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Privé

26 mei 2016

OP DE PLEK WAAR HAAR EX VOOR HET

LAATST WERD GEZIEN:

Camiels TESSA trouwt
haar volgende minnaar!
CAMIEL EURLINGS’ exvriendin TESSA ROLINK mag in Londen dan
een nieuw leven zijn begonnen en dezer dagen zelfs trouwen met
haar rijke verloofde, dat betekent nog niet dat het klaar is met haar
vorige minnaar. Tessa beschuldigde hem van (zware) mishandeling
en heeft van die aanklacht nog geen letter teruggenomen. Sterker
nog, zij zet nu een extra agressieve advocaat als nieuw wapen in…

Camiel Eurling’s ex Tessa zal naar verluidt dit weekend trouwen. foto ANKO STOFFELS

De zaak rond CAMIEL EURLINGS (42) en zijn voormalige vriendin TESSA
ROLINK (33) mag dan stil lijken te liggen, dat geldt bepaald niet voor Camiels
flamboyante exvriendin zélf…
Zij zou ‘op zeer korte termijn, in Amsterdam’ trouwen met haar nieuwe liefde
PASCAL MEYSSON , een van oorsprong Franse investeringsbankier en
vermogensbeheerder met wie zij in de exclusieve Londense wijk Earl’s Court
woont.
http://www.telegraaf.nl/telegraafi/7Qd/NiKAv
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De mysterieuze Pascal verdient, exclusief bonussen, zo’n miljoen per jaar als
directeurgeneraal van vermogensbeheerder Alcentra. Veel is niet over hem
bekend, behalve dat hij en de daarentegen veelbesproken Tessa er duidelijk geen
gras over laten groeien met hun liefde, of hoe je zo’n bliksemhuwelijk ook moet
noemen.
Vorig jaar leerden zij elkaar kennen en al in februari verloofden het stel zich;
sindsdien draagt Tessa een diamanten ring met ovale saffier die het kleinood dat
PRINS CHARLES zijn verloofde DIANA in 1980 schonk, nog overtreft!
Geluksmoment
Tessa deelde foto’s van haar ring, het geluksmoment en etentjes in besloten
ledenclubs als de Soho Farmhouse in Oxfordshire, op haar afgesloten
Instragramaccount. Pascal, kalend en in spijkerbroek, lijkt daarop in niets op
een van de snelle mannen uit de Londense ‘City’, die hij volgens insiders wel
degelijk is!
Tessa is nog steeds onbereikbaar voor commentaar.
Zij verbleef gisteren, te horen aan de toon van haar telefoon, nog steeds in het
buitenland. Ingewijden weten echter te melden dat de Grote Dag hier aanstaande
is en dat op Schiphol gasten uit verschillende landen zullen worden ingevlogen
om Tessa in onze hoofdstad Mrs. Meysson te zien worden. Haar nu nog
aanstaande echtgenoot zou er in zijn circuit al gauw genoeg van hebben gekregen
haar slechts zijn ‘Friend’ te kunnen noemen, daarom werd het dit jaar al snel
‘Fiancee’ en nu, een paar maanden later al, ‘My wife’.
Hoewel Tessa aldus voortvarend een nieuwe start in haar leven maakte, blijft een
kwestie uit het verleden haar achtervolgen. Tessa deed vorig jaar december via
een bevriende relatie bij Justitie – gek genoeg niet direct bij de politie – aangifte
tegen exvriend Camiel Eurlings. De voormalige KLMbaas, bovendien IOClid,
raakte daardoor ernstig in opspraak en schakelde de vooraanstaande advocaat
GEERTJAN KNOOPS in om zich tegen de aantijgingen te verdedigen.
Volgens de aangifte zou hij Tessa in de tuin van haar ouderlijk huis in Santpoort
hebben aangevlogen, geschopt en geslagen, met behoorlijke verwondingen tot
gevolg. Ook zelf zou hij er trouwens niet ongeschonden van af zijn gekomen;
Camiel zou in die dagen krassen en wondjes rond een oor hebben gehad, wellicht
veroorzaakt door de met glittersteentjes opgevrolijkte handtas van Tessa.
In de weken daarna bleven beiden commentaar op de zaak weigeren en leek die
in de doofpot te belanden. Toch gebeurt er, volgens ingewijden die hun kennis
http://www.telegraaf.nl/telegraafi/7Qd/NiKAv
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delen met Privé, achter de schermen wel degelijk een heleboel.
Interesse
Even mag het er dan op hebben geleken dat voormalig fotomodel Tessa door alle
positieve ontwikkelingen in haar leven zélf de interesse in de zaak verloren had.
Maar mocht ook Camiel daarop hebben gehoopt, dan kwam hij bedrogen uit toen
zijn boze ‘ex’ een aangeboden, en naar verluid riante, schikking resoluut afwees
en kort daarop van advocaat wisselde. Let wel: een advocaat die niet wil
aansturen op een schikking, maar juist zou gaan aandringen op vervólging van
Tessa’s prominente ‘ex’.
,,Wat moet ik met dat geld, ik wil dat hij hángt’’, zou zij in kleine kring hebben
gezegd. En daarmee spatte de droom van NOC*NCFvoorzitter ANDRÉ
BOLHUIS , dat de zaak vóór de zomer zou zijn geregeld, uiteen.
Veel hooggeplaatste figuren zitten duidelijk met de kwestie in de maag. Eurlings
is immers ‘ons’ IOClid en met de Spelen in Rio voor de deur, was het  niet
alleen voor hem  beter geweest als de zaak voor het ontsteken van de Olympische
vlam uit de wereld was. De kans op zo’n vlotte afwikkeling lijkt inmiddels echter
verkeken.
Ons Koningspaar zal daar zeker opduiken en het is volgens sommigen niet heel
wenselijk dat KONING WILLEMALEXANDER en KONINGIN MÁXIMA worden
gespot in gezelschap van iemand die nog moet worden vervolgd en bovendien
van zulke weinig verheffende feiten wordt verdacht.
Op Koningsdag werd Camiel weer even in het openbaar gespot. Op de
veelbezongen Amsterdamse grachten stelde premier MARK RUTTE nadrukkelijk
een daad door zich op het water met Eurlings te laten fotograferen en hem aldus,
zwijgend, zijn steun te betuigen.
Zij voeren toen over dezelfde grachten waar Tessa Rolink een dezer dagen ook een
rondvaart zal maken met haar dan kersverse echtgenoot Pascal Meysson en hun
chique bruiloftsgasten. Want, dan ook letterlijk, pakken zij hun nieuwe leven
samen ‘voortvarend’ aan.
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