Voor iedere week een falsum
1. Louwes' DNA zit in het nagelvuil
2. In het nagelvuil zit een mengprofiel van Louwes en het slachtoffer
3. Louwes' DNA-sporen zitten bij de ribbreuken
4. Louwes' DNA-sporen zitten bij de steekwonden
5. Roze vlekken bestaan uit make-up
6. Alleen in roze vlekken zit Louwes' DNA
7. Chemisch onderzoek naar roze vlekken geweigerd
8. Er zijn 200 cellen nodig voor een DNA profiel
9. Bij normaal contact worden minder dan 200 cellen overgedragen
10. Het DNA-materiaal in huidcellen is grotendeels afgebroken
11. De DNA profielen zijn alle met standaardmethodes gedraaid
12. De sporen 10 en 42 zijn enkelvoudige DNA-sporen
13. Niet delict-gerelateerde sporen behoeven niet te worden onderzocht
14. De blouse is niet gecontamineerd
15. Het regende en er was veel wind: dus geen inversie
16. Het regende en er was veel wind: dus geen extra propagatie
17. Netwerkgegevens 2005 toegepast op situatie 1999
18. Geen TA-gegevens want ontdekking GSM probleem kwam te laat
19. Louwes beweerde dat hij belde bij 't Harde
20. Het gesprek duurde 16 s
21. Het briefje van het slachtoffer buiten het dossier gehouden
22. Geen reconstructie van het delict
23. Geen nader onderzoek vochtspoor
24. Geen profilering van de dader
25. Opbrengst grondverkoop Epse (f 1,8 miljoen) niet onderzocht
26. Gevonden haren met DNA niet vermeld in het dossier

27. Wel gemeld rapport GGD-arts bestaat gewoon niet
28. Mes schoongeveegd om geuronderzoek te rechtvaardigen
29. Mes onderzocht dat niet in de buurt van de PD lag
30. Mes onderzocht dat niet leek op het moordwapen
31. Frauduleus geuronderzoek
32. Recherche meldt vrijwel volle maag
33. Belgegevens telefoongeheugen onvolledig weergegeven
34. Verkeerde data verslag schoonheidsspecialiste
35. Verkeerde datum verslag beleggingsspecialist
36. Ontbrekend B-analyse belgegevens
37. Zes tot acht ontbrekende getuigenverklaringen
38. Geen nader onderzoek betekenis kalendernotitie
39. Ontbrekende beschrijving keuken in technisch rapport
40. Technisch Journaal weggemoffeld
41. Vondsten aan het lichaam uit PV Technische Recherche weggelaten
42. Ontbrekende bankgegevens
43. Incompleet sectieverslag
44. De Knijff onjuist geciteerd en verkeerd begrepen
45. Speeksel is geen contactspoor
46. Netwerkprotocollen 2002 toegepast op situatie 1999
47. De andere afspraak niet uitgeplozen
48. Geheimhouding toegestaan
49. Het bewijs dat nooit geleverd werd
50. Het Hof dicht zichzelf paranormale eigenschappen toe
51. Geheim TNO-verslag GSM onvolledig
52. Het onderzoek van Aben is de limit

