
 

Van uit ‘De Hemel op Aarde’ in Opwijk trokken we met een gerenoveerde formule via enkele pitstoppen in o.a. 

Wieze, Schoonaarde en Schellebelle naar Wetteren , waar ons nog een wandeling tussen Station en Markt werd 

voorgeschoteld.  

Geloof het of niet: niemand was foutloos! En hoe groot ook mijn respect is voor de nestor van Ros, ik heb het nooit 

onder stoelen of banken gestoken dat wat meer reliëf in de uitslag mij genegen is. 

 

Vraag 1: Hoeveel roeden bekom je in totaal als je al de oppervlaktematen optelt die op dit pleintje telkens het 

dichtst bij het woord “Demeter” vermeld zijn? 

Op het ijzeren bord met “Demeter”, 

te vinden op dit binnenpleintje, 

moest de uitgespaarde tekst langs 

beide zijden bekeken worden, om 

zodoende meerdere oplossingen te 

kunnen vinden.  Ook op een 

infobord lazen we “Demeter”. Op 

dit bord stond ook te lezen dat 1 

bunder =  4 dagwand =  400 roeden. 

Dit alles gaf als resultaat dat we 3x 

“bunder” (= 400 roeden x 3) en ook 

1x “dagwand” (= 1x 100 roeden) het 

dichtst bij “Demeter” vonden, wat 

een totaal van 1300 roeden gaf. 

Aanvankelijk hebben we (terecht) getwijfeld, want op het infobord stond i.v.m. de oude oppervlaktematen het 

volgende:  “1 bunder is 4 dagwand (of een vierendeel) en 400 roeden. Als je deze tekst letterlijk neemt dan is 1 

bunder gelijk aan 4 dagwand + 400 roeden = 800 roeden. Met deze interpretatie bekwamen we een heel andere 

uitkomst. Gelukkig voor onze uitslag hebben we de oplossing genomen met de gegevens zoals ze ook bedoeld 

waren. Nogmaals een bewijs hoe een goed bedoelde vraag mede door het verregaande ‘uit zijn verband’ trekken van 

bepaalde gegevens soms tot een (terecht) ander resultaat leidt.  
 

 

Hier zijn twee koningen aan het vechten en de koning der dieren heeft de bovenhand. 

Vraag 6: Welk woord (hier niet vermeld) met 3 verschillende klinkers en 4 

verschillende medeklinkers is volgens Prisma de naam van een mythologisch 

wezen dat met lichaamsdelen van beide dieren is samengesteld?   

Op het oorlogsgedenkteken vinden we een afbeelding van een strijdende leeuw en 

arend, waarbij de leeuw de overhand krijgt. Het mythologische wezen  met  het 

bovenlijf van een arend en het onderlijf van een leeuw heet griffioen, 3 verschillende 

klinkers en 4 verschillende medeklinkers, maar Prisma geeft ook griffoen, met 

hetzelfde aantal verschillende klinkers en medeklinkers. 
 

 

Vraag 15: Is er op de voorgevel van het gebouw aanpalend aan het gebouw met de naam van het meisjeskoor 

een zeedier afgebeeld? 

Geniepig vraagje waaraan velen zich lieten vangen! Voor ondergetekende een soort ‘déjà vu’-vraagje. Op de hoek 

van beide straten staat een gebouw, Scala genaamd. D.i. de naam van het operagebouw in Milaan, maar ook van een 

wereldberoemd meisjeskoor uit Aarschot. In de Nieuwstraat is op het aanpalende gebouw geen enkel dier te vinden, 

laat staan een zeedier, dus antwoord: NEEN. Op het Stationsplein hangt aan het gebouw (ex-café Posthotel) een 

reclamebord van Orval Trappist met de afbeelding van een vis. Die vis in dit logo is een forel en dat is geen zeedier, 

maar een riviervis! Dus NIET JA! 
 



Vraag 16: Plaats een spatie in het op een handelszaak duidelijk te lezen woord en je krijgt de opdracht iemand 

te contacteren. Wie moet je dan contacteren volgens die opdracht? Op welk adres kom jij terecht als je die 

opdracht uitvoert, in de veronderstelling dat betrokkene woont in die handelszaak? 

Voor zover ik weet en op de prijsuitdeling hoorde zou niemand deze vraag correct beantwoord hebben. We lazen 

daar “Belfius”, met spatie krijgt men ‘Bel  fius’. Fius krijgt dus de opdracht te bellen = contacteren! Dan vraagt de 

inrichter op welk adres je terecht komt als je DIE opdracht uitvoert, dus contact nemen door te bellen. Op die manier 

blijf je waar je bent en komt dus nergens terecht. Spijtig dat niemand daaraan dacht, het zou de vraag meer cachet 

geven. 

 

Vraag 19: Ik ben nu éénjarig volgens Prisma. Mijn naam is hier duidelijk te lezen. Een synoniem van mijn 

naam is ook een toets op een computerklavier. Ik was de eerstgeborene van mijn familie. Hoe noemde ik toen 

ik nog ‘jong’ was en pas geboren? En hoe noemde mijn moeder toen? 

Aanvankelijk was ik op zoek naar 

‘enter’, wat in mijn geheugen opge-

slagen zat als ‘een eenjarig dier’, tot we 

“Miss Pink Club” vonden. Pink = 

eenjarig rund en een synoniem van ‘enter’ = ook toets op computerklavier.  Die ‘pink’ was (volgens de vraag) de 

eerstgeborene uit zijn familie (=vee), dus een eersteling of een kalf was het toen het nog ‘jong’ en pasgeboren was. 

En zijn moeder was een vaars = jonge koe met een eerste kalf. 

 

Vraag 23: Met gegevens op het eigendom van bakker Willy los je deze vraag op. 

Bij welke maanstand plaatst de bakker brood in de oven om het te bakken? 

Mogelijke antwoorden: tussen laatste kwartier en nieuwe maan – tussen volle 

maan en laatste kwartier – tussen eerste kwartier en volle maan – geen van vorige 

– tussen nieuwe maan en eerste kwartier.   

Op het gekende bord van de Warme Bakker steekt een bakker brooddeeg op een plank 

in de oven. Daarbij staat de afbeelding van het eerste kwartier van de maan.  Zoeken 

was evenwel overbodig, want een bakker steekt geen brood in de oven, zoals gesteld in 

de vraag, maar (brood)deeg! Dus antwoord: geen van vorige. 

 

Er waait duidelijk een nieuwe, wat forsere wind doorheen sommige Ros-inrichtingen.   

Dit was een zoektocht waarbij op alle vragen gemakkelijk een antwoord te vinden was. Of dit altijd de goeie 

oplossing was, laten we in het midden … 

Volgende keer gaan we naar de Ajuinen, zeker en vast, bij leven en welzijn! 

Gezapig gezien door Wiero. 

 

DE UITSLAG VAN ONZE LEDEN IN OPWIJK 

 

 

1 VANDEN BROUCKE FREDERIK 1 18 SCHELFHOUT RIA 1 55 VAN HAVER WIM 2 

2 LIEFOOGHE ALIX 1 19 COLPIN JACKY 1 57 TONDELIER MARC 2 

3 BUCQUOYE LUC 1 20 WYBOUW DIMITRI 1 76 ROTTIERS VIC 2 

5 ROELS ANNE-MARIE 1 21 DUFOUR XAVIER 1 83 VAN TIEGHEM GEERT 2 

6 BEERNAERT FRANS 1 23 MAERTENS RITA 1 93 VANHAVERBEKE RAF  2 

7 DE MAESENEER ETIENNE 1 24 JACOBS ERIC 1 104 BELLETER LINDA 2 

10 VAN STEENBERGHE SYLVIE  1 25 THIENPONT PETER 1 113 CASIER ANNIE 3 

11 JACOBS KAREL 1 26 PALSTERMAN GERDA 1 117 HENDRICKX JOHAN 3 

13 DE VEIRMAN OCTAAF 1 27 COORMAN MICHELINE 2 119 CLAUWAERT ANDREA 3 

14 VAN BRUAENE JACQUES 1 30 DE CLERCK LEO 2 124 NACHTERGAELE ROGER 3 

16 WYBOUW ROLAND 1 46 ROUSSEAU MICHEL 2 130 HERMAN DANIE 3 

17 BAERT CHRISTELLE 1 54 DUERINCK EUGÈNE 2    

 


