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DISCOSPIKKELS

Borre, Radijs en Ovi staan bij de wagen van de ijscoman.
‘Voor mij een ijsje met vijf bolletjes, graag,’ zegt Borre.
‘Is dat niet een beetje overdreven?’ vraagt Radijs.
‘IJs is lekker koud en lekker lekker,’ zegt Borre, ‘daar heb je 
niet snel te veel van.’
‘Ik let op de slanke lijn, dus voor mij zo’n klein softijsje met 
discospikkels, alstublieft,’ zegt Radijs tegen de ijscoman.
Ovi kijkt op de kaart.
‘Ik wil, eh… een, eh…,’ zegt hij. ‘Deze, of nee, wacht, toch liever, 
eh… Wat is dat voor ijsje met dat symbooltje van een koe met 
een streep erdoor?’
‘Dat is roomijs dat niet van gewone melk, maar van sojamelk 
gemaakt is,’ zegt de ijscoman, ‘speciaal voor veganisten.’
‘Die had Elle vast gekozen,’ zegt Radijs.
‘Ik heb toch liever een raketje,’ zegt Ovi.
Ze rekenen af en gaan met hun ijsjes op een bankje in de 
schaduw van een boom zitten.
‘Er komt maar geen einde aan die hittegolf,’ zegt Radijs 
met een mond vol softijs en discospikkels op haar lippen.
‘Dat komt door het broeikaseffect,’ zegt Ovi en hij likt aan 
zijn raketje.
Borre zegt niets, maar staart naar zijn ijsje zonder er een 
hap van te nemen.
‘Je moet wel dooreten,’ zegt Radijs. ‘Anders smelt-ie en dat 
is zonde.’
Borre zucht.
‘Ik maak me zorgen om Elle,’ zegt hij. ‘Hoelang hebben we 
haar al niet gezien?’

‘Een week?’ raadt Radijs.
‘Twee weken?’ raadt Ovi.
‘We hebben haar al drie weken niet gezien of gesproken,’ 
zegt Borre.
‘Ze moet op die middelbare school ook zo hard werken...,’ 
zegt Radijs.
‘Maar het is inmiddels toch zomervakantie?’ antwoordt Borre.
‘Daar doen ze op het Otranto College blijkbaar niet aan,’ 
zegt Ovi.
‘Ze neemt ook haar telefoon niet op,’ vult Borre aan.
‘Welke dag is het vandaag?’ vraagt Radijs. ‘Ik raak altijd de tel 
kwijt in de vakantie.’
‘Zaterdag,’ zegt Ovi.
‘Dan gaan we na dit ijsje toch langs Elle,’ stelt Radijs voor. 
‘Je zult zien dat er niets aan de hand is.’
‘Oké,’ zegt Borre en ze likken hun ijsjes op.

Twintig minuten later zijn ze bij de woonboot van Elle en 
haar ouders.
Borre belt aan. Ding dong!
Ze wachten. Borre belt (Ding dong!) nog eens.
‘Misschien ligt ze nog op bed,’ zegt Radijs.
‘Het is drie uur ’s middags,’ zegt Ovi.
Borre stapt op het smalle randje dat net boven het water tegen 
de woonboot getimmerd zit. Voetje voor voetje schuift hij 
naar het huiskamerraam. Hij kijkt naar binnen. Hij ziet Elle 
nergens. Ook haar ouders niet, maar dat is logisch: die zijn op 
bezoek bij een goeroe in India.
Dan valt Borre iets op.
‘Hé,’ zegt hij, ‘alle kamerplanten zijn dood!’
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Hij schuifelt terug naar de anderen.
‘Elle zou de kamerplanten nooit laten verdorsten.’
Hij doet de klep van de brievenbus omhoog en roept naar 
binnen: ‘Elle?! Ben je daar?!’
Hij drukt nog eens op de bel: Ding dong ding dong ding dong!
‘Elle?!’
Borre slaat met zijn vuisten op de deur: Ram bam bam bam bam!
‘Elle?!’
‘Misschien is ze niet goed geworden,’ zegt Ovi.
‘Ik ga naar binnen,’ antwoordt Borre. Hij haalt een paperclip 
uit zijn zak, buigt het ding open en rommelt ermee in het slot. 
Er gebeurt niets.
‘Als Elle dit doet, is zo’n deur altijd zo open,’ zegt hij en hij 
gooit de paperclip op de grond. Hij doet een paar passen naar 
achter, neemt een aanloop en schopt Bam! tegen de deur.
‘Wat doe je?!’ vraagt Radijs.
‘Dat zie je toch?!’ zegt Borre. ‘Ik trap de deur in.’
Nog een aanloop, voet naar voren: Bam! Krak!
De deur vliegt open. Borre rent naar binnen.
‘Elle?!’ roept hij.
Hij gaat haar slaapkamer in. Daar is ze niet. Hij kijkt in de 
douche en op het toilet. Ook niet. In de slaapkamer van haar 
ouders? Ook niet.
‘En?’ vraagt Ovi.
‘Nergens te bekennen,’ zegt Borre.
Er klinkt een sirene. Het geluid wordt harder en harder. Een 
politieauto komt de hoek om en remt met piepende banden 
voor de woonboot. Twee agenten stappen uit.
‘Goed dat jullie er zijn,’ zegt Borre. ‘Hoe wisten jullie dat…’
‘Handen omhoog!’ roept een van de agenten. 

Hij heeft een pistool in zijn hand.
‘Maar…,’ probeert Borre.
‘Handen omhoog, zei ik toch?!’
Borre, Radijs en Ovi steken hun handen in de lucht. De agenten 
slaan hen in de boeien.
‘Jullie staan onder arrest op verdenking van inbraak,’ zegt een 
agent.
‘Maar we waren helemaal niet aan het inbreken!’ roept Borre uit.
‘De buurvrouw heeft jullie de deur zien intrappen,’ zegt de agent.
‘Maar dat was niet om te stelen…,’ zegt Borre.
‘Ja, ja,’ bromt de agent en hij gooit Borre, Radijs en Ovi op de 
achterbank, ‘dat zeggen alle inbrekers.’
Met loeiende sirene scheuren ze naar het politiebureau.
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OPSPORINGSBERICHT

Op het politiebureau aangekomen worden Borre, Radijs en 
Ovi in een cel gesmeten.
‘Over een uur of twee komt de commissaris jullie verhoren,’ 
zegt de agent en de celdeur valt met een dreun dicht.
‘Wat nu?’ vraagt Radijs.
‘Wachten op de commissaris,’ zegt Ovi.
‘Bij een vermissing telt elke seconde,’ zegt Borre. Hij haalt 
de walkietalkie (die hebben de agenten bij het fouilleren over 
het hoofd gezien) uit zijn kontzak en drukt de knop in.
‘Hallo inspecteur Kops, bent u daar? Over.’
Briejoep blupwup bliep pwiep briejoep! klinkt er uit het speakertje 
van de walkietalkie. Bròòòòòòòòòm!
‘Inspecteur?!’
Blupwup briejoep bliep pwiep blupwup! 
Borre zet de walkietalkie uit.
‘Weer die verrekte rotstoring,’ zucht hij.

Op hetzelfde moment, op het Otranto College, zit de directeur 
voor zijn radiotoestel. Hij heeft een koptelefoon op zijn hoofd 
en een microfoon in de hand. Er dampen wolken sigarenrook 
uit zijn mond als hij in een voor aardlingen onverstaanbare 
taal zegt: ‘… dus vertel koning Zed dat de eerste levering 
morgenochtend vroeg verzonden wordt.’
‘Tot uw orders,’ zegt een stem ver weg in dezelfde vreemde taal. 
‘Over en sluiten.’
De directeur zet de microfoon weg, doet de koptelefoon af 
en steekt een nieuwe sigaar op. Hij pakt de telefoon en draait 
een intern nummer. 

‘Meneer Volt,’ zegt hij als er opgenomen wordt, ‘kom direct 
naar mijn kantoor en breng meneer Sudor en mevrouw 
Kwansel mee.’

Borre, Radijs en Ovi zitten al twee uur in de politiecel als 
de ijzeren deur opengaat en de commissaris binnenstapt. 
‘Dit valt me van jullie tegen, jongens,’ bromt hij met een 
ernstig gezicht. ‘Als De Kerkhof Kids bestrijden jullie altijd 
de misdaad, maar in jullie vrije tijd gaan jullie zelf het 
dievenpad op.’
‘Maar we waren niet aan het stelen,’ zegt Borre. ‘Die woonboot 
is het huis van Elle. We hebben de deur ingetrapt om haar te 
zoeken. We hebben haar al drie weken niet gezien of gesproken.’
‘Elle wordt dus vermist,’ zegt de commissaris. ‘Weten haar 
ouders daarvan?’
‘Nee. Die zijn een paar maanden naar India. Elle past zolang 
op zichzelf.’
‘Wilde ze niet mee op zomervakantie?’
‘Ze zit op het Otranto College,’ zegt Borre. ‘Daar doen ze 
volgens mij niet aan vakanties.’
‘Het is zaterdag, maar ik zal de school toch eens bellen,’ zegt de 
commissaris. Hij gebaart Borre, Radijs en Ovi mee te komen.
Ze lopen de cel uit, naar het kantoortje van de commissaris. 
Die zoekt in het telefoonboek het nummer van het Otranto 
College en pakt de telefoon.
‘Met de commissaris spreekt u,’ zegt hij in de hoorn. ‘Spreek ik 
met de directeur? Fijn dat ik u zo in het weekend toch aan de 
lijn krijg. Ik wilde u vragen of u Elle onlangs nog hebt gezien?... 
Al drie weken niet op school geweest, zegt u… Haar ouders 
nemen niet op? Dat kan kloppen, die zijn in India… Nee, u 
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hoeft zich geen zorgen te maken, maar als u iets van Elle hoort, 
neemt u dan direct contact op met het politiebureau?... 
Dank u… Dag, meneer de directeur.’
De commissaris legt de telefoon neer en schudt het hoofd.
‘Ik laat vanavond een opsporingsbericht uitzenden in 
het journaal.’
‘En wat doen wij ondertussen?’ vraagt Borre.
‘Gaan jullie maar naar huis. Vanavond bellen er vast mensen 
met tips en dan is Elle zo weer boven water.’
Borre, Radijs en Ovi besluiten om die avond samen bij 
Borre thuis naar het journaal te kijken.

Na het avondeten (vissticks met een prutje van aardappelpuree 
en spinazie à la crème) kruipen ze op de bank. Borre zet de 
tv aan. Ze zijn precies op tijd. De begintune van het journaal 
klinkt en de nieuwslezer verschijnt in beeld. 
‘Goedenavond, dames en heren,’ zegt hij ernstig. ‘Veel mensen 
ondervinden last van radio- en telefoonstoringen die op de 
nieuwe hit van DJ Wubwubwub lijken.’ De nieuwslezer loopt 
naar een groot scherm waarop een man met een lange, grijze 
baard te zien is. ‘We hebben een live-verbinding met professor 
Wildeman. Professor Wildeman, u hebt ontdekt waar deze 
storingen vandaan komen.’
‘Dat klopt,’ zegt de man op het scherm. ‘De Briejoep blupwup 
bliep pwiep briejoep!-geluiden komen uit de ruimte.’
‘Denkt u dat aliens met ons proberen te communiceren?’ 
vraagt de nieuwslezer.
‘Dat weet ik nog niet,’ zegt professor Wildeman, ‘maar als het 
buitenaardse wezens zijn, dan begrijp ik in ieder geval geen 
snars van wat ze zeggen. Momenteel probeer ik te bepalen 

waar de radiosignalen uit de ruimte exact vandaan komen.’
‘Succes,’ zegt de nieuwslezer, ‘en bedankt voor dit gesprek.’
Professor Wildeman knikt en verdwijnt van het scherm om 
plaats te maken voor een grote foto van Elle.
‘Nu uw aandacht voor het volgende,’ zegt de nieuwslezer. 
‘Het meisje op deze foto heet Elle en is sinds drie weken 
spoorloos verdwenen. Hebt u haar gezien? Neem dan direct 
contact op met de politie.’
De nieuwslezer loopt terug naar zijn deskje en begint aan 
het volgende item (er is een luchtballon tegen een kerktoren 
gevlogen).
Borre zet de tv uit.
‘Zouden er al veel mensen met tips aan het bellen zijn?’ 
vraagt Radijs.
‘Miljoenen mensen kijken naar het nieuws,’ zegt Ovi, 
‘dus dat zou best kunnen.’
‘We wachten vijf minuten,’ zegt Borre, ‘en dan bel ik om te 
vragen of ze al terecht is.’

Na drie minuten ongeduldig wachten pakt Borre de telefoon. 
Hij toetst het nummer van de politie in.
‘Hallo, met Borre van De Kerkhof Kids,’ zegt Borre. ‘Kunt u 
mij doorverbinden met de commissaris?’
Hij wordt in de wacht gezet. Er klinkt een reggaemuziekje: 
‘Bad boys, bad boys, whatcha gonna do? Whatcha gonna do when 
they come for you?’
Plots stopt het liedje.
‘Borre, je spreekt met de commissaris.’
‘Hebt u al nieuws over Elle?’ vraagt Borre. 
‘Ik ben bang van niet.’
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‘Hebben er al wel mensen gebeld?’
‘Ook dat niet. Ik begrijp er niets van. Anders krijgen we 
altijd honderden telefoontjes.’
Borre zucht en hangt op.
‘Wat nu?’ vraagt Radijs.
‘Nog meer wachten?’ zegt Ovi.
‘Helemaal niet,’ zegt Borre. ‘We hebben al zoveel 
vermissingen opgelost; dan gaan we toch niet als onze 
eigen vriendin foetsie is niks doen?! Is ons bij Elle thuis 
op de woonboot iets opgevallen?’
‘Eh… De planten waren dood?’ probeert Radijs.
‘Daaruit kunnen we afleiden dat ze al een tijd niet thuis 
geweest is,’ zegt Borre.
Ovi denkt na.
‘Heeft iemand Elles schooltas gezien?’ vraagt hij dan.
Borre en Radijs proberen het zich te herinneren.
‘Nee,’ zegt Borre, ‘ik heb geen schooltas gezien.’
‘Ik ook niet,’ zegt Radijs.
‘Dan had ze die dus bij zich toen ze verdween,’ denkt Ovi 
hardop. ‘Op weg naar school. Op weg terug van school, of 
op school zelf…’
‘De directeur van het Otranto College zei dat hij niet wist 
waar Elle is,’ zegt Borre.
‘Vertrouw jij de leraren van die middelbare school?’ 
vraagt Ovi.
‘Nee,’ antwoordt Borre, ‘dus laten we daar maar eens een 
kijkje gaan nemen.’
Ze springen op hun fietsen.

ENGERD

Een half uurtje later zetten ze hun fietsen in de fietsenstalling. 
Die is op één enkele fiets na verder helemaal leeg. Borre en 
Radijs lopen al het schoolplein op.
‘Wacht even,’ zegt Ovi en hij loopt naar de eenzame fiets. 
Die heeft lekke banden en een slag in het voorwiel, de bel en 
het zadel zijn gestolen en de snelbinders zijn kapot gesneden, 
maar Borre, Radijs en Ovi herkennen het wrak meteen als 
de fiets van Elle.
‘Ze is hier dus met de fiets aangekomen,’ zegt Borre, ‘maar 
niet vertrokken.’
Ze lopen het schoolplein over, naar de ingang van het Otranto 
College. De deur is open. Ze gaan naar binnen.
Radijs haalt diep adem, ze wil roepen: ‘IS DAAR IEMAND?!’, 
maar voor ze dat kan doen, trekt Borre haar aan haar mouw.
‘Als ze niet weten dat we hier zijn,’ fluistert hij, ‘kunnen ze 
ons ook niet wegsturen of voorliegen…’
Ovi wijst naar het glazen hokje waarin de conciërge 
doordeweeks kantoor houdt. Op een van de ramen zit een 
sticker met ‘Gevonden voorwerpen’ erop geplakt. Ze gluren 
naar binnen. Op de grond liggen verloren spullen op een hoop: 
een jas, een gymschoen, een kettingslot, een broodtrommel, 
een pennenzak en een rugtas.
‘De rugtas van Elle,’ zegt Radijs.
‘Ze is hier,’ zegt Borre.
Bam!
Ergens in het gebouw wordt een deur dichtgeslagen.
‘Kom,’ fluistert Borre.
Ze gaan langs de kluisjes naar de metalen trappen die zich 
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met hun gele en blauwe leuningen omhoogwentelen. Ze horen 
voetstappen. Het komt vanboven. Op hun tenen gaan ze de 
trap op. Bam! Weer een deur die dichtslaat.
‘Het kwam daarvandaan,’ zegt Ovi en hij wijst een gang op 
de eerste verdieping aan.
Ze gaan de gang in, lopen langs de deuren, gluren bij ieder 
lokaal door het sleutelgat naar binnen. Niemand… Niemand… 
Leeg… Niemand… Ze komen bij het natuurkundelokaal. Er 
klinkt gerommel, gefrutsel met papieren. Radijs kijkt door 
het sleutelgat.
‘Dat is die meneer Volt,’ fluistert ze.
De natuurkundeleraar propt paperassen in een tas.
‘Hij komt deze kant op!’ fluistert Radijs.
Ze kijken om zich heen. Waar kunnen ze zich verstoppen? 
Daar, drie prullenbakken! Ze duiken frut! frut! frut! in de 
vuilnisemmers. Ze turen over de rand. Meneer Volt komt 
het natuurkundelokaal uit lopen, de tas met papieren onder 
zijn arm. Hij sluit de deur achter zich en loopt langs de 
prullenbakken, de gang uit.
‘Achter hem aan,’ zegt Borre en hij klimt uit de vuilnisemmer, 
een bananenschil op zijn hoofd.
Meneer Volt gaat de trap op naar de tweede verdieping.
‘Waarom volgen we hem?’ vraagt Radijs.
‘Omdat het een engerd is,’ zegt Borre.
‘Denk je dat hij ons naar Elle zal leiden?’ vraagt Ovi.
‘Het zou me niet verbazen,’ zegt Borre.
Ze sluipen de trap op naar de tweede verdieping. Daar 
loopt meneer Volt een gang in. Borre, Radijs en Ovi gaan 
erachteraan. Meneer Volt slaat rechtsaf. Borre kijkt om het 
hoekje. Meneer Volt stopt met lopen. Hij balt een vuist, 

bromt iets onverstaanbaars en draait zich om. Borre trekt 
zijn hoofd terug en sist tegen de anderen: ‘Vlug! Hij komt 
weer deze kant op!’
Ze rennen zo snel (maar ook stil) als ze kunnen de gang 
door. Meneer Volt kan nu ieder moment de hoek omkomen. 
Ze moeten zich weer verstoppen. Borre ziet een deur met 
een bordje ‘Personeel’ erop. Hij voelt aan de klink. De deur 
is open. ‘Snel, hier!’ fluistert hij tegen Radijs en Ovi.
Ze gaan vlug naar binnen en trekken de deur achter zich 
dicht. Waar ze zijn? Geen idee, het is pikdonker.
Borre drukt zijn oor tegen de deur. Hij hoort voetstappen: 
harder en harder, dan weer zachter en zachter.
‘Hij is voorbij,’ zegt Borre. ‘Achter hem aan!’
Maar op het moment dat Borre de deur open wil doen, 
klinkt er achter hem een kabadabrats!-kabaal en gaat er 
een schok door de vloer.
‘Au!’ roept Ovi. 
‘Wat gebeurt er?!’ roept Radijs uit.
Er klinkt een elektrisch zoemen. 
In hun maag voelen ze dat ze naar beneden gaan. Borre 
voelt met zijn hand langs de muur, op zoek naar het licht. 
Klik! Een tl-balk springt knipperend aan. Ze staan in een 
soort van schoonmaakhok: op planken staan flessen bleek 
en ammoniak en overal staan bezems. Ovi is over een 
emmer gestruikeld en hangt aan een zwabber die uit de 
muur scharniert. Met een schok komt alles tot stilstand. 
Radijs helpt Ovi overeind. Borre doet de deur open. 
Een zure lucht slaat hen in het gezicht. Ze grijpen naar 
hun neuzen. ‘Oòòòh, wat een stank!’
Voor zich zien ze een grote, betegelde ruimte zonder ramen. 
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