verantwoording voor zijn tank in de uitvoer naar Engeland. Als andere bet buo
woord nid nakomen gaat hij het zelf op de 'rails' zetten.
Zie delict ZDOtiG-OJ , tapgesprck.k.cn van 09 op 10 november 1999.

•

Hield druk op de ketel door aan te blijven dringen zaken af te werlc.en als er zich
bapc:ri.ngen in bet proces voordeden. Zie dclict~proces-verbaal ZD01 1G-Ol .

•

Ontving de betaling voor de naar Engeland geëxporteerde synthetische drugs en droeg
deze opbrengst af aan Theo van den Eijode. Zie de1ict-proces-verba.al ZOO 11 G.(} I en
ZOOI 10-02.

Robert Leon va" (Robl VEEN
•

Was bemiddelaar voor Robert Hörchner toen Theo van den Eijnde het pand
Ketele.arskampweg te 's~Hcnogcnboscb wilde huren.
Zie delict-proces-verbaal ZOO 11 A-02.

•

Was tussenpersoon tussen Theo Schncider enerzijds en !beo van den Eijnde anderzijds
voor wat betreft de aanlevering van "illegtle" grondstoffen ter vervaardiging van
synthetische drugs .
Zie delict-proces-verbaal ZDOIIA-02.

•

Wu bemiddelaar/adviseur voor wat betreft de huur van het pand Hulst 8SG te Geldrop .
Zie delict-proces-verbaaJ ZDOIIA-03.

•

Was betrollen bij de export van een partij synthetische drugs (XTC-pillen) naar
Engeland. Hij regelde de contacten tussen Theo Schneidec enerzijds en Chris van de
PaslTheo Schneidcr anderzijds,
Zie delict-proces-verbaal ZDOl tG-Ot
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