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Majoor Roy de Ruiter: virusdeeltjes vangen met filter
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Slachtoffer
steekpartij
laat beslag
leggen op
villa Quincy
door John van den Heuvel
en Mick van Wely
UTRECHT • Het slachtoffer dat zegt te zijn
neergestoken door de
vorige week bij Ajax
vertrokken Quincy
Promes heeft zijn advocaat beslag laten leggen
op de kapitale villa van
de Oranjespeler in
Utrecht. De rechter
heeft het beslag maandag bekrachtigd.
Het gaat om een villa
van 1,2 miljoen plus een
bijgebouw ter waarde
van zes ton. De rechtbank heeft een beslag
van ruim zes ton toegestaan, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster.
Advocaat mr. Yehudi
Moszkowicz bevestigt
dat hij namens zijn
cliënt – een neef van
Quincy Promes, die
stelt in juli vorig jaar op
een familiefeest door de
voetballer met een mes
te zijn neergestoken –
gerechtelijke stappen
heeft genomen, waaronder het beslag. „Dit is
gedaan als zekerheidstelling voor een op handen zijnde schadeclaim”, aldus Moszkowicz.

Familiefeest

Promes wordt verdacht
van mishandeling met

Ridder tegen corona

door Olof van Joolen
AMSTERDAM • Roy de
Ruiter heeft een nieuwe missie. De ridder
Militaire Willems-Orde
wil als ondernemer in
luchtfilters en geëlektrolyseerd water de
strijd aanbinden met
het coronavirus. Hij
merkt alleen dat er in
Nederland sceptisch op
nieuwe technieken
wordt gereageerd.

De majoor van de Koninklijke Luchtmacht werd geridderd omdat hij tijdens de
Uruzgan-missie als Apache-vlieger meerdere keren met gevaar voor eigen
leven collega’s op de grond
redde door het vuur op vijanden te openen. Hij zwaaide in 2013 af om zijn loopbaan als commercieel helikopterinstructeur te vervolgen. Die stap was de
eerste richting een bestaan
als ondernemer.
Ondanks zijn carrièreswitch blijft de majoor de
wereld bekijken door militaire ogen. Zo volgde hij ook
de opkomst van Covid-19 in
het Chinese Wuhan. „Dat
deed ik met bijna obsessieve belangstelling”, zegt De
Ruiter. „Ik wilde alles weten en als militair ga je automatisch nadenken over het
ergst denkbare scenario:
een wereldwijde pandemie
met veel doden. En wat je
kan doen om je daar tegen
te wapenen.”

Zorgen

Uit nieuwsgierigheid ging
de ridder luisteren in ZuidKorea bij een producent van
geëlektrolyseerd water. Het
bedrijf gelooft heilig in de
rol die dit natuurlijke ontsmettingsmiddel kan spe-

len bij de bestrijding van
het virus. Roy de Ruiter had
nog niet de stap gezet om er
zakelijk iets mee te doen,
maar hij werd er zo enthousiast over dat hij zijn waarnemingen besloot te delen
met het RIVM en het ministerie van Defensie. Hoewel
hij dankzij zijn bijzondere
positie toegang heeft tot de
hogere kringen, bleef een
reactie volgens De Ruiter
uit.
„Ik deelde mijn observaties vooral omdat ik me zorgen maakte over onze troepen. Hoe moet het met hun
paraatheid? Ik hoopte te
kunnen bijdragen aan een

Apache-vlieger De Ruiter ontving de Militaire Willems-Orde.
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oplossing. Maar waarschijnlijk was ik te vroeg en
was men er toen nog van
overtuigd dat het virus Nederland niet zou bereiken”,
oppert de ridder.

Pentagon

Toen het stil bleef en de
pandemie steeds heftiger
om zich heen greep, besloot
De Ruiter de commerciële
route te kiezen. Niet alleen
met geëlektrolyseerd water
dat hij met zakenpartner en
mede-veteraan
Berend
Smit distribueert in onder
meer Duitsland en Turkije,
maar ook met luchtfilters.
Hij is distribiteur van door
NASA ontwikkelde apparaten waarvan de fabrikant
op basis van testen door onderzoeksinstituten UTMB
en MRI Global claimt dat ze
99,8 procent van de virusdeeltjes binnen enkele mi-

nuten afvangen en vernietigen.
„Bij MRI doen ze ook testen met chemische wapens
en deze filters worden al gebruikt in het Pentagon, dat
gaf mij het vertrouwen”,
zegt de majoor. „Wanneer je
met dit filter een ruimte
binnen een paar minuten
vrij van virusdeeltjes kunt
krijgen,
dan
biedt dat mogelijkheden.
Je
zou er onze marineschepen,
die vanwege Covid-19 aan de
kant
liggen,
weer mee kunnen laten varen.
En winkels of bedrijven die
dicht moeten blijven, kunnen heropenen.”
Om te laten zien wat de
potentie van de filters is,
heeft het bedrijf van De
Ruiter ze neergezet in het
Huizense fitnesscentrum
van de ondernemerstweeling Tim en Tom Coronel.
Afgelopen week werden er

bacteriologische monsters
genomen, een test die
maandag wordt herhaald.
De broers willen met dit
materiaal hun advocaat
Michael Ruperti een proefproces laten voeren met als
inzet heropening van hun
zaak.
Roy de Ruiter is voorzichtig in het wekken van
verwachtingen. „Ik geloof hierin,
maar ik ben
een vlieger,
geen chemicus”,
zegt
hij. „Ik hoop
dat er serieus naar
deze producten wordt gekeken. Ik snap dat we in
Nederland altijd willen
zien of iets werkt met eigen onderzoek, maar laten
we dat dan ook doen. Ik zet
graag een filter neer bij
TNO. Dat doe ik onbezoldigd. Aan overheidsaanbestedingen wil ik niks verdienen.”

Proef met
broertjes
Coronel

RIVM SCEPTISCH: TERECHT?
Wat kunnen luchtfilters
doen tegen de verspreiding van corona? Het
RIVM is sceptisch. Het
instituut stelt dat er geen
wetenschappelijk bewijs
is dat de apparaten daaraan bijdragen. Dat standpunt is gebaseerd op de
veronderstelling dat
Covid-besmettingen
plaats hebben via grote
virusdruppels, niet via de
aerosolen.
Nieuw, recent gepubliceerd onderzoek van de
Technische Universiteit
Eindhoven wijst in een
andere richting. Volgens
TU-hoogleraar Bert Bloc-

Twijfel over luchtfilters is
niet van de lucht.

ken zouden luchtfilters
wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen. Hij
gaf leiding aan een proef

waaruit duidelijk werd dat
na installatie van de apparatuur de hoeveelheid
kleine virusdeeltjes in een
ruimte zeer substantieel
afneemt.
„Met alle respect voor
het RIVM, maar zij komen
steeds meer alleen te
staan met het standpunt
dat aerosolen geen belangrijke rol spelen bij de
verspreiding van het virus. Luchtreiniging is een
goede, beproefde techniek. Het is ten onrechte
nog een ondergeschoven
kindje en dat vinden
steeds meer deskundigen.”

