Jeugdkamp 2013: De twijfel voorbij..
Monsieur Poirot deed eerder in het jaar een persoonlijke oproep aan de jeugdige
speurneuzen van Bc Bladel:

“DONC, ON Y VA, LET’S GO, pak je vergrootglas, kam je moustache, poets je speurneus en
ga mee naar mijn g’boortûland om mijn twijfels eens en voor altijd uit de wereld te helpen..”
En zo geschiedde..in een lang peloton van aanhangers, busjes, auto’s en monstertrucks
hadden 44 jeugdige onderzoekslieden de benodigde gadgets en waterpistolen bepakt om op
jacht te gaan naar ‘de Psychopaat’ die ’t Kasteel te Geel sinds lange tijd teisterde.
Monsieur Poirot kon deze grootschalige hulp erg waarderen en sprak de helden toe.

“Silence, s’il vous plait!” In koor:“~Oui, monsieur!” “Danke schön!” Om efficiënt en
doeltreffend te werk te kunnen gaan werden 6 onderzoeksteams aangesteld. Door middel
van drie testen zal de winnaar zich onderscheiden van de rest in “accuratesse en vitesse”,
(twee essentiële eigenschappen die Poirot zoekt in zijn assistenten) en zal de psychopaat bij
de lurven worden gepakt. Goede prestaties bij de spellen zorgden voor aanwijzingen en
hints voor bij de test.
Voor dat Thieu zijn zwartgeblakerde pizza van het kampvuur haalde
werden de eerste aanwijzingen al verdiend met het maken van een
speurneusoutfit, inclusief cape, hoed, bril en vreemde gadgets. Max
‘de heerser van het kwaad’ Groeneveld stal de show op de catwalk
en later liet Jeroen Daniëls geen spaan heel van de goede moed van
de ‘rode-licht-zoekers’ in het spannende bosspel.
De verspilde energie werd aangevuld met chips, marshmallows en
energydrink. Ted en Lex waren zich ondertussen van geen kwaad
bewust dat binnen enkele uren de eerste test
al op hun bordje zou liggen en Fedde en Tom
vechten dapper tegen het zonlicht in de vroege

morgen en verlengen de nachtelijke uurtjes kunstmatig
met hun zonnebril..
Ook in de nacht heeft de psychopaat weer toegeslagen, en
luidde hij de bel, ‘exact’ om 00.30uur. Weliswaar op
heterdaad betrapt door groep 6, wat nog niet zou
betekenen dat zij het kamp ook zouden gaan winnen!
Immers: niets is wat het lijkt! Bij het ontbijt bleek dan ook
dat monsieur Poirot nog met zijn handen in het haar zat,
daar de testuitslagen uitkwamen op wel 4 verdachten! 1x
Joris, 3x Max, 2x Thieu en 1x Gijs, wat een spanning en
sensatie.
Met frisse moed werden de uitdagingen van het Cluedo-spel doorstaan en maakten enkele
dappere strijders hun borst al nat in voorbereiding op de waterspellen na de lunch, door zich
te laten ‘hajassen’ in de vijver om extra punten te verdienen.
Factor 50 in de hand, de zwembroeken aan en gaan met die banaan! Drie uitdagende spellen
met de nodige dosis water: king of the hill, de bootrace en het overweldigende waterrugby
zorgde voor de nodige spierpijn,
verfrissing en sportiviteit terwijl
de tenen glibberde in de
modder. Panzu’s techniek bij het
waterrugby liet ter wensen over
helaas..
Gelukkig hebben we de foto’s
nog!

Alle ‘gekheid op een stokkie’ werd ingeruild voor een serieuze frons terwijl de
onderzoeksteams zich bogen over de tweede test na de bbQ.

Hein was zich hier van nog geen kwaad bewust wat hem te wachten stond bij de ‘zintuigenproef’ die hem een uur later te wachten stond, en nam nog gretig een hapje van zijn spies.
Joris wist wel beter zo te zien en Tom heeft er voor gezorgd dat deze foto een ansichtkaart is
geworden in het plaatselijke VVV-kantoortje te geel. Wel jammer dat hij zijn eigen hoofd als
postzegel heeft gebruikt..
Een ware Sherlock Holmes moet zijn zintuigen natuurlijk goed ontwikkeld hebben en zo
werden de lieden onderworpen aan vuurproeven door te voelen, te ruiken en te
próeven..Hein wist zich onsterfelijk te maken en de ‘plakkesmakke-titel’ op zijn naam te
schrijven door stoïcijns door te duwen en 30(!) spekjes in zijn holle kies te stoppen.
In het übervette nachtspel werd een beroep gedaan op de hersenkwab die staat voor morsecodes, waarbij de Bc Bladelers er een schepje bovenop deden en code-kreten door het bos
schalden als: “De-geit-is-gemolken” en “Peanut-butter-jelly-beans-in-een-lege-vaas”. Zelfs
Poirot stond hier met zijn oren te flapperen.
Inmiddels verstreek de tijd en kwam de ontknoping in zicht. De laatste test, met de neuzen
dezelfde kant in. Dat bood goed hoop voor Poirot, maar zoals eerder vermeld, het gaat om
accuratesse én vitesse: het meeste vragen goed, in de snelste tijd.
Poirot merkte dat zijn teams goed werk hadden geleverd en nagelde eensgezind GIJS BLES
als psychopaat aan de schandpaal. Hij werd geteisterd door het winnende onderzoeksteam
‘1’ en gepijnigd met marshmallows en hooikoorts, dat zal hem leren!
De juridische procedure bleek afgedaan, case closed, terug naar huis. Maar niets bleek
minder waar..onderzoeksteam ‘4’ ging in hoger beroep naar de uitslag van het onderzoek en
stuitte op een vormfout in de conclusie van Monsieur Poirot. De psychopaat vloog uit de
boeien, maar Poirot liet het er niet bij zitten! Zijn eigen informanten kwamen er achter dat
team ‘4’ onrechtmatig aan bewijsmateriaal waren gekomen door foto’s te maken in het

‘leidinghok’, een verwerpelijke zaak en listig bedacht, maar niet genoeg om Poirot om de
tuin te leiden. Het cold-case team herstelde de vormfout en benoemde nadien
onderzoeksteam ‘2’ als winnaar ter rectificatie.. De psychopaat werd na een lange klopjacht
later die dag toch nog ingerekend vanaf het terras te Bladel. Eind goed, al goed, en zo zie je
maar weer: “Het recht viert zege!”
Voor de échte échte speurneus had een hoop leed bespaard kunnen blijven en kon de
psychopaat al ontcijferd worden aan de hand van het telegram in de aankondiging van het
kamp:
“te laat monSieur STOP het sPel Gaat door STOP
toCH Is nietS wat het liJkt STOP Ik zal blIJven winnen STOP
biSoux, vOtre ami STOP”
De hoofdletters er uit pikken en omvormen tot: GIJS IS PSYCHO..
Case closed.

Merci bien, danke schön,
Monsieur Poirot

