Deze zinnen zeggen iets over een detective of over de mensen
die hij in zijn vak tegenkomt. Maar er ontbreken woorden, of
eigenlijk lichaamsdelen! Gebruik je detective-oog en zet het
goede woord op de juiste plek.

Handen – neus – duim – hielen – hoofd – duimpje
•

Sherlock Holmes heeft een _ _ _ _ voor het vinden van aanwijzingen.

•	“Het is slecht voor ons onderzoek als we bewijsmateriaal over het
_ _ _ _ _ zien!”
•

De dief kent de stad op zijn _ _ _ _ _ _ _.

•	Het onderzoeksteam heeft het mysterie bijna opgelost: ze zitten de
daders op de _ _ _ _ _ _!
•	“Watson, steek die _ _ _ _ _ _ eens uit de mouwen! We moeten een moord
oplossen!”
•	“Meneer Holmes, volgens mij heeft die knager het hele verhaal uit zijn
_ _ _ _ gezogen!”
En weet je ook wat deze uitdrukkingen betekenen?

Een detective gaat nooit zomaar van huis. Hij zorgt er altijd voor dat hij
een paar belangrijke hulpmiddelen meeneemt. Omcirkel de dingen die voor
Sherlock Holmes onmisbaar zijn.
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Een echte detective moet slim zijn en logisch kunnen nadenken.
Ze houden ervan spelletjes te doen en raadsels op te lossen.
En het is gi-ga-belangrijk dat hun notities over een zaak geheim
blijven. Daarom gebruiken ze vaak codes. Help jij Geronimo met
het ontcijferen van deze geheime code? Dan kom je erachter
wat de lijfspreuk is van Sherlock Holmes.
De sleutel van de code is de letter - 3.

Dfkwhu hon nohlq vsrru vfkxlow hhq jurrw jhkhlp.

Soms kun je beter niet je eigen naam gebruiken, maar een schuilnaam. Je
kunt een totaal andere verzinnen dan je eigen naam, óf de letters uit je naam
omhusselen tot er een andere naam ontstaat. Een anagram heet dat. De
onderstaande personen vonden het beter dat niemand hun echte namen te
weten kwam. Kun jij ontdekken wie het zijn?
Moss L. Reckhole

=..........................................................................................

Stan Jowhon

=..........................................................................................

Tonio Miltger Stone =.........................................................................................
Prutus E. Nesus

=.......................................................................................... 		

Thilta Stone

=..........................................................................................

En als je zin hebt, verzin dan ook een anagram van je eigen naam!
echte naam:					schuilnaam:

Oei… In deze woorden zijn behoorlijk wat fouten geslopen. Ben jij net zo’n
meesterspeurder als Sherlock Holmes, dan weet je ze vast op te sporen!
Misterie
Krimineel
Beweis
Opserveren

Asistent
Politie-agent
Gehijm
Delikt

Vingerafdruc
Sporren
Daader
Geheimaget

Vermoming
Schuldug
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•	Sherlock Holmes heeft een NEUS voor het vinden van
aanwijzingen.
Je weet precies hoe iets moet of gaat.
•	“Het is slecht voor ons onderzoek als we bewijsmateriaal
over het HOOFD zien!”
Iets niet zien of opmerken.
•
De dief kent de stad op zijn DUIMPJE.
Iets heel goed kennen, iets van buiten weten.
•	Het onderzoeksteam heeft het mysterie bijna opgelost: ze
zitten de daders op de HIELEN!
Iemand bijna te pakken hebben.
•	“Watson, steek die HANDEN eens uit de mouwen! We
moeten een moord oplossen!”
Aan de slag gaan en aanpakken.
•	“Meneer Holmes, volgens mij heeft die knager het hele
verhaal uit zijn DUIM gezogen!”
Iets verzinnen.

A=x
B=y
C=z
D=a
E=b
F=c

G=d
H=e
I=f
J=g
K=h
L=i

M=j
N=k
O=l
P=m
Q=n
R=o

S=p
T=q
U=r
V=s
W=t
X=u

Y=v
Z=w

Achter elk klein spoor schuilt een groot geheim.
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Moss L. Reckhole
Stan Jowhon		
Tonio Miltger Stone
Prutus E. Nesus		
Thilta Stone		

=
=
=
=
=

Misterie		
Krimineel		
Beweis		
Opserveren
Asistent		
Politie-agent
Gehijm
Delikt		
Vingerafdruc
Sporren		
Daader		
Geheimaagent
Vermoming		
Schuldug		

mysterie
crimineel
bewijs
observeren
assistent
politieagent
geheim
delict
vingerafdruk
sporen
dader
geheimagent
vermomming
schuldig

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Sherlock Holmes
John Watson
Geronimo Stilton
Teus Speurneus
Thea Stilton
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