
 

Deze zoektocht gaven wij, het bestuur van Cabora, het aureool ‘Zoektocht van het jaar 2013’ omwille van 

zijn vindingrijke en originele vragen en misschien nog het meest omdat voor het zoektochtenwereldje een 

nog relatief jonge inrichter na vier ‘Ambrozen’ het klappen van de zweep blijkt onder de knie te hebben. 

Zijn kennis, enthousiasme  en gedrevenheid verheffen  zijn zoektochten boven de gemiddelde kwaliteit van 

het jaarlijkse aanbod. Diversiteit in de vraagstellingen, een uitgebreide taal-  en  brede algemene kennis 

brengen zoektochten van superieure kwaliteit. Hij ziet ter plaatse vlug welk gegeven het zoeken waard is en 

werkt dit goed uit met oog voor detail.  Oh ja, er was niemand foutloos! 

Genoeg superlatieven nu, een greepje van wat Xavier Dufour ons opdiste verleden zomer: 

 
 

Vraag 1: Hoeveel maal komt een wapenschild van Kortrijk voor, in de onmiddellijke omgeving van 

de laat-gotische voorgevel van dit stadhuis? (Hou geen rekening met de afbeeldingen die voorkomen 

op of aan de dakkapellen.) 

Een zoekvraagje ‘pur sang’. Voorafgaand aan de vraag stelde de inrichter dat zowel het middeleeuwse als 

het huidige wapenschild van Kortrijk moest gezocht worden. We vonden: 1 op de windwijzer op de 

torenspits, 1 op een plexi-infobord, 3 op straatnaamborden, 2 in houten deur gesculpteerd, 1 in steen op de 

pui en 1 boven de toegangspoort, in totaal 9. Helaas voor ons, op het trottoir lagen een aantal stenen bollen, 

waarvan er op twee ervan telkens nog één schild afgebeeld stond. Velen hadden dit net als wij niet gezien. 
 

Vraag 5: Welke huisnummer komt het dichtst voor bij het woord dat we cryptisch kunnen 

omschrijven als ‘deze dikke buik is ook een zwarte’?   

Met ‘zwarte’ ging het niet denigrerend over een 

bepaalde kleurling. De cryptische omschrijving  

was eenvoudig: dikke buik = pens en bloedworst 

= zwarte pens! Dus op zoek naar “PENS”. In de 

inkomsthal van twee handelszaken stond op een 

plaatje op het eigendom van Western Union de 

gezochte tekst met direct er onder een adres met huisnummer 29 het dichtst erbij. 
 

Vervolledig (op de plaats van de puntjes) op uw routeblad, een onderstaande tekst met de naam van een 

dier (trefwoord Prisma) zodat u een aantal spreekwoorden (zegswijzen) bekomt. 

de …. in de pot vinden    –    daar kraait geen …. naar    –    zich in het hol van de ….. wagen    –  

ieder …..tje zingt zoals het gebekt is    –   boter bij de … 

 

Vraag 8: Wat is de laatste letter van de naam van het dier (trefwoord) die voorkomt in een 

bovenbedoeld bekomen spreekwoord (zegswijze) (Prisma), dat u bemerkt van in de onmiddellijke 

omgeving van de Lange Steenstraat?      M.A.:       W – I – N – D – S – L – A – K – J – E. 

Eerst en vooral de dierennamen die in de zegswijzen ontbraken, respectievelijk hond, haan, leeuw, vogel en 

vis. In de Lange Steenstraat, die we ca. 100 m bewandelen, vinden we in de onmiddellijke omgeving (max. 

7 m): een honD – een viS – een leeuW. We zien er ook een vogel , naam die past in “ieder …..tje zingt 

zoals het gebekt is”. Maar in Prisma staat foutief “Ietder” i.p.v. “Ieder”, dus dit spreekwoord komt niet voor 

in Prisma! Geen L dus. 

Op de hoek met de Korte Steenstraat kon men ook de haaN  op de kerktoren zien. Pas op, in de vraag stond: 

“dat u bemerkt  VAN in” … . En nog was de kous niet af!  Verder op het parcours op het kruispunt Lange 

Steenstraat en Stationstraat dwarsen we opnieuw deze straat. Op een hoekhuis daar (bio-winkel) stond een 

bij. Er wordt niet gevraagd naar de naam van het dier dat we zien waarvan de naam in het gezegde 

ontbreekt, maar naar het dier te zien, waarvan de naam in het gezegde voorkomt. Dus “biJ” komt ook in 

aanmerking uit het gezegde waarvan “vis” ontbreekt! Lezen, opmerken en zien, kennis en attent blijven: een 

perfecte vraag! 
 



Vraag 12:  ‘IK’ kom hier vreemd voor de dag, maar dat is niks in vergelijking met mijn ‘gekke 

soortgenoot’. ‘DIE’ heeft zich ‘vermomd’ in een sierlijk wezentje. Wie of wat wordt bedoeld met ‘IK’ 

en wie of wat wordt bedoeld met ‘DIE’? 

 

Een mooie cryptische vraag. Aan de gevel van een winkel, gespecialiseerd in Disney-figuurtjes, vinden we 

een bord met diverse dergelijke figuren en o.a. ook “six”. ‘IK’ = ‘six’ = vreemd (Engels) voor ‘zes’. ‘DIE’ 

‘gekke soortgenoot’ = getal 11 (soortgenoot van ‘zes’), want ‘elf’ komt op dit bord voor in de gedaante van 

een klein sierlijk wezentje (vrouw met vleugels, dat in sprookjes voorkomt).  Het antwoord was dus ‘zes’ en 

‘elf’.  
 

Wat verder, aan uw linkerzijde, bemerkt u op een handelspand, de naam van een mythologische figuur die 

gekend was voor een ‘verpakkingsmiddel’ dat vol met onaangename verrassingen zat. 

Vraag 13: Wat is de som van de cijfers van het getal dat het dichtst bij de naam van deze 

mythologische figuur op of aan dit handelspand voorkomt? 

M.A.:   het geluksgetal – 13 - 7 – het ongeluksgetal – een dozijn                                                                 
+1. 

Te lezen: “PANDORA” en ‘het verpakkingsmiddel  vol onaangename verrassingen’ = doos van Pandora. 

Aan een winkel lazen we de naam ‘PANDORA’ verschillende malen. We moesten dus per naam zoeken! 

Op de lichtreclame:  dichtst “049”  0 + 4 + 9 = 13  het ongeluksgetal – een dozijn +1. (let op “+1” in 

de rechter marge). Op de voorgevel lazen we diverse malen “Pandora” met telkens het dichtst een moertje 

met daarop “ROx–A2 – 70”      7 + 0 = 7  het geluksgetal. Maar 13 en 7  waren geen correct antwoord 

 in de vraag stond:  “13-7” en niet      “13 – 7”, in het zoektochtenjargon betekent dit dat men “13-7” 

moet lezen als ’13 min 7’ = 6, dus geen goed antwoord!  Ik persoonlijk vind dat, indien men deze val 

toepast, moet vermeld worden in het reglement dat er een verschil bestaat tussen   ‘-‘  (te lezen als ‘min’)  

en   ‘– ‘ (liggend streepje om onderscheid te maken tussen de M.A.). 
 

Vraag 19: Noteer voor elk van de onderstaande beweringen op uw antwoordenblad een ‘W’ als de 

bewering WAAR is of een ‘N’ als de bewering NIET WAAR is (bv. NNWW). 

A. Het Romeinse cijfer ‘C’ komt een even aantal keer in een jaartal voor. 

B. De zichtbare eikels (napje ≠ eikel) komen een oneven aantal keer 

voor. 

C. De verschillende klinkers die voorkomen in een voornaam waarin 

de naam (3 letters) van een ‘kever’ zit verborgen, komen hierin 

een even aantal keren voor. 

D. De medeklinkers die voorkomen in de familienaam van de 

beeldhouwer komen hierin een oneven aantal keren voor.   

Een hele boterham! Een serieuze zoekvraag waarbij parate kennis een 

flinke rol speelde!  

A. 2 jaartallen in aanmerking nemen (een jaartal): MDCCCCII & 

MCCCII   7x cijfer C  NIET WAAR 

B. Voorzijde monument: één eik met 4 zichtbare eikels. In infokader 

(tekst deelnemingsformulier) met “GOEDENDAG” staat dat Graaf 

Robrecht d’Artois (afgebeeld op het monument) ‘onaardig’ is  

Prisma: ‘eikel’ = ook een onaardig persoon! Zo stonden er 5 eikels 

afgebeeld op dit monument  WAAR 

C. 2 voornamen met ‘TOR’ verborgen, nl. Victor & Hector.  De 

verschillende klinkers:  i – o – e.  NIET WAAR 



D. Familienaam beeldhouwer: DEVREESE  er komen vier medeklinkers, dus even aantal keer  NIET 

WAAR 

Het antwoord was dus:  NWNN 
 

Vraag 26: Welke van de volgende 5 mogelijkheden – kamertje, achter, familielid, kleed, guur – is een 

synoniem, betekenis of omschrijving  van een woord dat verborgen voorkomt in de voornaam van de 

persoon die in de onmiddellijke omgeving van de Sint-Mattheuskapel wordt afgebeeld? 

M.A.:   kamertje – achter – familielid – kleed – guur. 

In de onmiddellijke omgeving van de Sint-Mattheuskapel worden de HH. Mattheus en Barbara afgebeeld: 

in “Mattheus”  zit ‘mat’ = kleed. In “Barbara” zit ‘bar’ = guur. In kapelnis: Jezus: in “Jezus” zit ‘zus’ = 

familielid. Het beeld van het begijntje Marcella staat op > 7 m,  dus niet ‘cel’ = kamertje. Toch weer een 

addertje onder het gras van het binnenpleintje waar boven het gras Johanna van Constantinopel  wordt 

afgebeeld MET aan haar voeten een replica van de Sint-Mattheuskapel. In “Johanna”  zit  ‘na’ = achter. 
 

Eigenlijk kon omzeggens elke vraag in de kijker gezet worden. Deze inrichter houdt altijd wel een surprise 

in petto als de deelnemer denkt dat hij het allemaal gevonden heeft. Niet te vertrouwen dat manneke … . 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


