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Wieteke schreef:  
@Pim,  
Ik kan de temperatuur in mijn huis constant controleren, die is nu 21 graden. Vanaf 20.00 uur leg ik 50 ml water op mijn zeil. 
Wil je weten hoelang het duurt als het water VOLLEDIG verdampt is, of als er nog sprake is van wat restwater? Lijkt mij het 
laatste, anders kun je geen monster meer nemen. Of heeft men een monster genomen van een vermoedelijke waterkring? 
Aangezien het de gang betrof, laat ik mijn ramen dicht. Volgens mij is het zo verdampt. Laat het even weten.  
20 aug '07 19:24  
  
Wieteke schreef:  
Hal is donker. Ramen en deuren dicht. Temperatuur is 20 1/2 gr.  
20.00 uur - 50 ml water op zeil gelegd.  
Water omcirkeld met goede potloodstreep.  
20.20 uur - water vloeit over potloodstreep.  
Temperatuur is 21gr.  
20 aug '07 20:25  
  
Wieteke schreef:  
21.40 uur Water linkerkant vloeit niet verder uit. Rechterkant is verder uitgevloeid. Geen sprake van verdamping. 
Temperatuur is 21gr.  
20 aug '07 20:42  
  
Wieteke schreef:  
correctie van mijn posting van 20.42 uur. De aangegeven tijd van 21.40 uur moet zijn 20.40 uur,sorry!  
Water heeft een liggende U vorm aangenomen (bij de ronde bocht is het smaller) en is volledig uitgevloeid. Het water is nu 
overal over de potloodlijn gelopen. Geen sprake van verdamping.  
Temperatuur 21 1/2gr.  
20 aug '07 21:06  
  
Wieteke schreef:  
21.20 uur Water blijft in dezelfde positie. Vloeit niet verder uit, blijft gewoon liggen. Nog geen verdamping.  
Temp. 21 1/2gr.  
20 aug '07 21:25  
  
Wieteke schreef:  
21.40 uur Onderkant liggende U vorm is geheel uitgevloeit. Van een U vorm is nu geen sprake meer.  
Bovenkant U vorm is nog steeds hetzelfde. Hierdoor is nog steeds een smalle, droge strook zichtbaar. Breedte van de strook is 
2.2cm. Lengte is niet te meten. Geen verdamping. 21gr.  
20 aug '07 21:47  
  
Wieteke schreef:  
22.00 uur.  
Vorm is hetzelfde als 21.40 uur. Nu is de dikte duidelijk aan het afnemen. Waterplas is dus minder hoog.   
qua vorm is er de afgelopen 20 minuten niets veranderd. Waterplas is aan het verdampen!  
Temp. exact 21 gr.  
20 aug '07 22:10  
  
Wieteke schreef:  
22.20 Bovenkant U bocht is hetzelfde gebleven. Onderkant is nu duidelijk aan het verdampen. Lengte, dikte en breedte is aan 
het verkleinen. Temp. 21 gr.  
@Ria, nee, ik heb geen vloerverwarming. Ik heb de ramen en deuren dicht. Alles is afgesloten.  
Dieren kunnen er niet bij, die zijn even naar boven verhuist. Geen wind door openslaande deuren.  
Alleen ik kijk om de 20 minuten hoe de waterplas verloopt. Tijdens het openen van de deur hou ik rekening met 
luchtverplaatsing. Dat minimaliseer ik zoveel mogelijk.  
20 aug '07 22:26  
  
Wieteke schreef:  
Bovenste deel van de U-bocht is kleiner geworden. De potloodstrepen zijn weer zichtbaar. Het vocht is 2mm binnen de lijnen 
verdampt. Onderkant is nu snel aan het verdampen. De bocht zelf is ook verkleind. Je kunt nu bijna spreken van een kleine 
boven streep en een wat grotere streep vocht. In totaal is 2/4 verdampt. Het verdampen gaat nu snel. Opvallend is wel dat de 
gemorste druppels nog steeds liggen zoals in het begin. Daar vindt nog geen verdamping plaats. Verkleint ook niet. Vreemd! 
Temp. 21 1/2 gr.  
20 aug '07 22:46  
  
Wieteke schreef:  
Bovenstaande posting waargenomen op 21.40 uur 20 aug '07 22:47  
  
Wieteke schreef:  
Sorry, 22.40 uur. Lekker rommelig 20 aug '07 22:47  
  
Wieteke schreef:  
23.00 uur Bovenkant U vorm is nu bijna droog. Onderkant nog niet. De bocht verkleint nog meer, zie het nu als een zeer 
dunne, natte, sliert vocht. De gemorste druppels van ongeveer 1 a 2 ml. zijn gedroogd. Temp. is 21 1/2gr.  
20 aug '07 23:06  
  
Wieteke schreef:  
23.20 uur Vreemd! De verdamping is gestopt. Ik kan geen verschil waarnemen met datgene wat ik om 23.00 uur heb 
waargenomen. Conclusie: sinds 23.00 uur is er absoluut niets veranderd. Temp.21.  
gr.  



20 aug '07 23:28  
  
Wieteke schreef:  
23.40 uur Verdamping vindt weer plaats. Het valt mij op dat daar waar het meeste water ligt, de verdamping langzamer gaat. 
Zal wel aan de hoeveelheid (massa) water liggen. Je kunt wel waarnemen dat het vocht eerst qua hoogte dunner wordt en 
daarna pas verkleint qua lengte en breedte. Vocht is nog niet geheel gedroogd. De strook wordt wel steeds breder. Vocht heeft 
zich inmiddels gecentreerd.  
Dat houdt in dat alle omliggende kleine druppels of vlekjes vocht nu droog zijn. Temp. 21. 21 gr.  
20 aug '07 23:48  
  
Wieteke schreef:  
De strook wordt wel steeds breder. Ik bedoel hier de tussenliggende strook die je waarneemt bij een liggende U vorm. Die 
breidt zich in drogende vorm uit.  
20 aug '07 23:50  
  
Wieteke schreef:  
24.00 uur Verdamping gaat nu zeer snel. Opvallend is dat je nu beslist niet meer kunt spreken van een U vorm. Er is helemaal 
geen vorm meer zichtbaar! Het zijn 4 waterplasje, gescheiden van elkaar.  
Daartussen is het droog. Wat ook opvallend is, is dat er drie plasjes redelijk gelijk te noemen zijn. Een is kleiner en minder 
hoog. Temp. 21 gr.  
21 aug '07 00:11  
  
Wieteke schreef:  
00.20 uur De kleinste waterplek is gedroogd. De andere drie verdampen niet. Geen verandering van grootte, breedte, lengte 
of hoogte. Geschatte vocht dat nog op de vloer ligt is ongeveer 19 a 21 ml. 
Temp. 20.gr.  
21 aug '07 00:24  
  
Wieteke schreef:  
00.40 uur In totaal ligt er nu ongeveer 18 ml. vocht. Op de gedroogde plekken is GEEN glinstering waar te nemen. Eerder het 
tegenovergestelde. Het is doffer geworden dan voordat ik het vocht op mijn vinyl plaatste. Temp. 19 1/5 gr.  
Ik ga nu lekker slapen, voor mij is het al veel te laat. Weltrusten!  
21 aug '07 00:43  
  
Wieteke schreef:  
07.00 uur Mijn wekker maar gezet.  
Er is nog een kleine rest vochtvlek zichtbaar van 12.5 bij 5 cm. Van enige hoogte kun je niet meer spreken. Een velletje 
keukenpapier erover en het is droog. Ik doe dat niet, wacht rustig af.  
temp.21 gr.  
21 aug '07 07:19 even hiernaar toe verplaatst. Dan blijft alles bij elkaar.  
21 aug '07 07:35  
  
Wieteke schreef:  
er is nu nog maar een heel klein beetje vocht zichtbaar. afmeting is 3 cm bij 2 cm.  
Wat mij om 07.00 uur opviel was dat ik het restvocht in eerste instantie niet zag. Terwijl ik toch wist waar ik het had gelegd. 
Van schittering is geen sprake. Ik moest schuin en laag bij de grond, zoeken naar het laatste beetje restvocht, terwijl de 
potloodstrepen nog duidelijk zichtbaar zijn. Zo ook om 7.40 uur. Temp.21 gr.  
21 aug '07 07:48  
  
Wieteke schreef:  
Laatste vochtvermelding.  
21.gr.  
Alles is opgedroogd! Ik zie een doffe plek op het vinyl. Door de dofheid lijkt het of het wat is opgeruwd. Absoluut geen 
glinstering waargenomen! Ik moest zelfs zoeken! Waar het vocht heeft gelegen is door de potloodstrepen goed zichtbaar. Ik 
ga mijn vinyl van potloodstrepen ontdoen.  
Pim, ik denk dat wat ik om 07.00 uur heb waargenomen, dat dit het ongeveer moet zijn geweest wat de politie zag. Misschien 
een uurtje eerder in de tijd. Later kan niet. Succes verder.  
21 aug '07 07:57 



Ria schreef:  
Pim & Wieteke,  
Gisteravond om 23:45 heb ik wat water met afwasmiddel op het zeil gedeponeerd, ca. 5-10 ml.  
Er ligt nog een hele dunne laag vocht.  
Op een plaats waar plavuizen liggen heb ik om 00:15 nat gedweild met water en sop, met een onuitgeknepen dweil, op één 
tegel heb ik expres wat meer water en sop gebruikt en daar was het om 6:45 nog iets vochtig, vooral de voegen daaromheen 
waren nog vochtig. De rest is droog.  
21 aug '07 07:35  
  
Ria schreef:  
op de plaats waar ik extra afwasmiddel heb gebruikt glimt het een beetje 21 aug '07 07:39  
  
Ria schreef:  
De vochtplek op het vinyl is 2,5 bij 18 cm de plek op de tegel is nu helemaal droog, de voeg is nog vochtig 21 aug '07 07:46  
  
Ria schreef:  
Vochtplek vinyl nu totaal 2 x 18 cm laagje water 1 x 10 de rest eromheen is vochtig temp 20,5 21 aug '07 08:03  
  
Ria schreef:  
Er is nu nog een heel dun laagje water te zien, het reflecteert in de lamp, de rest is vochtig en glanst, de afmeting is 
hetzelfde; 2 x 18 cm. De vochtplek heeft geen U-vorm als Wieteke maar een I-vorm 21 aug '07 08:29  
  
Ria schreef:  
Het is nu alleen nog vochtig en het glanst een beetje. Zodra het helemaal droog is en onzichtbaar geef ik dat door.  
21 aug '07 08:52  
  
Ria schreef:  
Pim,  
De plek is nu helemaal kurkdroog, zichtbaar en tastbaar. Waar extra afwasmiddel is gebruikt daar glanst het, als je dit weer 
behandelt met water verdwijnt dat. Er moet dus ergens een emmer, een dweil en kruimeldief zijn weggemoffeld.  
Ik denk ook dat er vrijdagnacht is schoongemaakt, ergens tussen 2:00-5:00 uur. Wim, ben je geen emmer tegengekomen in 
de vijver;) 21 aug '07 09:56  
  



Ada Ipenburg schreef:  
@ Ria, Wieteke Ik herinner me dat er een tijd terug is gesproken over een aangetroffen een glinsterende substantie op de 
vloer in de gang, maar het is nooit duidelijk geworden wat dit nu precies is geweest.  
Ria, jij hebt je onderzoekje gedaan met sop en jij praat in tegenstelling tot Wieteke die het met puur water deed over 'glans' 
en 'glimmen'.  
Zou dat er op kunnen wijzen dat het glinsterende goedje in de gang een sopplekje is geweest?  
21 aug '07 14:26  
  
Ria schreef:  
Ja AdaI, de glans was van de sop en verdween met water 21 aug '07 14:33   


