
Tijdlijn Ridouan Taghi

22 december 1977
Ridouan Taghi wordt geboren in Beni Selman, in het noorden van Marokko. 

1980
Ridouan komt met zijn ouders, zijn oudere broer en twee zussen naar Vianen, waar nog zes zussen 
en een broer worden geboren.

Jaren '90
Taghi maakt deel uit van de jeugdbende Bad Boys, die in vooral Nieuwegein en omstreken overlast 
geeft en inbraken pleegt. Tussen 1992 en 1998 wordt hij veroordeeld voor onder andere inbraken 
en wapenbezit. 

2012
Na de verdwijning van een grote partij drugs in de haven van Antwerpen valt de criminele groep 
waar Taghi deel van uit maakt, uiteen. 

20 januari 2014
De eerste liquidatie waarvoor Taghi,volgens kroongetuige Nabil B. verantwoordelijk is, is de 
mislukte aanslag op de Amsterdamse crimineel Samir Jabli. Niet hij, maar Mohammed Alarasi 
wordt doodgeschoten in de Amersfoortse wijk Zielhorst. Alarasi en Jabli zijn bekenden van elkaar. 
Jabli wordt ook wel 'Babbels' genoemd. Jabli werd verdacht van witwassen, handel in wapens en 
verdovende middelen. 

1 december 2014
Jabli wordt alsnog vermoord. Hij wordt doodgeschoten in Amersfoort om half drie in de middag. 

17 april 2016
Nog steeds volgens de kroongetuige laat Taghi in IJsselstein de crimineel Samir Erraghib liquideren,
omdat die over hem zou hebben gepraat. Diezelfde dag zou hij alweer nieuwe moordopdrachten 
hebben gegeven.

22 juni 2016
Volgens Nabil B. en justitie laat Taghi crimineel Ranko Scekic liquideren in Utrecht – of ‘die hond 
Joego’, zoals Taghi hem zou hebben genoemd.

8 december 2016
Ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok (alias 'De Stotteraar') wordt doodgeschoten voor 
seksclub Boccaccio in Laren, volgens justitie waarschijnlijk omdat hij op Vlinderscrime.nl over Taghi
had geschreven. Een Schot wordt voor deze moord gezocht. 

12 januari 2017
Door een blunder wordt in Utrecht-Overvecht Hakim Changachi geliquideerd. Deze aanslag is de 
reden waarom de betrokken Nabil B. kroongetuige zal worden.

16 december 2017
Vanaf vandaag moet, voor zijn eigen veiligheid, misdaadjournalist John van den Heuvel worden 
beveiligd. 



29 maart 2018
Zes dagen nadat justitie bekend heeft gemaakt dat Nabil B. kroongetuige is geworden, wordt diens 
onschuldige broer Redouan vermoord in Amsterdam-Noord.

6 december 2018
NRC Handelsblad heeft inzage gekregen in onderschepte, versleutelde, berichten van en naar 
Ridouan. Officier van Justitie Koos Plooy werd er in genoemd.  ”Sir, zullen we die kk Plooij laten 
slapen”? Van Richard R. 'de Chileen' zou hij het antwoord hebben gekregen: "Dat zijn echte 
gedachtes, maar nee. Wachten en kijken of we het anders kunnen doen." 

8 april 2019
Misdaadjournalist John van den Heuvel maakt bekend dat hij op de dodenlijst van Taghi staat.

14 mei 2019
Ook misdaadjournalist Peter R. de Vries meldt op Twitter dat hij op de dodenlijst staat van 
Ridouan. Hij zou dat gehoord hebben van politie en justitie. Hij hoorde dat vijf weken geleden.

15 mei 2019
Peter R. de Vries ontvangt het bericht van Taghi zelf dat de journalist niet op zijn dodenlijst staat. In
het bericht, dat De Vries voorleest bij RTL Boulevard, staat onder andere “Pure onzin! Ik heb geen 
enkele reden jou iets aan te doen. Ik respecteer je en zie je als een professioneel journalist. (…) Ik 
heb 100.000 procent niet tegen jou. Het is voor mij dan ook onverklaarbaar dat politie en justitie 
zeggen dat ik op jou een aanslag wil plegen. Ik daag hen uit om met informatie te komen. Dat 
kunnen ze niet, want dat is er ook niet: het zijn allemaal leugens.” 

18 september 2019
Nabil B.’s advocaat Derk Wiersum wordt doodgeschoten in Buitenveldert.

16 december 2019
De Nederlandse politie en het OM maken bekend dat Taghi is gearresteerd in Dubai.

Deze lijst is incompleet. Het geeft een beeld van de tijdlijn rondom de zaak van Ridouan Taghi. 

 


