
MOTIVATIE 
 

01. Associeer elke letter met 
één cijfer volgens gegevens op 
een bord met “3KD”! (b.v. A4) 
      A. “PADDESTOELEN”  B. 
“DIEREN”  C. “AFVAL”  D. 
“EEKHOORN”  E. “BLADEREN” 
      1. “VUILNISBAK”  2. 
“VRUCHTEN”  3. “STRUIK”  4. 
“PIJN”  5. “STUK” 

Aan de hand van een aantal borden op de afsluiting van kleuterklas 3KD konden we volgende 
zaken verbinden: 
De paddestoelen verbinden we met ‘kan je stuk maken’  A5 

De dieren met ‘kan je pijn 
doen als je er op trapt’  B4 
De afval met ‘hoort in de 
vuilnisbak’  C1 
De eekhoorn met ‘neem niet 
teveel vruchten mee’  D2 
De bladeren met ‘plukken van 
een boom of struik’  E3 
 

 
 
 
 
02. Wat 
mag men 
hier 
volgens 
gegevens 
achterlate
n? 
Bovenaan 
het 
parkregle
ment lezen we: Laat niets achter 
behalve VOETSPOREN. In het 
reglement zien we ook een 
afbeelding met de tekst: Gooi AFVAL 
in de vuilnisbak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. Hoeveel kinderen bevinden 
zich op het gefotografeerde 
doek? 
Als men op het doek ook de 
volwassene meetelt en de twee 
kinderen op het verkeersbord komt 
men op 9. 
 
 
 
 

 
 
04. Welk veelvoud, van het cijfer 
waarvan de naam een palindroom is, 
komt in de onmiddellijke omgeving 
voor? 
Het bedoelde cijfer is het cijfer NEGEN. 
Veelvouden daarvan zijn het 
huisnummer 36, het jaartal 2016 en het 
rode getal 14364 op de pomp zelf, op 
het bord met de camera het jaartal 2007 
en het postnummer 2610. Een getal is 
een veelvoud van negen als de som der 
cijfers negen is of een veelvoud ervan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

05. Noteer het woord, in de onmiddellijke 
omgeving, waarin één medeklinker 

tweemaal voorkomt. (alle aanwezige stickers als onbestaande beschouwen) 
Op het bord boven de deur vinden we HOEKSKE. Op het straatnaambord staat ook STRAAT. Het 
woord SINT-SEBASTIAAN komt niet in aanmerking. Het moet door het koppelteken als één woord 
beschouwd worden en zowel de medeklinker N als de medeklinker T komen tweemaal voor. 

 
06. Men bemerkt in de directe omgeving een 
combinatie van twee jaartallen uit de vorige 
eeuw. Hoeveel verschillende andere 
jaartalcombinaties uit het vorige millennium kan 
men maken met die cijfers? 
De jaartalcombinatie die we daar aantreffen is ‘1978-
1979’. We moeten dus met de cijfers 1 1 7 7 8 9 9 en 
9 zoveel mogelijk jaartalcombinaties vormen waarbij 
de cijfers 1 geen invloed hebben vermits het jaartal 
uit het vorige millennium moest komen. Het oudste 
jaartal dat in zo’n combinatie kan voorkomen is het 
jaar 1778 en het jongste het jaar 1999. Wat 
trouwens al een eerste mogelijke combinatie is.  
1778+1999  1779+1899  1787+1999  1789+1799  
1797+1899  1798+1799   
1877+1999  1879+1799  1897+1799   
1977+1899  1978+1799   
1979+1789  1979+1798  1979+1879  1979+1897 
1979+1978  1979+1987  
1987+1799  1987+1979  1987+1997   
1989+1779  1989+1797  1989+1977   
1997+1789  1997+1798  1997+1879  1997+1897 
1997+1978  1997+1987 
1998+1779  1998+1797  1998+1977 
Er zijn dus 31 andere combinaties mogelijk. 

 
 
 
 
 
 
 
07. Hoeveel huizen wandelt men in deze straat links voorbij tussen de afgebeelde dieren en 
hun eerstvolgende soortgenoot? 



Links voorbij is enkel rekening houden met de huizen aan onze rechterzijde. Het eerste huis dat 
we voorbijwandelen is het huis waaraan de dieren op de foto zich bevinden. Daar de 
eerstvolgende soortgenoot zich op een huis bevindt zijn we dat nog niet voorbij en mogen dat dan 
ook niet meer tellen. Als we ook het afgebeelde huis gezien hebben tellen we 12 huizen.      
 
 
 
 

08. Hoeveel maal wordt de naam van een 
viervoeter hier in de directe omgeving al of niet 
verborgen vermeld? 

Op het bord met de afgebeelde hond vinden we o.a. de woorden HONDENLOOPZONE, HOND, 
HONDEN en nogmaals HOND. In het woord GOOI komt OOI verborgen. Een ooi is een vrouwelijk 
schaap en heeft zoals de hond vier poten. Antwoord 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
09. Als men de letters van het woord waarvan 
dit een letter is alfabetisch rangschikt, welke 
letter kan dan zijn huidige plaats behouden? 
Aan de omgeving kon men, na nauwkeurig 
bestuderen, zien dat het ging om het woord 
HARMONIE en niet om KONINKLIJKE. Als we de 
letters ervan alfabetisch rangschikken krijgen we 



AZHIMNOR. De letter N komt telkens op de zesde plaats. 
 
 
 
 
10. Wat ontbreekt in de directe omgeving? 
Eerst de juiste foto vinden. In de omgeving kan men misschien vele zaken opnoemen die 
ontbreken maar wat zeker diende vermeld waren het punt en het koppelteken na St en  de letter 
L die ontbrak in de straatnaam Sint Camillusstraat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Welk in Prisma als 

trefwoord voorkomend vierletterwoord kan men vormen 
met letters die een even aantal maal voorkomen op het 
plaatje met een provinciehoofdplaats? 
Op het bordje vinden we KUNSTBRONSGIETERIJEN DER 
VLAANDEREN ANTWERPEN GENT. Hierbij komen de 
letters D, G, I, N, S en T een even aantal maal voor. Met vier 

letters daarvan 
kunnen we de 
woorden DING, 
GIDS, GIST, 
SINT en SNIT 
vormen. 
 
 
12. Welk in 
Prisma 
voorkomend 
trefwoord van 
minstens vijf 
letters komt 
verborgen 

voor in een woord in de directe omgeving? 
In SCHUTTERSGILDE vinden we SCHUT, 
SCHUTTER en GILDE. In 
SCHUTTERSPLEINTJE PLEIN. In 
SPEELTERREIN het woord TERREIN en in 
ANTWERPEN het werkwoord WERPEN. Op 
de vuilnisbak DINGEN en MELDING in 
MELDINGEN en STRAAT in SINT-



SEBASTIAANSTRAAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Van welk woord in de onmiddellijke omgeving gebruikten we alle letters om de tekst “IK 
WINKEL” te vormen? 
De winkel waar de foto genomen was heeft een spandoek met daarop KWIKLIEN. 

 
14. Tijdens hoeveel 
schrikkeljaren bevond 
deze gedenksteen zich 
reeds hier? 
Op de gedenksteen lezen 
we het jaartal 1868. Dit 
was een schrikkeljaar en 
moeten we dus meetellen. 
In de 19de eeuw vinden we 
dan 8 schrikkeljaren, 25 in 
de 20ste eeuw en nog 5 in 

de 21ste eeuw. De steen bevindt zich dus reeds gedurende 38 
schrikkeljaren daar. 
 

15. Hoeveel procent van het 
geheel werd afgebeeld? 
Het geheel bestaat uit 45 cirkeltjes daarvan kon je er 18 zien. 
Dat is 2/5 van het geheel of 40%. 
 
 
16. Welke letter moet er volgens gegevens hier op de 
plaats van het sterretje komen ? A E Y * A A R 
Op de winkelraam vinden we onder elkaar de woorden: nAils 
– feEt – bodY – handS – skin cAre – laser hAir removal – lpg 
endeRmologie. 
Door telkens een volgende letter in de rangorde te nemen 
komen we dus bij de letter S. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Welke kleur hebben de letters van het woord, in de onmiddellijke omgeving, waarvan 
het anagram A. DANSER is ? B BOSRIT is? 
Danser is een anagram van ANDERS en dat woord vonden we met ZWARTE letters. Met Bosrit 
vormen we BISTRO en dat stond daar in het GEEL/GROEN en in het WIT/GRIJS. 
 
18. Langs je wandelweg in de straat die je nu bewandelt, komen namen van bekende 
schilders voor. Welke van volgende medeklinkers – G I D S – komt slechts in twee van die 
verschillende namen voor? 
Op de deuren vinden de namen van de Franse schilders: CEZANNE  MANET  DEGAS  RENOIR  
en GAUGUIN. Op een winkelraam vinden we ook VAN DYCK en ook die naam is een naam van 
een bekende schilder. De letter i is geen medeklinker en daarmee mag dan ook geen rekening 
gehouden worden. De letter G komt slechts voor in DEGAS en GAUGUIN en de letter D in 

DEGAS en VAN DYCK. 
 
19. Hoeveel maal is 
‘dit linker’ 
afgebeeld op het 
eigendom waar het 
bij hoort? (niets 
tellen op of achter 
winkelraam en/of 
winkeldeur) 
We vonden het 
linkeroog tweemaal op het uitstekende 
lichtreclame en nog eenmaal op de 
reclameband boven het uitstalraam. Er werd 

echter gevraagd naar het eigendom. Het wandelparcours mocht NIET verlaten worden volgens 
het aanvullend reglement doch na de volgende wegopdracht kon met nog op afstand één 
linkeroog bemerken. Totaal 4. 
 
 

 
20. Welke 
hier vermelde 
vreemde 
plaats 
bevindt zich 
hierbij het 
dichtst? 
We zien dat er 
twee vreemde 
plaatsen 
duidelijk vermeld werden en leesbaar waren van op 
die plaats namelijk Nice en Paris. Er werd nu niet 

gevraagd welke naam zich hierbij het dichtst bevond maar wel welke plaats zelf. En dit is toch 
algemene kennis dat PARIJS(PARIS) dichter bij ons gelegen is dan Nice. 



 
 
 
 
 

21. Welk voorwerp heeft hier in de directe omgeving 
meermaals de functie van een letter? 
Op het bord van jeugddienst Visit, juist om het hoekje 
zien we dat de letter C meermaals vervangen werd 
door een TELEFOONHOORN  en de letter O 
meermaals door een KLOK of uurwerk(horloge). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22. Noteer het woord 
waarin al of niet 
verborgen het woord 
voorkomt dat we als 
volgt omschrijven:   
A. redevoering  B. 
om geld vragen dat 
men betaald moet 
krijgen  C. derde 
macht van twee  D. 
vocht van de kaas  E. 
warme rode wijn 
gemengd met kruiden en suiker 

Een redevoering is een ORATIE, geld vragen … is INNEN, de derde macht van twee is ACHT, 
vocht van de kaas HUI en die rode wijn vinden we in Prisma bij BISSCHOP. Dit geeft voor A 
RAAMLDECORATIE voor B HUISHOUDLINNEN voor C NACHTKLEDING voor D nogmaals 
HUISHOUDLINNEN en voor D BISSCHOP.  
 



23. Welk voorwerp neemt hier de plaats in van een umlaut? 
Op de winkel van HUNKEMÖLLER werd de umlaut vervangen door een STRIK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Welk cijfer moet in de teller van deze 
breuk */13 komen volgens een hier te 
vinden gegeven? 
In het logo van Pearle staan 72 bolletjes. 52 
witte en 20 gekleurde. Als we beide getallen 
door vier delen krijgen we 5/13. 
 

 
 
 

25. 
Voor 
welk
e 
twee 
beha
ndeli
nge
n 
beta
alde 
iema
nd 
sam
en 

50€? (b.v. N1 + O7) 
Bij de behandeling van nagels vinden we volgende prijzen: N1 45€  N2 35€  N3 20€ 
Bij het ontharen = O1 20€  O2 5€  O3 15€  O4 20€  O5 30€  O6 15€  O7 20€ 
Bij O4 staat ontharen benen gedeeltelijk en bij O5 ontharen benen volledig. Deze twee 
behandelingen kunnen dus niet samen 
uitgevoerd worden. Ofwel het ene ofwel 
het andere. Volgende twee 
behandelingen kosten dus samen 50€: 
N1+O2  N2+ O3  N2+O6  N3+O5  
O1+O5 en O5+O7. 
 
 
 
 



26. Hoeveel letters komen er voor op deze mozaïek? 
We vinden de tekst KERN, KBC en de kleinere letters SAW. Bij 2000 zijn het cijfers en geen 
letters. 10 letters in het totaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Hoeveel verlichtingspalen, behorend tot deze straat, wandelt men voorbij tussen dit 
verkeersteken en een volgend verkeersteken met dezelfde betekenis? 
Tussen het gefotografeerde bord en het einde van de tocht bij het inschrijvingslokaal kwamen we 
meermaals een verkeersteken tegen met dezelfde betekenis. Met zowel de borden aan de palen, 
de zeer grote geschilderde tekens op de grond en het afgebeelde van vraag 3 kon telkens zzn 
gebied afgebakend worden, steeds vertrekkend van het gefotografeerde. Zo konden er acht zones 
bepaald worden. We hebben niet bestraft op het juiste aantal palen maar wel op het aantal 
antwoorden dat je hierop diende te geven: 8. 
 
 
 

 
28. Welke woorden, in de directe omgeving, hebben 
we door elkaar gehutseld? 
ADEEEEEEEGIIIKKMNNORRRUVVWZZ 
OP het bord met 20 MEI 2000, juist onder de foto vonden 
we de drie woorden die we gemixt hadden: MOZAIEK, 
VERNIEUWDE en VERZEKERING. 
 
 
 
 
 

 
29. Op een bord in de omgeving komen, op één 
cijfer na, alle verschillende Arabische cijfers 
voor. Noteer de bewerking, met drie cijfers die 
wel op het bord voorkomen, waarvan de naam 
verborgen voorkomt op het zelfde bord, die als 
resultaat dat ontbrekende cijfer oplevert! 
Op het bord met “Afsluitingen” vonden we het 
telefoonnummer 0 14 63 41 45 en het GSM-nummer 
0496 55 76. We zien dat alleen het cijfer 8 ontbreekt. 
Op datzelfde bord vinden we tweemaal de firmanaam SOMMEN en daarin zit het woord SOM 
verborgen en dat woord verwijst naar een optelling. We moeten dus telkens drie cijfers gebruiken 
en hun som moet drie zijn. Dit kunnen we op verschillende manieren:  5+2+1   4+3+1 maar ook 
6+1+1 want er stond niet vermeld dat de cijfers verschillend moesten zijn en het cijfer 1 kwam 
meermaals voor. Maar daar 0 bij een optelling een neutraal element is kunnen we ook 7+1+0   
6+2+0   5+3+0 en 4+4+0 noteren. 



30. Hoeveel boeken bevinden zich in de directe omgeving? 
Naar boven kijken en we tellen 3 boeken die in het rond vliegen, 1 boek waarin gelezen wordt en 
nog 14 die liggen te wachten. Totaal 18 boeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Wanneer bevond de gedenksteen zich 
precies 1000 dagen hier? (noteer de datum) 
De gedenksteen werd volgens gegevens, in de 
loop van de dag, geplaatst op 22 september 1970. 
In de loop van 23 september stond hij er dus 1 dag. 
In 1970 stond hij er dus 100 dagen (8+31+30+31) 
In 1971 365 dagen en in 1972 366 dagen. In totaal 
dus reeds 831 dagen. De 169ste dag van 1973 
was dus zijn duizendste dag. Die viel op 18 juni 

1973. (31+28+31+30+31+18)  
 
 
32. Hoeveel van de andere 27 

hebbe
n 
minde
r 
ogen 
dan 
de 
hier 
meer

maals afgebeelde? 
De foto was de zijkant van de 

dominosteen 2 – 1. Dus met drie ogen. Andere stenen uit dat spel zijn de 0-0, 0-1, 1-1 en 0-2. Alle 
andere stenen hebben evenveel of meer ogen. Antwoord 4. 
 
 
 
 
33. Volgens de code van de letterwaarden zou 7-11 
verwijzen naar GK. Maar naar welke letters 
verwijzen die twee getallen volgens een 
verhelderende code in de onmiddellijke 
omgeving? 
De tekst CULTUURCENTRUM DE KERN is verlicht 
met lampjes. Het woord ‘verhelderende’ moest je op 
de goede weg zetten. Het aantal lichtjes in de letter 
bracht je tot C met 7 lampjes en M met 11 lampjes. 
 



 
 
34. Vul aan volgens gegevens in de onmiddellijke 
omgeving. “A….A.A..   ..A…..’ (twee woorden 
volledig noteren) 
Het was wel aan de overzijde van de straat maar de 
tekst ARTISANALE PRALINES was duidelijk leesbaar. 
 
 
 
 

 
35. Van welk 
lichaamsdeel kan 
men met vier letters 
van het 
straatnaambord op 
dit gebouw de naam vormen? 
Op het gebouw vinden we straatnaambord 
HEISTRAAT. Hiermee kunnen we HART en KNIE 
vormen en eventueel HAAR. Er komt echter ook nog 
tweemaal het straatnaambord WILRIJK KERN voor 
met onderaan de kleine letters GAC. Hier vormen we 

NIER, KNIE en WANG. 
 
 
 
 

 
36. Als men in de negen hier samen horende 
woorden de letters schrapt in de volgorde 
eerst de A daarna de B ene. , welk van die 
negen woorden verdwijnt dan als zesde 
volledig? 



De woorden die we daar aantreffen zijn: HAM – DOLCI – BREAD – SALAMI – ESPRESSO – 
PASTA – TRAITEUR – LUNCH – WINE. Door steeds te kijken naar de in ons alfabet laatste letter 
van het woord kon men vlug een 
rangschikking opmaken. Het woord PASTA 
verandert dan als laatste volledig. 
 
 
 
 
37. Hoeveel bedraagt in mijn directe omgeving de som van het aantal maal dat ‘wi’ 
verborgen voorkomt en het aantal maal dat ‘bi’ verborgen voorkomt? 
In volgorde vinden we de woorden die in aanmerking komen: WIBI WILRIJKSE 
BIJENWANDELING WILRIJK WILRIJK BIST BIJEN BIJEN WIBI WIBI BIJ WILRIJK WILRIJK 
WIBI”S BIST WILRIJKSE WILRIJK WILRIJK en op de rand BIST en WILRIJK. Samen 24 maal. 
Op het andere bord aan de achterzijde: WIBI WIBI BIJ BIST WIN WIE BIENWANDELING en 
BIST. Samen 10. 
Geeft een totaal van 34. 
 
 
 
 
 
38. Hoeveel bedraagt het verschil tussen enerzijds het aantal dieren afgebeeld in de directe 
omgeving en anderzijds het aantal seizoenen vermeld in dezelfde omgeving? 
Op het bord met ‘bijenvriendelijke gemeente’ telden we één grote bij en twee kleine bijen. Ok twee 

kleine lieveheerbeestjes zaten op een 
blad en onderaan vonden we een 
leeuw. Op het bord met 



“bloemengemeente’ vonden we ook een leeuw en de naam van een seizoen, namelijk de lente. 
Dit geeft dus 7 afgebeelde dieren en 1 vermeld seizoen. Verschil 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Een duif bereikt na 450 
minuten één van de 
zustersteden van Wilrijk. Welke 
snelheid (meter per minuut) 
moet een andere duif halen om 
op dezelfde tijd de andere 
zusterstad van Wilrijk te 
bereiken? 
We lezen op de wegwijzers dat 
zusterstad ILFELD op 519 km ligt 
en de andere zusterstad 
NIEDERHAUSEN op 365 km. Als 
een duif 450 minuten nodig heeft om naar Niederhausen te vliegen dan dient de andere duif om 
naar Ilfeld te vliegen dat te doen met een gemiddelde snelheid van 1153 meter per minuut. 
Afstand 519000 m : tijd 450 min geeft de snelheid. Maar het kan ook zijn dat de eerste duif naar 
de verste zusterstad vloog dan diende de andere duif naar Niederhausen te vliegen aan een 
snelheid van 811 meter per minuut. (365000 m : 450 min) 

 
40. 
Wel
k 
woo
rd 
van 
min
sten
s 
vier 
lette
rs 
kom
t op 
dit 
geh
eel 
zow
el 
verb
org
en 
als 



niet verborgen voor? 
WILRIJK en NAAR in WILRIJKENAARS, POMP in WATERPOMP, SCHUTTERS en GILDE in 
SCHUTTERSGILDE, SCHUTTERSGILDE en GILDEN in SCHUTTERSGILDEN, EEUW in 
MIDDELEEUWEN, LANGE in LANGER, PAAL in SCHANDPAAL, JAREN in JARENLANG, 
WAAR in WAARUIT en GEMEENTE in GEMEENTEBESTUUR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. In welk jaar werd de hier vermelde Antwerpse vzw opgericht? 
Op het bord onder de Chinese tekens staat buiten de datum 20-05-2013 ook vermeld dat ‘t.g.v. de 
Haiku-kring Antwerpen vzw : 25 jaar’ dit werd aangebracht. Hierdoor kunnen we afleiden dat die 
kring in 1988 opgericht werd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Bekijk in de directe omgeving grondig de 
tekst onder de titel! 
      A. Hoeveel maal wordt daar de letter L 
onmiddellijk voorafgegaan door een klinker? 
      B. Hoeveel maal wordt daar de letter L 
onmiddellijk gevolgd door een klinker? 
De volledige tekst onder de titel lezen en niet 
alleen de tekst van het gedicht. 
A. als gevelruggen bol zoveel mogelijk elkaar 
afgelijnde licht als helden verhaal elke kabaal 
regels helden katapult = 16 maal. 
B. mogelijk leven afgelijnde licht bladerde leest 
blijken = 7 maal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

43. Van welk zelfstandig 
naamwoord komt in de 
directe omgeving, al of niet 
verborgen, de 
meervoudsvorm voor? 
(alleen rekening houden 
met blauwe letters) 
HERSTELLINGEN levert ons 
HERSTELLING, STELLING 
en TELLING. TAPIJTEN 
geeft TAPIJT, SALONS geeft 
SALON, UNIFORMEN geeft 
UNIFORM, SOORTEN geeft 
SOORT, VERLENGEN geeft 
LENG, VERSMALLEN geeft 
MAL, VERBREDEN geeft REDE, RITSEN geeft RITS, 
KNOPEN geeft KNOOP en HEMDENDIENST geeft 
HEMD. 
Op de deur vinden we ook VISA en dat is het meervoud 
van VISUM. (twee meervouden correct) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44. 
Noteer 
het 
jaartal 
van 
het 
jaar 
waarin 
de 
gefoto
grafee
rde persoon: A. zijn kloostergelofte aflegde!  B. naar de 
onafhankelijke Congostaat trok!  C. geboren werd!  D. hier een 
standbeeld kreeg! 

Op het bordje voor het monument konden we lezen dat de kloostergelofte afgelegd werd in 1881, 
dat hij tweemaal naar de Congostraat trok namelijk in 1892 en in 1895. Op de sokkel van het 
standbeeld vonden we het geboortejaar I852 en in de tekst stond dat in 1904 het standbeeld 
geplaatst werd. 



Er stond echter ook ‘Om hem te eren werd 
10 jaar na zijn dood in 1904, dit standbeeld 
geplaatst. Door de plaatsing van de komma 
werd het beeld slechts in 1914 geplaatst. 
 
 
45. Hoeveel tweelettergroepjes blijven er 
over als men op het bord waarop in een 
woord het woord verborgen voorkomt 
voor een gele zangvogel met kuif en lange 
snavel, alle klinkers verwijdert? 
De naam van de vogel die we dienden te 
zoeken was HOP. Dit woord kwam voor op 
het bord met de te zoeken foto 
ORTHOPAEDIN en ook aan de twee zijden van het reclamebord met ORTHOPEDIE 
BANDAGISTERIE THUISZORG. Door de klinkers te verwijderen wordt het eerste woord vervormd 
tot   RTH  P    D  N en dus 1 tweelettergroepje. De andere tekst wordt  RTH  P  D  -   B  ND  G  ST  
R  -   TH   SZ  RG en dit geeft 6 tweelettergroepjes. 
 

 
46. Van welk van de vier kleuren van het kaartspel is dit een 
detail? 
De vier kleuren van het kaartspel zijn ruiten, harten, schoppen en 
klaveren. Er diende dus met &&n van deze vier namen geantwoord. 
Het vinden van de foto was hier een grotere moeilijkheid dan het 
antwoord SCHOPPEN noteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47. Als men in een woord, 
in de onmiddellijke 
omgeving, één letter 
verwijdert is de 
gezamenlijke getalwaarde 
van de overblijvende 
letters van dat woord 59. 
Welk woord bedoelen we? 
In het mogelijk zoekgebied 
stonden twee gedenkstenen, 
een straatnaambord en een 
bordje i.v.m. monumenten. 
Op elk ervan kwam een 
antwoord voor en inderdaad dit vergde ook voor ons wat 
telwerk dat meestal op een ander totaal uitkwam maar toch 
driemaal klopte. Op het straatnaambord vonden we STRAAT. 
19 20 18 1 1 20 = 79 de T verwijderen geeft 59. Op het bordje 
van monumenten het woord BESCHERMD. 
2 5 19 3 8 5 18 13 4 = 77 de R verwijderen geeft 59. Op de 



gedenksteen vinden we HOMBEECK. 8 15 13 2 5 5 3 11 = 62 de C verwijderen geeft ook 59. 
 
 
 
 
 
 
 
48. Hoeveel verschillende klinkers bevat het 

woord 
waarvan 
de 
gefotogr
afeerde 
letter de eerste letter is? 
Is het de B van Bibliotheek of die van Bist. Door goed 
naar de omringende stenen te kijken wist men dat het om 
het onderste woord ging BIST. 
U nu niet laten vangen en 1 antwoorden. Er wordt naar 
verschillende klinkers gevraagd en men kan slechts over 

een verschil praten akls men twee elementen heeft en dat was hier niet het geval. Antwoorden 
met 0. 
 
 
 
 
 
 



55 53 Janssens Lus Zandhoven ERT 5 142 7 14 28

56 54 Eyselbergs Agnes Zandhoven ERT 5 158 9 18 24

57 52 Imbert Eddy Zoersel ERT 5 164 15 20 22

58 51 Ligtvoet Martine Zoersel ERT 5 134 15 20 22

59 13 Aerts François Puurs 5,3 144 5 4 38

60 77 De Gang Marie-Paule Liezele ROS 6 152 3 9 33

61 16 De Wit Gerda Puurs 6,3 138 11 24 18

62 70 Bransteert Guido Lede ROS 6,4 154 5 27 15

63 62 Barbé Luc Hever ERT 6,6 152 3 27 15

64 63 Budts Pascale Hever ERT 6,6 128 21 14 28

65 15 De Bruyn Maria Reet 6,6 123 26 12 30

66 14 De Wit Daniel Reet 6,6 92 57 29 13

67 71 Meersman Lydia Lede CAB 6,8 152 3 33 9

68 68 Wouters Stefaan Rumst 7,1 135 14 17 25

69 86 Lauwers Heidi Tisselt 7,5 172 23 24 18

70 69 Naegels Marc Kontich 8,1 113 36 13 29

71 74 Guldentops Dirk Edegem ERT 9 157 8 29 13

72 11 Schulte Jonneke Antwerpen RCS 9,3 74 75 33 9

73 61 Delval Jean Edegem ERT 9,9 126 23 24 18

74 98 Pattyn Ann-Sophie Wilrijk 10,3 170 21 19 23

75 59 Arnouts Danny Aartselaar ERT 10,5 112 37 24 18

76 12 Cruysweegs Johan Antwerpen RCS 11,1 112 37 26 16

77 76 Brants Rene Edegem ERT 17,5 147 2 17 25

78 95 Penne Lieve Kontich 18 163 14 8 34

79 91 Roelants Anne Marie Wilrijk 25,6 138 11 11 31

80 103 Mees Nick Wilrijk 25,8 130 19 37 5

81 92 Haenen Diane Wilrijk 26,4 118 31 6 36

82 60 Dhollander Rik Sint Pauwels 27,8 146 3 17 25




