Sessie 94. Aanwijzingen bij ‘De gebroken ramen’
3 jongens waren gezien terwijl ze voetbalden om
kwart voor 8 uur op donderdagavond.

Na een ruzie op de jeugdclub over wie een
badminton racket had gebroken, was Joost Derksen
vroeg naar huis gestuurd.

Op het schoolplein staan voetbal doeltjes, 25 meter
van de gebroken ruiten.

Joost Derksen staat er om bekend driftig te zijn.

Pieter Smit heeft wel eens straf gehad omdat hij
met een voetbal tegen het schoolgebouw stond te
schieten.

GTST was om 8 uur ’s avonds op televisie.

De video van de beveiligingscamera’s staan niet
gericht op de klas met de gebroken ramen.

Stefan wist niet hoe laat hij de jongen over het
schoolplein had zien oversteken.

De conciërge controleerde het gebouw voordat hij
om 6 uur naar huis ging.

De verkeersregelaar deed om 8 uur de gordijnen
dicht en zag toen 3 jongens voetballen op het
schoolplein.

Een politie patrouille reed de school voorbij om
kwart over 8. Ze hadden geen gebroken ruiten
gezien.

Iemand had Pieter Smit horen zeggen dat hij de
avond ervoor had staan voetballen op het
schoolplein.

Het schoolgebouw is 60 meter van de weg.

De buurman van de verkeersregelaar zag een
politieauto voorbij komen om kwart over 8. De
agenten in de auto zaten te lachen.

De beveiligingscamera’s staan boven op het
schoolgebouw en laten zien wat er op 5 meter van
het gebouw af gebeurt.

Joost Derksen woont ongeveer 2 kilometer van
school. Hij kwam om kwart over 9 thuis op
donderdag avond.

De beveiligingscamera’s staan om de beurt aan.
Elke 20 seconden wordt naar de volgende camera
gewisseld.

Het leek er op dat Rob Harmsen en Johan Swart
vrijdag niet bij Joost Derksen in de buurt wilden
komen.

De Bijenkorf is een school aan de rand van een
grote stad.

Rob Harmsen, Joost Derksen en Johan Swart
noemen zichzelf ‘De Dijkers’.

Iemand heeft een jongen om tien over 8 het
schoolplein zien oversteken.

De directrice stuurde een brief rond met de vraag of
iemand wist van het ingooien van de ruiten.
Niemand gaf toe iets te weten.

De stad heeft vorig jaar 100.000 euro uitgegeven
om het vandalisme tegen te gaan.

De Hoeksteen is een school aan de Rozenlaan.

Sessie 94. Aanwijzingen bij ‘De gebroken ramen’ (vervolg)
De jeugdclub had een bijeenkomst op school van 7
uur tot 9 uur donderdagavond.

Rik Brend is 17 en woont aan de Rozenlaan op
nummer 73. Vorige maand pakte de politie hem op
voor het spuiten van graffiti.

‘’s Avonds kan ik Rik niet binnen houden,’ zei
mevrouw Brend tegen de verkeers-regelaar, ‘hij
hangt het liefst buiten rond.’

‘Deze jeugdclub is een zooitje,’ riep Joost Derksen
toen hij de deur uit liep. ‘Ik heb dat racket niet
gebroken. Ik krijg je nog wel.’

Toen Rik Brend nog in groep 8 op de basisschool
zat, was hij twee keer van school gestuurd.

Manon Begher, de leider van de jeugdclub, zag dat
het half 9 was toen ze Joost Derksen wegstuurde.

