Tim Vermeersch
5e jaar leiding in Open Jeugdwerk vzw

Persoonlijke info
Leeftijd
20 Jaar
Woonplaats
Olsene
Email adres

timvermeersch@
openjeugdwerk.
be

Telefoon
0490123456

SLACHTOFFER
Forensische info slachtoﬀer:
Vaststellingen gedaan om 1:38
- Livor morDs: Paars-rode vlekken op de rug
- Lichaamstemperatuur: 36,4°C
- Omgevingstemperatuur: 23°C
- Gewicht: +-70 kg
Gevonden bij hem thuis:
- Dagboek
Gevonden op plaats delict:
- Papier in de vuilbak
- Glasscherven
- Voetafdruk
- Bleekwater
Extra documentatie

Voor uitleg over het gebruik van het nomogram:
h6ps://www.youtube.com/watch?v=2EYPW3Rmbms&t=5s
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Ulrieke Dekens
Za 11/07/2020
11:57
Amai, dat was gisteren echt tof. Ben
er nog alAjd nie goe van!
We moeten dat zeker nog eens doen!
Ma hou da ding nu wel tss ons hé
Jaja

!
00:37
Sorry, ik kon niet anders…

Odo Struyve
Za 11/07/2020
17:04
We moetn ke babbelen over
gisteren…

Hanne Delbecque
Za 11/07/2020
18:22
Wa heb ik gehoord, toffn
avond gehad met Odo en
Ulrieke? :p

Zoëtje ❤"
Za 11/07/2020
19:03
Hey schat, cava? Kheb u
nog nie gehoord vandaag?

❤

❤

11 juli 2020.
Het is zomervakantie. Ik heb al veel uitgestoken in de vakantie. Ook dingen waar ik
spijt van heb. De voorbereidingen voor kamp zijn volop bezig, en ik moet nog heel wat
dingen regelen. Die doe ik later wel…
10u37: Ik word opgebeld door een onbekend nummer. Aan de andere kant van de lijn
hoor ik geruis, dus ik leg de telefoon toe. Vast iemand die verkeerd verbonden was.
11u37: Ik word opnieuw gebeld door een onbekend nummer. Ik neem op. “Hallo?”,
vraag ik “Is daar iemand?”. Ik hoor opnieuw geruis. “Gast...” zeg ik zuchtend, en ik
leg de telefoon toe.
11u57: Ik krijg een bericht van Ulrieke. “Amai, dat was gisteren echt tof. Ben er nog
altijd nie goe van!”
Ik antwoord: “We moeten dat nog eens doen. Ma hou da nu nog wel tss ons hé.
Trouwens, ik denk dat het nog leuker kon zijn, moest Odo er niet bij zijn. Gewoon
wij twee… ;) ”
Bijna een hele dag gaat voorbij. Ik heb de hele tijd zitten gamen, en lette niet op mijn
telefoon die op bed lag. Ik kijk naar mijn gsm en zie dat ik 3 gemiste oproepen, een
voicemail en enkele berichten heb. Ik vergrendel mijn telefoon en ga naar de oproepen.
Een gemiste oproep van een onbekend nummer, en 2 gemiste oproepen van Zoë. Ik heb
ook een voicemail. Ik beluister deze en hoor een snikkende stem: “Ik kan het nie
meer… We moeten nog eens praten over kamp… tga nie” *TUUT TUUT TUUT*.
Ik schrik. Mijn hart begint sneller te slaan en ik kan moeilijk ademen.
Al die tijd had ik gedacht dat we het geheim konden houden, maar als hij dit tegen
iemand vertelt… Wie was dit zelf… Ik kon de stem niet herkennen. Op kamp vorig
jaar is er zoveel gebeurd, ik weet niet wie dit is. “Oké, rustig blijven” Fluister ik tegen
mezelf.
Zoë: “Hey schat, cava? Kheb u nog nie gehoord vandaag? XXX”
Ik antwoord niet, op niemand. Ik moet eerst dat ander
afhandelen.
19u37: Ik word opgebeld. Opnieuw onbekend. Ik neem niet op.
19u38. Ik word opnieuw opgebeld. Ik wil niet opnemen, iedereen
moet mij gerust laten.
19u39. Opnieuw wil hetzelfde onbekende nummer mij opbellen. Ik
neem niet op.
*BANGKLENGELENG*
“FUCK!” Roep ik luid.
“Wat is dat daar allemaal?” Hoor ik mijn vader roepen van
beneden.
“Niks, gewoon iets laten vallen” Roep ik terug. Jammer dat het
niet de waarheid is. Er liggen duizenden scherven op de grond. En
een steen met ‘TIM’ erin gekrast.
“Al die onbekende telefoontjes, nu dit. Wat is dat toch
allemaal?!” Denk ik bij mezelf.
20u00: De deurbel gaat. Ik hoor iemand opendoen. Mama roept dat
Lars mij nodig heeft. Ik was vergeten dat we hadden afgesproken om
een spel voor te bereiden…

Hanne: “Wa heb ik gehoord, toffn avond gehad met Odo en Ulrieke?
:p”
“Shit… Hoe weet zij dat nu weer”, denk ik bij mezelf…

Odo: “We moetn ke babbeln over gistern”

Ik beslis om de andere berichten te bekijken.

Toch kon ik het hier niet bij laten en besliste naar Ulrieke te gaan. Ulrieke geloofde er
niks van en zei dat ik me erbuiten moest houden. Ze wou niet dat er iets gebeurde met
mij en ik moest beloven om zich erbuiten te houden. Ik ben blij dat ik Ulrieke heb,
tegen haar kan ik alles vertellen. Als het even niet goed ging tussen Zoë en mij was
Ulrieke de enige persoon die mij begreep. Een paar weken geleden ging het fout…

Eerste dag van weekend
Vandaag moest ik de activiteit voor morgen voorbereiden met Lars. We waren in het
leidingskot op zoek naar stiften en plakband toen Lars plots gefluister hoorde. Ik
hoorde het ook… We zagen Tjenne, Odo, Lies en Marie in de weerspiegeling van de ruit.
We hoorden Odo zeggen dat Tjenne moest oppassen, en zich beter moest gedragen. Als
hij dit niet deed, ging het niet tot een goed einde komen.
Ik zei tegen Lars dat ik wist waarover het ging zodat ik hen kon gaan afluisteren.
Ik keek om het muurtje en zag in het midden een volledige reistas met cash geld
zitten!!! Als ik nog een beetje meer naar voor zou leunen zou ik nog beter zien. SHIT,
Lies zag mij. Ik wou niet weglopen, want dan leek het nog meer alsof ik aan het
afluisteren was. Lies vroeg me wat ik deed en ik zei dat ik hen ging doen schrikken.
Daar trapten ze natuurlijk niet in… Ondertussen deed Tjenne de zak vlug toe. Odo
bedreigde mij en ging weg. Tjenne, Lies en Marie gooiden mij op de grond, sloegen en
schopten mij. Het doet nog altijd zeer, vooral aan mijn heup.
Ik begreep er echt niks van, waarom doet iedereen zo geheimzinnig? Later die dag zag ik
weer iets vreemd! Odo en Yodi waren aan het fluisteren in de keuken. Later die dag
kwam Yodi naar mij. Hij zei dat dit allemaal heel vreemd leek, maar dat hij hun
moest vertrouwen. Meer info zei Yodi niet. Ik begreep er niks van, maar ik vertrouwde
Yodi wel. Ik wist dat Yodi nooit zou liegen, tenzij het ernstig is.

24 April 2020

Ik denk gewoon dat we onze gevoelens niet meer konden negeren en besloten om onze
zorgen opzij te zetten en te genieten van elkaars aanwezigheid. Niemand mocht dit
uiteraard weten, dus we hadden afgesproken om te doen alsof we gewoon vrienden
waren. Dat werkte, want nog niemand heeft in al die tijd iets gevraagd. Na verloop
van tijd waren Zoë en ik terug samen, en Ulrieke was ook terug samen met haar
vriend. Maar dat houdt ons niet tegen.Het feit dat we allebei een ‘relatie’ hebben zorgde
er nog meer voor dat niemand zou denken dat ze een affaire hebben met elkaar. Ik weet
dat ze er altijd voor mij zal zijn, in goede en kwade tijden.

