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Sherlock Holmes komt op de blokhut om Uitleg te geven 
over de tekening op de grond welke is afgezet door lint. 
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Achter het lint is Eer' moord gepleegd en deze most. nog 
onderzocht warden. Het slachtoffer, Arthur Veerman, was 
een man en zijn silloutte is op de grond getekend. Ver-
der is er bekend dat het slachtoffer paars en blauw zag 
wat inhoud dat het slachtoffer waarschijnlijk vergiltigd 
is. 
Opvallend  an  deze moord is dat het slachtoffer ook nog 
een steekwond aan zijn borst heeft. 
Het slachtoffer was in het bezit van een menukaart en er 
lag een chineesstokje bij het lichaam. 
Het horloge dat het slachtoffer droeg stond stil op 
9:00uur 's ochtends. Vermoedelijk is dit het tijdstip 
van de moord. Het horloge is hard neer gekomen en daar-
door stil komen te staan. Het slachtoffer had een tatoo 
aarvan Sherlock een tekening heeft. (De piraat heeft 
ook een zelfde tatoo.) 
De buitendeur stond open (er hangt een stukje stof aan 
het slot.) dit is waarschijnlijk de vluchtroute geweest. 
Rond de blokhut moet nog een grootschalig onderzoek 
uitgevoerd warden. En hierbij kan Sherlock alle hulp 
gebruiken die hij kan krijgen. 	 "utTi‘'i 

1030u 	NamensPetletje 
Schoenen zoek spel. 

Sherlock heeft in de verre omtrek van de blak hut al een 
onderzoekje gedaan omdat dit vaak de eerste sporen zijn 
die worden uitgewist. Overal waar verdachte zaken waren 
heeft hij met lint een hoek afgezet. Op deze plaatsen 
zijn dus posten. 
De tocht wordt per groepje gelopen. Elk groepje blijft 
voor het weekend bij elkaar om te proberen als eerste de 
moord op te lossen. Sherlock maakt de groepjes en be-
loofd een grote prijs voor het winnende groepje. 
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Pc:fist 1: 	Sporen onderzoek. Voetsporen vereeuwigen met 

gips» 
Post 2: 	Vanaf hier gaat de tocht over in een geuren 

tocht. Pindakaas is rechts, spiritus op watten 
is links en zeep is rechtdoor. De geuren zit-
ten in een jampotje met in de deksel een gaat-
tje. De buitenkant van de potjes is afgeplakt. 

Post 3: 	Kimspelletje. Onder een doek liggen een aantal 
voorwerpen. Deze mogen, 1 minuut bekeken worden 
en daarna gaat het doek er weer over. Schrijf 
zoveel mogelijk voorwerpen op die je hebt ge ..... 
zien. 

Post 4: 	Voeltocht. Langs de weg staan overal dozen met 
daarin eieren (rechts), groene zeep (linksaf) 
en gekookte spaghetti (rechtdoor). 
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