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Onderzoek naar crash MH17 ( 224 )
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Bijna elf maanden na de catastrofe van het Maleisische passagiersvliegtuig Boeing MH17
boven Oost-Oekraïne, noemden de Russische onderzoeksinstanties woensdag hun
belangrijkste getuige: voormalig Oekraïense luchtmachttechnicus Yevgeny Agapov had
een mogelijke betrokkenheid van een Oekraïense straaljager gemeld.
Om alle twijfels over het bestaan van de getuige weg te nemen, besloot de onderzoekscommissie de naam
van de getuige bekend te maken, zei de woordvoerder van de autoriteit Vladimir Markin woensdag. "De
getuige is Yevgeny Vladimirovich Agapov, een burger van Oekraïne. Hij diende als monteur in het eerste
seizoen van de tactische luchtmacht van de Oekraïense luchtmacht, eenheidnummer A4465. "
Volgens Markin was de man vrijwillig naar Rusland
gekomen en was hij overeengekomen samen te werken
met de Russische onderzoeksautoriteiten. De
onderzoekscommissie heeft steeds meer bewijs voor de
geloofwaardigheid van haar verklaringen. De Oekraïner
had onder meer gemeld dat een Oekraïense Su-25
straaljager op de dag van de MH17-ramp zijn basis verliet
met lucht-lucht raketten aan boord en even later
terugkwam zonder munitie. De piloot, kapitein Voloshin ,
zou zijn kameraden hebben verteld dat hij op het
verkeerde moment op de verkeerde plaats was.
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Na MH17-crash: Oekraïense straaljager
keerde terug zonder raketten

Tegenspraak met de Buk-versie?
Gisteren hebben experts van het Russische
bewapeningsbedrijf Almaz-Antey, de maker van Bukraketten, geïnformeerd over hun onderzoek dat de
Maleisische Boeing door het door Kiev gecontroleerde
gebied is neergeschoten met een Buk grond-lucht raket ,
Vladimir Markin, de woordvoerder van het
Onderzoekscomité, zei woensdag de conclusies van de
Almaz Antey-experts "interessant". De onderzoekers
zouden het bewapeningsbedrijf meer informatie vragen.
De

© FOTO: OEKRAÏENS MINISTERIE VAN DEFENSIE

MH-17 crash: alleen de Oekraïense Bukraket komt ter discussie - experts
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MH17 - Was het een Oekraïense Su-25?

vluchtnummer MH17 is op 17 juli gecrasht in de betwiste regio Donetsk in het oosten van Oekraïne. Alle 298
gevangenen van de verkeersmachine die van Amsterdam naar Maleisië reisde, kwamen om het leven. In de
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regio vochten het Oekraïense leger en gewapende tegenstanders van de regering fel. De regering van Kiev en
de milities beschuldigden elkaar ervan de jet neergeschoten te hebben.
Op 23 december 2014 publiceerden de Russische media in een interview met een voormalig lid van de
Oekraïense luchtmacht, die berichtte over een mogelijke betrokkenheid van Oekraïense straaljagers . De
Russische autoriteiten hebben de man beschermd, zijn naam was tot vandaag niet bekend.
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Ongelofelijke foto's uit Australië: gigantische python die hele krokodil verslindt foto's
Een Australische kajakruiter heeft een ongeloo ijke foto behaald. Hij was in staat een gigantische python te
vangen die een krokodil verslond in de moerassen van Mount Isa, Queensland.
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Lippenleserin lüftet, was Merkel beim dritten Zitteranfall vor sich hin üsterte
Die Lippenleserin Judith Harter hat gegenüber dem Radiosender „Antenne Bayern“ enthüllt, was die
Bundeskanzlerin Angela Merkel während des dritten Zitteranfalls üsterte. Beim Empfang des nnischen …
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