
Geachte heer Ouweneel,

Bij dezen onze bevindingen over de volgende 3 onderwerpen:
- Chengdu J-20 gevechtsvliegtuigen
- Aardbeving in Haïti
- Het ‘Sprinkhaan’ project

We hebben de volgende indeling aangehouden bij ons commentaar:
- Letterlijke quote van uw dvd Licht op 2010
- Analyse
- Vragen
- Bronnen van de analyse

We willen u verzoeken om op de vragen in te gaan aangezien we deze begin januari in onze 
Bijbelstudiegroep gaan behandelen. Mocht u commentaar hebben op de analyse dan is dat natuurlijk ook 
mogelijk, maar indien u daar geen tijd voor heeft mag u zich ook beperken tot de vragen.

Chengdu J-20 gevechtsvliegtuigen

Quote van DVD “Licht op 2010” op 1:00:00
“Maar let nu op! Dan wordt het 11 Januari 2011... Dat was vorige week. De Chinezen vliegen met hun J-20’s, hun eigen 
stealth-vliegtuigen, vliegtuigen die onbereikbaar zijn voor de radar, in grote zwermen boven Amerika en beste 
vrienden, de Amerikanen zijn regelrecht bang!”

De Chengdu J-20 is de Chinese variant vergelijkbaar met de Amerikaanse F-22 Raptor, een 5e generatie 
gevechtsvliegtuig. China heeft momenteel (zelfs nu aan het eind van 2011) 2 prototypes (dit zijn dus 
testtoestellen, geen gevechtsklare vliegtuigen) van de J-20 gebouwd (1).

Het artikel in beeld spreekt bovendien van de eerste testvlucht die inderdaad plaatsvond op 11 Januari 
2011 (2). Hoe u bij ‘zwermen J-20’s boven Amerika komt’ is ons onduidelijk.  Twee toestellen zijn niet 
bepaald een ‘zwerm’ en bovendien heeft de J-20 op zijn testvlucht in geen geval boven Amerika gevlogen, 
het bereik van dit soort vliegtuigen is namelijk rond de 1000 km (3) en het betrof alleen een testvlucht van 
15 min. waarbij de Chinezen testten of het vliegtuig überhaupt van de grond zou komen (1). 

U zegt ook dat de Amerikanen bang zijn voor dit vliegtuig, terwijl de Amerikanen momenteel zo’n 173 
F22’s operationeel hebben. Die zullen zich niet heel erg druk hebben gemaakt over 2 prototypes die nog 
geen wapens kunnen dragen en volgens verschillende bronnen zelfs van een inferieur ontwerp zijn. (4)

Onze vragen:
1. Hoe kan het dat u spreekt over ‘zwermen J20’s’ terwijl er tot op deze dag maar 2 testtypes van gebouwd 
zijn?
2. Welke bronnen heeft u gebruikt die erover spreken dat deze J-20’s boven Amerika zouden hebben 
gevlogen?
3. Heeft u zelf deze bronnen ook op betrouwbaarheid gecheckt en bovendien zelf nog informatie 
opgezocht over de J-20?

Bronnen
(1) “The J-20 made its first flight, lasting about 15 minutes, on 11 January 2011.”(...) “The jet began making test flights again on Nov. 
12 after a month long break from flying.”
http://en.wikipedia.org/wiki/J20_stealth_fighter_jet
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/awst/2011/01/03/
AW_01_03_2011_p18-279564.xml&channel=defense

(2) http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/11/development-china-stealth-fighter-jet

(3) F22 Combat radius: 410 nmi (with 100 nmi in supercruise) [240] (471 mi, 759 km) 
F35 JSF Combat radius: over 590 nmi[N 12] (1,090 km) on internal fuel 

http://en.wikipedia.org/wiki/J20_stealth_fighter_jet
http://en.wikipedia.org/wiki/J20_stealth_fighter_jet
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/awst/2011/01/03/AW_01_03_2011_p18-279564.xml&channel=defense
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/awst/2011/01/03/AW_01_03_2011_p18-279564.xml&channel=defense
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/awst/2011/01/03/AW_01_03_2011_p18-279564.xml&channel=defense
http://www.aviationweek.com/aw/generic/story.jsp?id=news/awst/2011/01/03/AW_01_03_2011_p18-279564.xml&channel=defense
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/11/development-china-stealth-fighter-jet
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jan/11/development-china-stealth-fighter-jet
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/


Eurofighter Combat radius: Ground attack, lo-lo-lo: 601 km (325 nmi) / Ground attack, hi-lo-hi: 1,389 km (750 nmi) / Air 
defence with 3-hr combat air patrol: 185 km (100 nmi) / Air defence with 10-min. loiter: 1,389 km (750 nmi)
J-10 Combat radius: 1100 km without in flight refueling
http://en.wikipedia.org/wiki/4.5_generation_jet_fighter#.22Fourth_and_half.22_generation
http://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_generation_jet_fighter

(4) “Kanwa Andrew Chan, editor-in-chief of Hong Kong Military News Agency, questioned the J-20's stealth among other parameters 
saying that it cannot yet match its competitors—the Russian T-50 and U.S. F-22—due to lack of engine power, the inability to fly at 
supersonic speeds, and shortcomings in its radar system and stealth, calling it a 4+ generation fighter in its current state.”
http://www.newsru.com/russia/04mar2011/t50.html . NewsRu, March 4, 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/4.5_generation_jet_fighter#.22Fourth_and_half.22_generation
http://en.wikipedia.org/wiki/4.5_generation_jet_fighter#.22Fourth_and_half.22_generation
http://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_generation_jet_fighter
http://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_generation_jet_fighter
http://www.newsru.com/russia/04mar2011/t50.html
http://www.newsru.com/russia/04mar2011/t50.html


Aardbeving Haiti

Quote van DVD “Licht op 2010” op 1:24:40
“Als u het nieuws van de afgelopen maanden zich nog kunt herinneren, dan kunt u zich nog herinneren dit grote 
eiland, het eiland Haïti. Zeer groot eiland. En beste vrienden we weten wat daar gebeurd is op 12 januari 2010 dat is 
een dik jaar geleden. De grootste aardbeving die deze aarde ooit heeft getroffen.“ 
(..)
“En dit is de grootste aardbeving, de zwaarste die de wereld ooit heeft getroffen”

In uw studie legt u er behoorlijk de nadruk op dat de aardbeving in Haïti de grootste aardbeving is die 
deze aarde ooit heeft getroffen. Als we er echter geologische bronnen op nazoeken, komen we lijsten 
tegen die dat totaal niet ondersteunen. Integendeel.

De beving op Haïti was een 7.0 op de schaal van Richter. Van dit soort bevingen verwachten we er 
gemiddeld 15 per jaar volgens de Amerikaanse Geologische Dienst. (1) Bovendien verwachten we 
gemiddeld 1 aardbeving van 8 of hoger op de schaal van Richter per jaar (1).

Dat wil zeggen dat uw bewering dat de beving op Haïti de grootste ooit was, jaarlijks gemiddeld 16 keer 
wordt overtroffen.

Een lijstje van de 
zwaarste 
aardbevingen ooit 
(2):
De meest dodelijke 
aardbevingen ooit 
(3):

       

Rang Plaats Zwaarte (Richter 
schaal)

Jaar Bron

1 Chili 9.5 1960 (Kanamori, 1977)
2 Prince William Sound, 

Alaska
9.2 1964 (Kanamori, 1977)

3 Westkust Noord Sumatra, 
Indonesië

9.1 2004 (Park et al., 2005)

4 Oostkust Honshu, Japan 9.0 2011 (PDE)
5 Kamchatka 9.0 1952 (Kanamori, 1977)
6 Uit de kust van Maule, 

Chili
8.8 2010 (PDE)

7 Uit de kust van Equador 8.8 1906 (Kanamori, 1977)
8 Rat Eilanden, Alaska 8.7 1965 (Kanamori, 1977)
9 Noord Sumatra, Indonesië8.6 2005 (PDE)
10 Assam – Tibet 8.6 1950 (Kanamori, 1977)
??? Haïti 7.0 2010

Rang Plaats Slachtoffers Jaar
1 Shaanxi, China 820.000-830.000 1556
2 Tangshan, China 242.419-779.000 1976
3 Antiochië, Turkije 250.000 525

4 Ningxia-Gansu, China 235.502 1920
5 Sumatra, Indonesië 230,210+ 2004
6 Aleppo, Syrië 230.000 1138
7 Haïti 222.570 (hoogste schatting) 2010



De meest schadelijke 
aardbevingen ooit (4)

Onze vragen:
4.Welke bronnen 
heeft u geraadpleegd 
voor deze uitspraak?
5.Hoe kunt u met uw 
kennis tot twee maal 

toe beweren dat een aardbeving van 7.0 de zwaarste aardbeving ooit in deze wereld is? Aangezien 
de schaal van Richter een exponentiële schaal is, is de aardbeving op Haïti een minuscule beving 
vergeleken met een aardbeving van 9+ op de schaal van Richter.

Bronnen: 
(1) 

Magnitude Average Annually

8 and higher 1 ¹

7 - 7.9 15 ¹

6 - 6.9 134

5 - 5.9 1319

4 - 4.9 13,000 (estimated)

3 - 3.9 130,000 (estimated)

2 - 2.9 1,300,000 (estimated)

¹ Based on observations since 1900. 
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/eqstats.php

(2) http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php 
(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_earthquakes#Deadliest_earthquakes_on_record
(4) http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ao3sn7jyNOZc
 http://www.top5ofanything.com/index.php?h=5bc6057c

Rang Plaats Schade (in Dollars) Jaar
1 Kobe, Japan  131 Miljard 1995
2 Los Angeles, Verenigde 

Staten
40 Miljard 1994

3 Leninakan, Armenië 20 Miljard 1988
4 Avellina, Italië 20 Miljard 1980
5 Centraal Taiwan 14 Miljard 1999
??? Haïti 7.8 Miljard 2010

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/eqstats.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/year/eqstats.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_earthquakes#Deadliest_earthquakes_on_record
http://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_earthquakes#Deadliest_earthquakes_on_record
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ao3sn7jyNOZc
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=ao3sn7jyNOZc
http://www.top5ofanything.com/index.php?h=5bc6057c
http://www.top5ofanything.com/index.php?h=5bc6057c


Het ‘Sprinkhaan’ project
Quote van DVD “Licht op 2010” op 1:53:40

“Beste vrienden, hier ziet hij (Johannes) iets gebeuren wat ten volle deze wereld zal treffen, als de Here Jezus is gekomen. Beste 
vrienden wat hij hier gezien heeft is letterlijk een wapen dat in 2010 van stapel is gelopen. Volgt u dit zeer consciëntieus. Om u dat 
duidelijk te maken hak ik dit gedeelte in vier stukken. Het eerste wat Johannes in een visioen heeft gezien: “Ik zag rook opstijgen uit 
de put van de afgrond.”

10 Sept 2010, ik neem u mee naar een ondergrondse lanceerbunker en een ondergrondse vliegtuigwerkplaats van de Russen in 
zuidwest Rusland in Balashov. Daar in deze ondergrondse bunker werken Rusland en Iran samen aan het gevaarlijkste wapen dat 
deze wereld ooit gekend heeft en ooit zal kennen. Johannes heeft dat wapen letterlijk voor zich gezien. Dat wapen wordt ontwikkeld 
in deze ondergrondse bunker. De Iraniërs noemen deze ondergrondse bunker de ‘Djahanaam’; De Russen hebben hem in hun eigen 
taal vertaald en noemen hem ‘Propast’, het betekent letterlijk afgrond. “Ik zag rook opstijgen uit de put van de afgrond. De zon en de 
lucht werden verduisterd door de rook van de put.” Let u goed op! Daar ontwikkelen de russen en de Iraniërs dit gevaarlijke wapen 
wat u hier ziet. 

Één vlucht van dit wapen over deze wereld is dodelijk voor de totale mensheid. Johannes heeft dit wapen letterlijk voor zich gezien. U 
mag er zich niet over verbazen dat de Bijbel waar is en dat er een tijd komt dat de profetieën van het woord van God werkelijkheid 
worden. Dit wapen dat daar in de afrond, deze ondergrondse bunker wordt ontwikkeld ziet u hier. De Iraniërs noemen het de 
‘Malaag’. De Russen noemen het de ‘Kuznechik’. Het betekent letterlijk Sprinkhaan. 

Johannes schrijft: “En uit de rook kwamen sprinkhanen die uitgerust zijn tot de oorlog.” Dit wapen, dat is zo geavanceerd dat de 
Iraniërs gezegd hebben: ‘Hierna ontwikkelen wij geen wapens meer want technologischer en geavanceerder dan dit wapen kunnen wij 
niet meer ontwikkelen en wij zullen met dit wapen in deze hele wereld grote hoogten bereiken.’ Ook de Russen zeggen dat.

Hier ziet u de interesse van de Russische premier Poetin en hij krijgt hier voorlichting van de leider van het sprinkhaanproject; de 
Russische wetenschapper Sergey Chemepovic. 

Let u goed op! Want Johannes ziet het wapen in detail. Schrikt u niet! Want wat ziet hij, dat is het tweede dat ik wil zeggen over dit 
gedeelte: “Hun gedaante was als van paarden”. Voorin de Sprinkhaan bevind zich zoals bij elke straaljager de snelheid-
meetapparatuur. De Iraniers noemen deze apparatuur ‘AASB’ de Russen noemen deze apparatuur in hun eigen taal ‘LOSHAD’. Het 
betekend letterlijk Paard. ‘Hun gedaante was als van paarden’. Waarschijnlijk heeft Johannes niet gezien dat het hier ging om 
snelheid-meetapparatuur maar hij heeft het gedaante van dat toestel gezien, als een Paard. Beste vrienden we zullen zo zien dat de 
Russen en de Iraniërs bezig zijn, zonder het zelf in de gaten te hebben letterlijk de profetieën van de bijbel te vervullen. Ik heb deze 
informatie uit meer dan 30 verschillende wetenschappelijke bladen uit deze hele wereld. 

Wat ziet Johannes van het toestel nog meer? Deze snelheid-meetapparatuur voor in de neus van de Sprinkhaan is beveiligd met een 
behuizing van hoogwaardige metalen, zeer belangrijk. Die behuizing wordt door de Iraniers genoemd ‘Tadje Talai’ en de russen 
hebben die behuizing  in hun eigen taal vertaald en noemen het ‘Venok Iz Zolota’  en het betekend letterlijk Krans van Goud. ‘Hun 
gedaante was als van Paarden met kransen van Goud’. 



Beste vrienden, Johannes ziet nog meer. Verbaas u over de accuratesse van de Bijbel! Zie! Hoe dicht wij genaderd zijn tot het moment 
van de komst van de Here Jezus want de werkelijke vreselijke effecten van dit wapen zullen in deze wereld zichtbaar en merkbaar 
worden als de Here Jezus is gekomen, de voortekenen wijzen erop dat dit spoedig gaat gebeuren. Want wat heeft Johannes, 2000 jaar 
geleden nog meer gezien? 

Midden in de neus van de sprinkhaan bevind zich de radarsystemen. De Iraniërs noemen de radar ‘Sare Shier’, de Russen noemen de 
radar ‘LEV’. Het betekent letterlijk Leeuwenkop. ‘Hun gezichten, waren gezichten van mensen met leeuwenkoppen’. Beste vrienden 
het Woord van God, we hebben het in 2010 voorbij zien komen. 

Onderin de Sprinkhaan bevinden zich de brandstof-tanks en waarschijnlijk heeft Johannes niet geweten of gezien dat dat 
brandstoftanks zijn, maar hij heeft wel iets gezien wat er op leek. De Iraniërs noemen die brandstoftanks ‘ZEREH’ de russen noemen 
die brandstoftanks ‘BRONYA’ en het betekend letterlijk Harnas. ‘Zij droegen rode, blauwe en zwavelkleurige harnassen’. Beste 
vrienden (…)
Achterin het toestel in de staart bevind zich de nucleaire bewapening. Die nucleaire bewapening wordt genoemd door de Iraniërs 
‘AGRAAB’ en door de russen in hun eigen taal ‘SKORPION’. De achterkant van de sprinkhaan wordt genoemd Schorpioen. Johannes 
heeft het gezien! ‘Zij hadden staarten als schorpioenen waarmee zij de mensen doodden’. Hier ziet u de staart van een schorpioen en 
de achterkant van hun staart is het dodelijke gif voor de mensheid en datzelfde dodelijke nucleaire gif bevind zich achter in de staart 
van de sprinkhaan. En dat klopt ook want op 22 sept. 2010 meld het Internationaal Atoomagentschap dat Iran genoeg uranium heeft 
voor voldoende bommen om de totale mensheid te vernietigen. 

Beste vrienden, Johannes heeft dit toestel zo gedetailleerd waargenomen dat hij het zelfs heeft gehoord. De Bijbel zegt dat hij zegt 
dat Johannes zegt (sic) ‘het gedruis van hun vleugels was vreselijk’. Deze sprinkhaan maakt een lawaai en dat lawaai is alleen genoeg 
om de mensheid te doden. Om u dat duidelijk te maken eerst de Decibels van een F16. Als een F16 overvliegt produceert hij een 
geluidssterkte van plusminus 110 dB. Als de Sprinkhaan overvliegt produceert hij een geluidssterkte van plusminus 650 dB. 
Geluidsdeskundigen zeggen dat het helemaal niet kan. Dat als dat zou gebeuren dat alleen al het geluid van dit toestel mensen 
doodt. En zo zal het ook zijn. ‘Het geluid’, zegt Johannes ‘van hun vleugels’, was vreselijk. Het moet vreselijk zijn om mee te maken 
dat deze sprinkhaan over vliegt. En Beste vrienden, Johannes heeft tot in de finesses gezien wat er gaat gebeuren als de Here Jezus is 
gekomen. Beste vrienden, in 2010 is dit toestel gereed gekomen voor gebruik.

In dit stuk worden bijzonder heftige uitspraken gedaan en heel erg veel gedetailleerde informatie gegeven 
over het bovenstaande vliegtuig. Bij onze research naar het bovenstaande komen we echter heel veel 
opvallende zaken tegen:

30 Bronnen
U haalt aan dat u voor deze informatie meer dan 30 wetenschappelijke bladen wereldwijd heeft 
geraadpleegd. Hieruit mogen we afleiden dat de informatie die u hier presenteert een brede bekendheid 
heeft. U noemt geen namen van bladen, dus wij kunnen de informatie niet gericht nazoeken. Wel hebben 
we de beschikking over internet. We zullen dus de gepresenteerde feiten proberen te staven met de ons 
beschikbare middelen.

Russisch/Iraanse 
term

Omschrijving 
gegeven door 
Ouweneel

Zoekwoorden gebruikt 
voor Google

Gevonden aantal relevante hits 
op Google:

‘Djahanaam’ Bunker “Djahanaam” + Bunker/
Airfield/workshop

0

‘Propast’ Bunker “propast” + Bunker/Airfield/
workshop

0



‘Malaag’ Vliegtuig “Malaag” + airplane/jet/
fighter/bomber

0

‘Kuznechik’ Vliegtuig “Kuznechik” + airplane/jet/
fighter/bomber

0

“AASB” Meetapparatuur “AASB” + equipment/
measuring device/speed/
velocity

0

‘LOSHAD’ Meetapparatuur “LOSHAD” + equipment/
measuring device/speed/
velocity

0

‘Tadje Talai’ Neuskegel ‘Tadje Talai’ + Nose Cone 0
‘Venok Iz Zolota’ Neuskegel ‘Venok Iz Zolota’+ Nose cone 0
‘Sare Shier’ Radar ‘Sare Shier’+ radar 0
‘LEV’ Radar ‘LEV’+ Radar 0
‘ZEREH’ Brandstoftanks ‘ZEREH’+ Fuel tank 0
‘BRONYA’ Brandstoftanks ‘BRONYA’+ Fuel tank 0
‘AGRAAB’ Bom ‘AGRAAB’+ Bomb/Nuclear/

weapon
0

‘SKORPION’ Bom ‘SKORPION’+ Bomb/Nuclear/
weapon

0

We zijn tamelijk verbouwereerd van de resultaten van onze zoektocht. We hebben hier een aantal uur in 
geïnvesteerd, maar met absoluut nul resultaat. We kunnen op geen enkele door u genoemde term ook 
maar iets vinden dat met een vliegtuig te maken heeft. Dit terwijl het volgens u in 30 verschillende 
schriftelijke wetenschappelijke bronnen wordt genoemd. Dit betekent  dus dat algemeen beschikbare 
informatie niet zijn weg naar het internet zou hebben gevonden. Zelfs de verschillende ons bekende 
eindtijdsites geven geen enkele hit als wij deze zoektermen invoeren. U (en uw bronnen) bent blijkbaar de 
enige ter wereld die dit vliegtuig, of de onderdelen ervan, kent.

Nieuwsberichten
U laat in uw presentatie over de ‘Sprinkhaan’ twee nieuwsberichten zien als onderbouwing. Als we echter 
zoeken naar soortgelijke nieuwsberichten slaan deze echter altijd op het nucleaire ballistische (lange-
afstands-raket) programma van de Iraniërs (waar wél heel veel over te vinden is (1)). Deze berichten 
betreffen altijd de ontwikkeling van een atoombom en een draagraket om deze bom af te schieten (en dus 
niet een gevechtsvliegtuig/bommenwerper).
 
Verder haalt u later in de presentatie (afbeelding hieronder) ook nog een nieuwsbericht aan over een 
samenwerking van India en Rusland. In dit nieuwsbericht is op uw PowerPoint te lezen dat deze 
samenwerking van 25 miljard een voor een 5e generatie gevechtsvliegtuig betreft. Er kan hier maar sprake 
zijn van één bepaald vijfde generatie gevechtsvliegtuig aangezien er maar één zo’n vliegtuig is dat door 
Rusland en India samen ontwikkeld wordt. Dit betreft de Sukhoi/HAL FGFA. Het heeft echter niets met het 
‘Sprinkhaan’ project te maken. (2)



Putin
Verder haalt u een plaatje van Putin naar voren die uitleg zou krijgen over dit ‘Sprinkhaan’ project. Op het 
plaatje is op de achtergrond echter duidelijk een model te zien van de Sukhoi-100 Superjet (3). Deze foto 
is genomen op een overleg tussen Boeing en VSMPO-Avisma, beiden betrokken bij een Joint venture voor 
het produceren van titanium vliegtuigonderdelen (4). Op de onderstaande foto’s is duidelijk de 
Sukhoi-100 van uw afbeelding te zien net als de gele balk die in uw plaatje op de voorgrond staat. De 
betreffende personen zijn officials van Boeing en VSMPO Corporation (waaronder dus een Amerikaan!)(5) 
en niet een hoofdman van het ‘Sprinkhaan’ project. Uw wetenschapper ‘Sergey Chemepovic’ is niet op 
internet te vinden omdat hij Sergey Chemezov heet en helemaal geen wetenschapper is. Hij is namelijk één 
van de voormalig directeuren van Sukhoi (6).



Plaatje van het vliegtuig
U heeft in uw presentatie zelfs een plaatje weten op te sporen van de ‘Sprinkhaan’. U wijst in uw 
presentatie de verschillende onderdelen aan en onderstreept verschillende malen (zie uitgetypte tekst 
hierboven) dat dit het betreffende vliegtuig is. Een aantal zaken vallen ons op aan dit vliegtuig en uw 
beschrijving ervan:

6. Zoals we op uw plaatje kunnen zien heeft het vliegtuig ronde raampjes aan de zijkant. Dit duidt 
erop dat het voor passagiers gebruikt wordt is zeer ongebruikelijk voor een gevechtsvliegtuig/
bommenwerper.

- U zegt dat het vliegtuig Nucleaire bommen vervoert, maar even later zegt u dat het lawaai van dit 
vliegtuig genoeg is om de mensheid te vernietigen. Wat is dan het nut van de Nucleaire bommen? 
Waarom zou Iran zich de woede van de wereld op de hals halen met zijn nucleaire programma als 
ze dat programma helemaal niet nodig hebben? Het geluid van dit vliegtuig is immers genoeg. De 
bommen zijn dan alleen maar ballast. Dit is volstrekt onlogisch.

7. Het vliegtuig dat u laat zien is bijzonder klein voor de eigenschappen die u het toeschrijft. Vergelijk 
voor uzelf het formaat (schaal is af te leiden uit de mensen die er bij te zien zijn) met bijvoorbeeld 
de huidige Russische en Amerikaanse nucleaire bommenwerpers (de B-52, B-1 en B-2 en de 
Russische Tupolev’s). Het afgebeelde vliegtuig is technisch gezien niet groot genoeg om een 
substantiële atoombom te vervoeren. Bovendien is de motor van een zodanig klein formaat (geen 
luchtinlaten, dus een raketmotor) dat het onmogelijk is voor dit afgebeelde vliegtuig om een groot 
bereik te hebben (een raketmotor verbrandt vrijwel al zijn brandstof bij de start), laat staan om de 
toegeschreven hoeveelheid lawaai te produceren. 

8. Bij het nader bestuderen van het getoonde plaatje hebben we besloten om af te wijken van de door 
u gegeven termen en specificaties en zelf op zoek te gaan naar afbeeldingen van dit vliegtuig. We 
kwamen daarbij het volgende ‘vliegtuig’ tegen (7):

U zal moeten toegeven dat de VVS (Virgin Space Ship) Enterprise van Virgin Galactic een bijzondere 
gelijkenis toont met de door u getoonde ‘Sprinkhaan’, dezelfde cockpit, spitse neus, en ronde 
raampjes aan de zijkant.

Deze overeenkomst zou natuurlijk op toeval kunnen berusten, vandaar dat wij verder hebben 
gezocht nu we op het goede spoor dachten te zijn gekomen. Wij kwamen daarbij de volgende 
afbeelding tegen (8): 

“Spaceship 2 under Construction” (8)



Uw ‘Sprinkhaan’

U zal zich kunnen voorstellen dat we na deze ontdekking, gecombineerd met het gebrek aan 
zoekresultaten en de onlogische eigenschappen die u aan deze ‘sprinkhaan’ toeschrijft behoorlijke 
twijfels hebben aan de waarheid van uw verhaal.

Onze vragen:

6.  Kunt u bevestigen dat het door u gebruikte plaatje inderdaad de VSS Enterprise is zoals getoond op 
de door ons gevonden afbeeldingen?

7. Kunt u aan de hand van het door ons gepresenteerde materiaal bevestigen dat de door u gebruikte 
foto van Putin inderdaad niet van een topgeheim overleg is maar van een overleg tussen Boeing en 
VSMPO-Avisma en tevens dat de Heren Carson en Chemezov te zien zijn op de foto?

8. Hoe kan het dat u een afbeelding van een civiel ruimteschip gebruikt en daar uw volledige 
‘sprinkhaan’ verhaal aan ophangt?

9. Hoe kan het dat u van de foto van Putin zegt dat hij ergens anders is genomen en dat er andere 
mensen op te zien zijn dan er daadwerkelijk op staan?

10. U spreekt over 30 wetenschappelijke bladen. Kunt u voor ons deze bladen noemen en indien 
mogelijk een aantal scans o.i.d. regelen van de betreffende artikelen waarin over de ‘Sprinkhaan’ 
wordt gesproken?

11. U gebruikt verschillende krantenartikelen en laat daarvan soms alleen de kop zien, wij zijn echter 
ook benieuwd naar de inhoud. Kunt u de scans van deze artikelen naar ons opsturen?
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