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Gestolen
iPad nekt
moordduomoorddu
Door Mick van Wely

Dat melden bronnen rond het on-
derzoek. De broers Marcos (28) en
Admilson (29) R. legden een beken-
tenis af nadat ze werden geconfron-
teerd met hard bewijs. Het belang-
rijkste bewijs is een dna-match. Spo-
ren die de recherche aantrof in de
woning in Exloo en in het bos waar
Smit werd doodgeschoten, kwamen
overeen met het dna van de verdach-
ten.

De moord op Berend Smit (55) in
november 2012 was lange tijd een
raadsel voor de politie. Na de moord
op het Exloër echtpaar Veenendaal
in juli vorig jaar, maakten de broers
een kolossale fout. Ze bewaarden
een uit de woning in Exloo gestolen
iPad voor eigen gebruik. Toen een
van de broers een account aanmaak-

DWINGELOO/EXLOO De broers R.
uit Hoogeveen, die dinsdag beken-
den dat ze Berend Smit uit Dwinge-
loo en Jan en Greet Veenendaal uit
Exloo ombrachten, zijn door een
gestolen iPad ontmaskerd.

te op het apparaat, slaagde de politie
erin de locatie van de iPad achterha-
len.

De politie ontdekte ook dat een
mobiele telefoon van de broers een
zendmast in Exloo had aangestraald
op de dag dat Jan en Greet Veenen-
daal er thuis vermoord werden. De
politie zag toch af van een aanhou-
ding, omdat doorslaggevend bewijs
nog ontbrak. Ook was het vuurwa-
pen waarmee Smit werd gedood,
nog niet gevonden.

Politiemensen slopen eind febru-
ari de woning van de twee in Hooge-
veen binnen toen de broers niet
thuis waren. Ze plaatsen de woning
vol met microfoons. Op maandag 3
maart verstuurde de politie een sms-
bericht naar honderden mensen die
op en rond de dag van de moord op
het echtpaar Veenendaal in Exloo
waren.

In die sms stond dat politie wist
dat al die mensen in de buurt van de
woning waren geweest ten tijde van
de moord. Ook werd getuigen ver-
zocht zich te melden met informa-
tie. >> 2
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