
Weet u meer over de dood 
van Tjeerd van Seggeren?

Op zondagochtend 9 juli 2017 werd in het 
weiland op de kruising van de Fugelsang 
en de Bùterwei in De Westereen het  
levenloze lichaam van 37-jarige Tjeerd 
van Seggeren gevonden. Tjeerd van 
Seggeren bleek door een misdrijf om het 
leven te zijn gebracht. 
Een team van twintig rechercheurs werkt 
nog steeds volop aan dit onderzoek. 

Het onderzoeksteam heeft inmiddels 
al met veel getuigen gesproken. Maar 
desondanks is het team nog steeds op 
zoek naar meer getuigen en heeft daarbij 
de volgende vragen:

•	 Hebt	u	zaterdag	8	juli	en/of	zondag	9	
juli	2017	wat	bijzonders	gezien	en/of	
gehoord op of rondom het festival-
terrein?

•	 Hebt	u	Tjeerd	van	Seggeren	tijdens	of	
na	het	festival	gezien	en/of	gespro-
ken? 

•	 Hebt u beeldmateriaal van het Freeze- 
Forze festival? 

•	 Hebt	u	kort	na	zaterdag	8	juli	2017	
voertuigen met schade gezien? 

•	 Hebt	u	overige	informatie	over	deze	
zaak en dit nog niet bij ons gemeld? 

Meld u!

Op	de	achterzijde	van	deze	flyer	ziet	u	
een kaartje met daarin zes cijfers. Aan 
deze cijfers zijn omschrijvingen van 
personen gekoppeld die mogelijk be-
langrijke getuigen kunnen zijn. Herkent 
u uw zelf in één van de omschrijvingen 
of weet u om wie het eventueel zou kun-
nen gaan? Neem dan contact op met de 
politie.

U	kunt	uw	tips,	beeldmateriaal	en/of	
andere informatie telefonisch doorgeven 
aan	de	politie	via	0900-8844	of	door	
een WhatsApp bericht te sturen naar 
06-22119694.	Daarnaast	kunt	u	ook	een	
e-mail sturen naar tgotips@groningen.
politie.nl

Als u liever anoniem wilt blijven, kunt u 
telefonisch contact opnemen met Meld 
Misdaad	Anoniem	via	0800-7000.	
Tenslotte kunt u uw informatie ook in 
een vertrouwelijk gesprek met de politie 
doorgeven. Bel daarvoor met Team  
Criminele	Inlichtingen	op	088-1671500.
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De politie is nog op zoek naar de 
volgende personen: 

23.30	-	23.40	uur:	Twee	jongens	
die bij het hek stonden, halverwege 
het schelpenpad wat tussen de 
Lange Reed en de Búterwei loopt. 
Zij schenen met de zaklamp van een 
telefoon een vrouw in haar gezicht. 

23.30	-	23.40	uur:	De	bestuur-
der van de zilverkleurige Merce-
des. Deze auto reed het vanaf de 
Búterwei richting het schelpenpad 
tot aan het hek. De bestuurder had 
donker haar. 

00.30	-	00.40	uur:	De	bestuurder	
van de donkerkleurige auto die net 
voorbij de kruising van de Búterwei, 
in de richting van het schelpenpad, 
geparkeerd stond. 

00.30	-	00.40	uur:	Twee	personen	
die op het gras pad liepen. Dit ligt 
in het verlengde van de Fogelsang 
met de kruising van de Búterwei. De 
eerste persoon droeg een zwarte 
trui met capuchon en een zwarte 
broek. De tweede persoon droeg 
een zwarte trui met capuchon en 
een donkerkleurige broek. Beide 
personen hadden de capuchon op. 
Mogelijk behoren zij bij de donker-
kleurige auto, welke is beschreven 
bij punt (3).

00.39	-	00.45	uur:	Een	vrouw	met	
lang krullend haar. Zij zat op een 
balk, nabij de manege, op de Lange 
Reed. 

00.39	-	00.45	uur:	Een	Fries	spre-
kende man met kortgeschoren haar 
en een rood shirt of vest. Deze man 
was op zoek naar zijn dochter en 
liep op het schelpenpad tussen de 
Lange Reed en de Búterwei. 
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