
 

 

 

Het is alweer een tijdje geleden dat we met z’n allen doorheen het Brugse Ommeland toerden op zoek 

naar de correcte antwoorden van de gemakkelijke (G) of de moeilijke (M), cryptische zoektocht van 

Roland. Niettegenstaande het feit dat we tijdens de vorige edities reeds vele kruispunten, straten en 

groene plekjes hebben bezocht, slaagt Roland er nog steeds in om verfrissende, spetterende en zelfs 

dorstlessende vragen te bedenken. 

 

VRAAG M 02: Goed ‘omringd’ staan we hier meermaals te pronken. Twee drieletterwoordjes zijn 
allebei onze gangbare benamingen. Met ‘wat eronder zuur is als het huis vol dochters zit’, komen 
we voor beide namen in aanmerking, maar als alleen Bacchus eraan te pas komt, geldt nog 
slechts één van beide. Welke? 
Aan café De Vriendschap bemerkten we een aantal vaten die nu waarschijnlijk 

worden gebruikt als steunmiddel voor diegenen die te lang naar die dochters 

hebben zitten zoeken want zij waren al een tijdje verdwenen toen we er langs 

kwamen. Toch was VAT het enige correcte antwoord op deze licht cryptische 

vraag. Om tot dit antwoord te komen moest je volgende redenering toepassen: een 

vat/ton wordt omringd door ijzeren banden. ‘Wat eronder zuur is als het huis vol 

dochters zit’ is de uitleg van het spreekwoord: een huis vol dochters is een kelder 

vol zuur bier. Voor bier mag je zowel de benaming vat als ton gebruiken. Maar indien je het gebruikt voor 

wijn (verwijzing naar Bacchus = god van de wijn) dan mag je enkel VAT gebruiken. 

 

VRAAG G 02: Wat bevindt zich in het logo (gv) van de pils, waarvan we de naam lezen aan een 
straatgevel van dit café?  
Antwoord: MA: een stier – een koe – een kalf – een rund – een os – geen van vorige dieren. 

De naam Jupiler was meermaals te lezen op 

een straatgevel van dit café. Met het 

bijhorende logo – een zwarte stier – had je 

onmiddellijk een eerste correct antwoord, 

namelijk STIER. Maar een stier is ook een 

RUND. Dit antwoord was het tweede 

antwoord voor dit logo (of herkenningspunt). In de lijst met de mogelijke 

antwoorden vinden we ‘geen van vorige dieren’. Bij dit herkenningspunt was dit 

geen correct antwoord, aangezien we reeds ‘stier’ en ‘rund’ als antwoord 

hadden. Maar er was nog een tweede herkenningspunt namelijk ‘Stella Artois’. 

In het bijhorende logo – een hoorn – is geen afbeelding van een dier terug te 

vinden waardoor het antwoord GEEN VAN VORIGE DIEREN ditmaal wel een 

correct antwoord is. 

 

VRAAG G 12: Met wat fantasie schijnt men hier de opdracht te geven iets of iemand te 
contacteren! Wie of wat wordt u opgedragen eventueel te contacteren? 

Aan deze vraag hebben velen zich verslikt. De inrichter vermeldt dat er hier met 

wat fantasie een opdracht wordt gegeven om iets of iemand te contacteren, 

namelijk ‘BEL PILS’. In de vraag zelf vraagt hij echter wie of wat u eventueel moet 

contacteren. Aangezien ‘BEL PILS’ slechts schijnbaar de opdracht geeft om iets te 

contacteren, kan dit geen correct antwoord zijn. U moest dus op zoek gaan naar 



een ander antwoord. In het reglement puntje 20 (Wordt u geconfronteerd met door ons niet 

aangekondigde wegonderbrekingen of andere problemen, contacteer de inrichter via 050/31 17 87 of 

0499/21 11 87.) was het correcte antwoord wél terug te vinden want hier wordt u opgedragen om de 

inrichter te contacteren. 

 

VRAAG M 18: Ik zorg voor hen die maken wat die ene nodig heeft om hen binnen te laten die de 
‘koker’ aan die andere gaven! Wie ben ik, wie is die ene en wie is die andere? 

Deze vraag moesten we oplossen met gegevens die we konden bemerken vanop een klein pleintje. Ik 

kan u garanderen dat er veel attributen, gevloek en versies de revue zijn gepasseerd alvorens we tot het 

juiste antwoord zijn gekomen. Bijna waren wij diegenen die de ‘koker’ mochten geven… En toch is deze 

vraag zo zuiver en prachtig gevonden door de inrichter. Wanneer je ‘ik’, ‘die ene’ en ‘die andere’ in de 

vraag vervangt door de 3 bovenstaande namen van een heilige dan was de klik vlug gemaakt want: IK = 

St-Elooi (patroonheilige van het metaal) zorg voor de metaalarbeiders die de sleutel maken die DIE 

ENE = PETRUS nodig heeft om hen binnen te laten die de pijp aan DIE ANDERE = MAARTEN gaven! 

 

VRAAG G 13: Van bij dit café zien we de kerktoren van de Blasiuskerk van Jabbeke met een 
uurwerk. Als we deze vraag 550 minuten na middernacht oplossen, t.h.v. welk getal (gv) staat het 
puntje van de kleine wijzer hier dan?  
Antwoord: MA: “IX” – “9” – “X” – “10” – “2” – “II” – geen getal.  

 
Met deze vraag probeert de inrichter u op het verkeerde been te 

zetten door u eerst naar het uurwerk van de prachtige Blasiuskerk van 

Jabbeke te doen kijken. In het reglement wordt duidelijk vermeld dat, 

wanneer het woordje ‘hier’ wordt vermeld in een vraag, men enkel 

antwoorden mag zoeken binnen een straal van 25 meter. Het uurwerk 

van de Blasiuskerk was terug te vinden op meer dan 50 m van Café 

Concordia en dat mocht u bijgevolg niet gebruiken om tot een correct 

antwoord te komen. Op een reclamepaneel van het kapsalon Hair 

Central vonden we een afbeelding van een uurwerk. Het rekensommetje 

‘550 minuten na middernacht’ moest u zelfs niet oplossen want het 

puntje van de kleiner wijzer blijft op deze afbeelding steeds op “9” staan.  

 

VRAAG M 30: Met de letters van wat de afkorting zou kunnen zijn van twee opeenvolgende op het 
einde van die, waarvan zij er vier volle en een beetje heeft, en al de letters van haar naam, kan 

men de naam vormen van haar eerste!  De naam van die eerste? 

Gelukkig vertelde Roland dat we het 

moesten oplossen met de vermelde 

gegevens op dit bordje. Velen 

zouden er anders op de ‘eerste’ nog 

gestaan hebben en zouden het 

vuurwerk, dat deze pittige vraag met 

zich meebracht, in de schaduw van 

het Jan Breydelstadion hebben 

kunnen aanschouwen! 

We noteerden deze gegevens om 

verder thuis deze vraag op te 



lossen. U moest hier op zoek gaan naar ‘4 volle en een beetje’ en ten slotte naar ‘haar naam’. De 4 volle 

en een beetje waren geen klinkers, zoals velen dachten, maar weken. Haar naam is ‘januari’ en deze 

maand telt inderdaad steeds 4 weken en een beetje. Het einde van een week (= die waarvan zij – 

januari dus – er 4 volle en een beetje heeft) is een weekend, wat afgekort wordt door WE. Indien men nu 

scrabbelt met de twee letters ‘WE’ en al de letters van de naam ‘JANUARI’ dan kan men NIEUWJAAR 

vormen en dat is inderdaad de naam van de ‘eerste’ (dag) van januari. 

Tot slot wil ik Roland en Rita bedanken voor alweer enkele aangename namiddagen die ik tijdens 

deze zoektochten heb beleefd. De M-zoektocht was een zeer geslaagde zoektocht. De G-

zoektocht was dit jaar volgens mij te moeilijk voor de gewone, doorsnee deelnemer. De inrichter 

is zich hiervan bewust en heeft beloofd dat deze zoektocht volgend jaar opnieuw gemakkelijker 

zal zijn. We kijken er alvast naar uit!!!  

Tot volgend jaar!! 

 

                                                                                              Xavier Dufour 

 

 

 

 

 

DE UITSLAG VAN ONZE LEDEN IN DE 23STE ZOMERZOEKTOCHT – G-TYPE 
2 ROTTIERS VIC 6 20 BEERNAERT FRANS 8 35 LIEFOOGHE ALIX 9 

8 D’HAESELEER MICHEL 7 21 BAERT CHRISTELLE 8 36 BELLETER LINDA 9 

9 DANNAU JEAN-PIERRE 7 22 COORMAN MICHELINE 8 37 DUFOUR XAVIER 9 

10 MORLION JOHAN 7 24 TONDELIER MARC 8 38 THIENPONT PETER 9 

11 ROUSSEAU MICHEL 7 25 BUCQUOYE LUC 8 39 GOVAERE MARLEEN 9 

13 DE VRIEZE MARIANNE 8 27 VAN TIEGHEM GEERT 8 40 CASSAERT GEERT 10 

15 COLPIN JACKY 8 29 BUCQUOYE LUC 8 45 VANHAVERBEKE RAF 10 

16 JACOBS KAREL 8 30 VAN BRUAENE JACQUES 9 51 KNOCKAERT HANS 13 

17 POLLET NOEL 8 32 VAN STEENBERGHE SYLVIE 9 63 MICHIELS PIERRE 21 

19 VAN DE VELDE PETER 8 34 BEERNAERT STEFAAN 9    

DE UITSLAG VAN ONZE LEDEN IN DE 23STE ZOMERZOEKTOCHT – M-TYPE 
3 ROUSSEAU MICHEL 3 14 DUFOUR XAVIER 4 28 SCHELFHOUT RIA 5 

5 DUERINCK EUGENE 3 15 LIEFOOGHE ALIX 4 32 COORMAN MICHELINE 5 

6 D’HAESELEER MICHEL 3 16 BEERNAERT FRANS 4 33 TONDELIER MARC 5 

7 VAN STEENBERGHE SYLVIE 4 18 ROTTIERS VIC 5 34 COLPIN JACKY 5 

8 POLLET NOEL 4 23 JACOBS KAREL 5 36 BELLETER LINDA 5 

10 VAN BRUAENE JACQUES 4 24 JACOBS ERIC 5 39 DUFOUR DONALD 7 

11 DANNAU JEAN-PIERRE 4 26 VAN DE VELDE PETER 5 41 DANNEELS RIA 7 

13 BAERT CHRISTELLE 4 27 DE VRIEZE MARIANNE 5    


