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Achtergrond

- ,,Excuus dat ik iets te laat ben. Ik kwam mijn goe-
de vriend Evert Santegoeds tegen. Kent u hem niet?
Hij is hoofdredacteur van Weekblad Privé. Hij is
onder de indruk van uw schrijfstijl. Misschien dat
hij nog wel contact met u opneemt.”
- Peschar is niet de enige aandeelhouder van Game
Invest World Wide NV. ,,Er zijn nog drie vennoten.
Nee, wie dat zijn, zeg ik niet. Daarom is het een
naamloze vennootschap. Maar het gaat om zeer
respectabele Nederlandse zakenlieden. Ook zij zijn
door uw publicatie beschadigd en overwegen even-
eens een rechtszaak.”
- Het fiscaal gunstige regime van Curaçao is voor
Peschar en zijn medevennoten reden hun zakelijke
belangen onder te brengen in de in Willemstad
gevestigde vennootschap Game Invest World Wide.
,,Wij doen zaken over de hele wereld. Je moet alles
toch op één plek bij elkaar laten komen en dan zoek
je de fiscaal gunstigste locatie.”
- Bestuurder van Game Invest World Wide NV is
Suffisant Trustees NV, de trustmaatschappij van de
omstreden zakenman Joost Taverne. ,,Hij is niet bij
de activiteiten betrokken. Hij is bestuurder van de
NV omdat dat nu eenmaal zo gaat in de trust. Hij is
jaren geleden door Robert Jan Doorn bij mij geïn-
troduceerd. Een prima kerel, tot in de puntjes cor-
rect.”
- ,,Joost Taverne heeft me geholpen bij de herfinan-
ciering van Ever Moving Circle. Ik heb nog 2 mil-
joen euro tegoed van de Postkantoren. Door het
uitblijven van dat geld, zijn er liquiditeitsproblemen
ontstaan. Taverne is hier op ad interimbasis geko-
men. Op 1 mei zat zijn werk er op.”
- ,,Met Robert Jan Doorn heb ik maar één keer za-
ken gedaan. Dat was met Dreamwavers. Hij heeft
mij toen geholpen bij het opzetten van een en an-
der. Hij heeft goed werk geleverd, ik heb hem be-
taald en daarna hebben wij nooit meer contact ge-
had.”
- ,,Dat ik bijna persoonlijk failliet zou zijn, is ook
zo’n verzinsel. Ik weet wel waar het vandaan komt.
Vanwege de liquiditeitsproblemen in het bedrijf heb
ik mij voor de betaling van twee crediteuren per-
soonlijk garant gesteld. Om mij een beetje onder
druk te zetten, hebben ze mijn faillissement aange-
vraagd. Ik heb betaald en daarmee was het voorbij.”
- ,,Dat ik voor 70.000 gulden zou hebben gespen-
deerd in het Avila Hotel is ook weer zo’n kutverhaal.
Volkomen uit de duim gezogen. Ik heb vier jaar
achter elkaar kerst gevierd op Curaçao. Als je alles
bij elkaar optelt, kom je misschien in de buurt van
die 70.000. Maar dat heb ik wel uit mijn eigen zak
betaald.”
- En hoe zit het met dat vliegreisje per privéjet van
Amsterdam naar Maastricht en clubbezoekjes op
kosten van Exxilco? ,,We hadden een megaorder in
de wacht gesleept. Dat zijn wij met de aandeelhou-
ders gaan vieren op het Vrijthof in Maastricht. Als
dat niet eens meer mag.”
- ,,Ik ben niet bang voor die curator van Exxilco. Ik
sta open voor alle vragen maar mij is nooit wat
gevraagd. Over twee weken heb ik een afspraak met
meneer Van Haarlem. Dan krijgt hij op al zijn vra-
gen antwoord, maar als hij had gewild had hij die al
veel eerder kunnen krijgen.”
- ,,Als u wilt, kan ik u een brief laten zien van hoofd-
officier De Wit. Daarin bevestigt hij dat er geen
enkel strafrechtelijk onderzoek tegen mij loopt of
ooit is gedaan.”
- ,,Uw artikel over mij stond bol van de onwaarhe-
den. Het was goed geschreven, maar de toon was
erg suggestief.”

Een inspanning van EUR
250.000,- was hiervoor
‘slechts’ noodzakelijk geweest.
Alle voorstellen aan de bank
zijn voor u beschikbaar. De
bank heeft hopeloos gefaald. 
l. Het aftreden van Peschar
was het gevolg van een be-
leidsbeslissing binnen de
fiscale structuur van gelieerde
vennootschappen waar Pe-
schar op hetzelfde tijdstip ook
uittrad als directeur (o.a. EMC
International) en heeft niets te
maken met een zg. verlaten
van een ‘zinkend schip’. Gaar-
ne tot nadere toelichting be-
reid. 
m. Met betrekking tot de moti-
vering tot aankoop van Exxilco
wijs ik u gaarne op het rapport
van Wischhoff Corporate
Finance, die ten eerste de
totale aankooptransactie met
de Nederlandse Wol Federatie
heeft begeleid alsmede ten
tweede op basis van interim
management alle contacten
met de bank heeft onderhou-
den. De heer Wischhoff, voor-
malig directeur van Credit
Lyonnais Bank Pays Bas is
gaarne tot nadere toelichting
bereid. Er is niet naar ‘eigen
zeggen’ voor EUR 675.000,-
gekocht, dit is ook daadwerke-
lijk aantoonbaar betaald! Een
en ander was en ook duidelijk
in het contract terug te vinden
dat de totale ‘oude’ voorraad
door de Wolfederatie diende te
worden teruggekocht voor
EUR 850.000,-! En de achter-
gestelde lening ad EUR 1,7
miljoen kon worden afge-
schreven als aan alle voor-
waarden van het koopcontract
was voldaan. Game Invest
heeft dit aantoonbaar gereali-
seerd. De firma werd door

GIWW in een extreem nega-
tieve positie overgenomen
waarmee de bank - op dat
moment - in een debetpositie
van 2 miljoen en 1,3 verlies
niets meer kon doen! 
n. In de opmaak (layout) van
het betreffende artikel wordt
door vermelding van een logo
‘Dossier Baumgarten’ ten
onrechte de indruk gewekt dat
Exxilco, GIWW en ondergete-
kende met dit dossier te ma-
ken hebben. 

Vol vertrouwen kijken wij naar
een zg. verhaalsprocedure uit.
Die is naar onze mening me-
teen niet van toepassing.
Met betrekking tot uw uitlatin-
gen omtrent privé-faillisse-
menten, levenstijl, vliegtuigen,
clubs verzoek ik mij in detail
toelichting te verschaffen.

In afwachting van uw nadere
berichten verblijf ik,

Game Invest World Wide N.V.
Namens de aandeelhouders

D.W. Peschar

Cc:
Mr. J.P. Koets
Th. C. Wischhoff
Abma Schreurs advocaten - Mr.
S. Van Haarlem

From: Rene Zwart
[mailto:r.zwart@antilliaansdag-
blad.com] 
Sent: Wednesday, May 09, 2007
10:01 PM
To: ‘Dick Peschar’
Subject: RE: AD zaterdag 5 mei
2007

Geachte heer Peschar,

We krijgen vaker brieven met
een soortgelijke strekking als

de uwe. Onze standaardreactie
is normaliter: See you in
court. Maar ik heb zoveel over
u gelezen en gehoord, zowel
voor als na de publicatie van
het Dossier Baumgartner, dat
mijn journalistieke nieuwsgie-
righeid het wint. Tegen het
advies van onze advocaat in
(die heeft nu eenmaal weinig
gevoel voor humor) ben ik
daarom ondanks alle aange-
kondigde juridische stappen
onverminderd bereid u de
gelegenheid te bieden te rea-
geren op onze berichtgeving
over de bevindingen van de
curatoren in de kwestie Exxil-
co. Dat wil ik liever niet per
mail of telefonisch maar in
een persoonlijk gesprek. Ik
ben begin volgende week
terug in Nederland dus dat
kan wat mij betreft op korte
termijn. Ik zal u morgen bel-
len om te horen of u van deze
uitnodiging gebruik wil ma-
ken.

Met een tropische groet uit
Dushi Korsow,

René Zwart

From: “Dick Peschar” <dickpe-
schar@evermovingcircle.com>
To: “‘Rene Zwart’”
<r.zwart@antilliaansdagblad.
com>
Subject: RE: AD zaterdag 5 mei
2007
Date: 10/05/07 04:35
Geachte heer Zwart,

Onder voorbehoud van al onze
rechten zie ik uw telefoontje
met grote belangstelling tege-
moet.

Een tropische groet kan ik u
helaas niet geven ;)

Dick Peschar

‘ Volkomen
uit de duim
gezogen’

Vervolg van pagina 10+11
correspondentie

Alsof het allemaal
nog niet genoeg
is, ontdekte
Peschar gisteren
dat het kantoor-
pand van Ever
Moving Circle in
Amsterdam in het
weekeinde onge-
wenst bezoek
heeft gehad. Alle
computerappara-
tuur blijkt verdwe-
nen.
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