
10.2.e (1) 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

10 2 e (5) 

donderdag 3 maart 2011 17:06 
10.2.e (8) 

10.2.e (3, 18) 

RE: appollo 2000 

Beste 10.2.e (8) 

vandaag heb ik veel contact gehad met de afdeling van DT 
De deskundige is 10.2.e (3) 

Hij is nu met vakantie  .  
Op 17 februari is door  10.2.e  de onderstaande mail naar Aruba gezonden: 

(3) 

	Original Message 
> From: 10.2.e (3) 

> Sent: donderdag 17 februari 2011 14:54 
> To: 10.2.e (6, 19) 

> Subject: Tussenresultaat uitlezen BB 

> Hallo, 

> Hierbij een volgend tussenresultaat van het uitlezen van de 
> Blackberry. 

> lk heb inmiddels de ruwe kopie van het geheugen kunnen herschikken, 
> zodanig dat gegevens niet langer 'gefragmenteerd' zijn in de 
> geherschikte versie van de ruwe kopie. 

> lk heb tot nu toe drie typen records kunnen uitlezen uit de 
> geherschikte versie. lk vermoed dat dit records van de volgende 
> soorten zijn: 

> - sms berichten 
> - email berichten 
> - contact gegevens 

> lk weet echter nog niet zeker dat ik *alle* sms berichten, email 
> berichten en contact gegevens heb, mogelijk zijn er nog meer. 

> De output ziet er nogal 'technisch' uit, maar nogmaals dit zijn tussen 
> resultaten. Je kunt hier in iedergeval in zoeken. 
> lk weet niet of jullie ondersteuning 'digitale techniek' 
> hebben, maar veel email zijn in 'html, dat is wat lastig lezen, maar 
> het kan wel. 

> lk ga nog verder zoeken naar pin gerelateerde berichten. 

> Bel me svp even voor het wachtwoord op de zip file. 

> Nogmaals, dit zijn voorlopige resultaten, dus de volgende 'disclaimer' 
> is van toepassing: 



10.2.e (5) 

Front Office 
NFI 
tel: +3170888 6666 (switch board) 
10.2.e (5) 

Nils' or adres: 
Laan van Ypenburg 6 
2497 GB THE HAGUE 
P.O. Box: 24044 
2490AA THE HAGUE 

> De waarneming(en), bevinding(en) en/of conclusie(s), als vermeld in 
> dit rapport, hebben nadrukkelijk een voorlopig karakter, waaraan geen 
> definitieve conclusies verbonden mogen worden. Aangezien op dit moment 
> nog niet alle onderzoeksresultaten bekend zijn, volgt - na dit 
> voorlopig rapport - een formeel NFI-rapport (met definitieve 
> conclusies) 

> Vriendelijke groeten, 

10.2.e (3) 

Wellicht is het voor jou mogelijk om met de genoemde politiefunctionarissen contact op te nemen om te zien of 
zij met degezonden informatie onderzoek hebben kunnen uitvoeren. 
Zonder tegenbericht is de geplande leverdatum van rapportage 25 maart 2011. 
Indien er (nal van de tussentijdse informatie) meer aanvullende vragen vanuit het onderzoeksteam komen, 
voordat de rapportage datum is bereikt, dan zie wij een aanvullende vraagstelling graag tegemoet in een 
nieuw forensische aanvrage. 

Hopende dat je hiermee geholpen bent, 
10.2.e (3) 	lis volgende week weer terug. 
vriendelijke groeten 

10.2.e (5) 

van:10.2.e (8) 

Verzonden: donderdag 3 maart 2011 13:20 
Aan:  10.2.e (5) 

Onderwerp: appollo 2000 

10.2.e (5) 

zoum je me nog kunnen berichten over de voortgang van het onderzoek in de Blackberry van Poentje Castro? 
lk zit heden ochtend op zitting dus het liefst per E mail of je kunt [voor jou] deze avond bellen. 

hartelijke groet en alvast bedankt, 
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10.2.e (8) 
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