
 

Het is alweer een tijdje geleden dat we doorheen het Brugse Ommeland toerden op zoek naar de correcte 

antwoorden van de gemakkelijke (G) of de moeilijke (M), cryptische zoektocht van Roland. We weten ondertussen 

dat Roland niet aan zijn proefstuk is en dat hij ons ieder jaar probeert om de tuin te leiden met zijn vele valletjes 

met de mooie naam ‘denkvenijn’. Misschien een woord dat eens mag opgenomen worden in Van Dale. We 

overlopen hierna nog even enkele vragen uit beide zoektochten. 

VRAAG M 01:      Ik heb hier hoegenaamd wel argumenten voorhanden, gezien ik niet op minder dan één poot 

sta, maar zelfs op meer! Waar en hoe dit gebeurt, bewijst mijn positie ter plaatse!  

Mijn naam graag?   (5 letters) 

 

Met deze eerste vraag van de M-type hadden we al een serieuze kluif.  

Op het eerste zicht dachten we aan een opwarmertje. We zagen op een 

reclamebord voor Jupiler een stier steunend op één poot. In Prisma vonden 

we de gezegde: “Geen poot hebben om op te staan” wat betekent 

helemaal geen argumenten, bewijzen hebben. Dit stond ook in de 

vraagstelling. Klaar is kees dachten we maar toch wrong er iets met dit 

antwoord. ‘Niet op minder dan één poot’ betekent immers ‘op meer dan 

één poot’ staan en de stier stond maar op één poot?  

Op de laatste zondag van de zoektocht gingen we nog eens ter plaatse en 

iemands ogen viel op het woord “España” te lezen op het bord met “Cava 

Don Jaime”. Op de letter ‘N’ staat er een krulletje  en deze letter is een 

tweepoot => staat dus op meerdere poten. “Waar en hoe dit gebeurt” => in 

Spanje en op letter ‘N’. Enige correct antwoord was de naam van dit 

krulletje op de letter ‘N’ en dat is een TILDE. 

Deze vraag vind ik een echt juweeltje. Hoe de inrichter ons hier probeerde 

op het verkeerde been, of moet ik zeggen op de verkeerde poot,  

te zetten is magistraal.  

 

VRAAG M 05:  Welke kleur heeft het element dat hier voor ‘omgekeerd puntloos naast andere dingen’ kort 

verborgen wordt?  

 
De finesse van deze vraag lag in het ontraadselen van de betekenis van 

“omgekeerd puntloos naast andere dingen”. Op een bord lazen we “Brao 

lunch”. Als ‘ao’ omgekeerd wordt krijg je ‘oa’ en met een punt na de letters 

‘o.a.’ 

Ervoor kort verborgen stond de afkorting van Bromium ‘br’. De letter ‘b’ 

was in het zwart geschilderd en de letter ‘r’ in het bruin. Maar dit werd niet 

gevraagd wel naar de kleur van het element. Volgens Pr. is bromium een 

roodbruine giftige vloeistof. Het antwoord was dus ROODBRUIN. 

 

VRAAG G 14:    Vul aan met telkens één woord op de plaatsen van de puntjes met een hier te lezen woord (min. 

10 cm hoog): ‘De poes … van tevredenheid, nadat ze moe gespeeld was met het kluwen, waarvan men ooit de 

draden … met katoen.’ Indien het gevraagde woord volgens u hier niet te lezen is, vul dan “poespas” in! (Tip: 

verleden tijd – noteer alleen de twee woorden.) 

 

Aan deze vraag hebben velen zich verslikt. Geen gemakkelijke vraag die misschien beter thuis hoorde in de M-

zoektocht. Er moest gewerkt worden met het werkwoord ‘spinnen’. Laten we dit werkwoord eens ontleden: 

Spinnen – spon – gesponnen: 1. Draden maken uit wol… 2. Geluid van een kat: De kat spon van tevredenheid. 

Spinnen – spinde – heeft/is gespind: Een tollende beweging maken. 

Laatste mogelijkheid zou ook op de kat kunnen slaan, als ze tolt – speelt. 

Maar voor onze poes hier kan dat niet, want Roland zegt dat ze moe gespeeld was met het kluwen. Bijgevolg ligt 

ze te spinnen van tevredenheid, dus ‘spon’ ze.   

“Spinde” kon je meermalen lezen maar “spon” was nergens te zien. Antwoord: “poespas” – “poespas”. 



VRAAG G 22: De enkelvoudige naam van wat ene Janssens bewerkt, is hier duidelijk af te leiden! Vervang 

de eerste letter van bedoelde naam door de tweede letter van het “alfabet”, hoe kunnen we dan het zo 

bekomen woord omschrijven?  (Antwoorden met de letter die een juist antwoord voorafgaat.) 

 MA: A. mop   –   B. gezag   –   C. niveau   –   D. opdracht   –   E. krat   –     F. palindroom   –   G. verf. 

 

Hier moest je oppassen! Er werd gevraagd om 

de tweede letter van het woord “alfabet” te 

gebruiken als vervangletter, de ‘L’ dus niet de 

letter ‘B’.  
Deze vraag moesten ook opgelost worden met 

twee gegevens. Het bord met “DAKWERKEN 

JANSSENS” was gemakkelijk te vinden. Met 

“DAK” (-D +L) kan je “LAK” maken = verf. Even 

verder kon je op een zijgevel, en binnen de 25 

m, nog een bordje zien met “GEVELBEZETTING 

G. JANSSENS”. Met “GEVEL” (-G +L) bekom je LEVEL = niveau maar ook een palindroom. Zoals hierboven al 

gezegd “bak” (=mop & krat) en “bevel” (= gezag & opdracht) waren geen goed antwoord omdat deze woorden 

met de letter ‘B’ beginnen. Antwoord: C – F – G. 

 

VRAAG M 28: Als de vier begintonen van een der beroemdste van van Beethoven in punten of strepen worden 

weergegeven, vormen die zo ook het codeteken van de letter, op dit monument te zien, die als 

Romeins cijfer ook de zoveelste van die beroemdste aanduidt. Geef de vier tweeletterwoordjes 

waarmee dit codeteken dan fonetisch wordt weergegeven? En welke van de cijfers komt/komen 

evenveel maal voor op dit monumentje als die letter? (Zoek geen 

val in het cijfer 8, het komt driemaal voor op dit monumentje.) 

 

De beroemdste symfonie van van Beethoven begint met een dubbel vier noten 

'kort-kort-kort-lang' als leidmotief. Dit thema kan worden omgezet in morse: kort-

kort-kort-lang is de letter V en werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als 

codetaal voor een overwinning (V staat voor victory, alsmede de Romeinse cijfer '5', 

wat weer refereert aan de symfonie zelf). Gezongen is dit: di di di da. 

Op het monumentje kwam de letter ‘V’ tweemaal voor. Het cijfer ‘5’ was ook twee 

keer te zien voor. Maar ook ‘0’ is een cijfer en ‘0’ kon je ook tweemaal bemerken op 

het monumentje.  

DE Brugge G-Type  UITSLAG VAN ONZE LEDEN             Winnaar 1 fout  

1 BUCQUOYE LUC 1    11 DUFOUR XAVIER 1 21 DUERINCK EUGENE 5 

2 BEERNAERT FRANS 1    12 GOVAERE MARLEEN 1 23 VAN BEEK NICOLE 5 

3 BAERT CHRISTELLE 1   13 LIEFOOGHE ALIX 1 25 POLLET NOEL 5 

4 VAN STEENBERGHE SYLVIE 1 14 JACOBS KAREL 1 26 MORLION JOHAN 6 

5 DE VRIEZE MARIANNE 1 15 DANNEELS RIA 1 28 ROUSSEAU MICHEL 6 

6 VAN MAELE MARTIEN 1 16 COLPIN JACKY 1 32 CLEMMINCK GEERT 6 

7 BEERNAERT STEFAAN 1 17 BELLETER LINDA 4 36 VANHAVERBEKE RAF 6 

8 DUFOUR DONALD 1 18 VERHEGGEN HERMAN 4 43 D'HAESELEER MICHEL 7 

9 VAN BRUAENE JACQUES 1 19 THIENPONDT ANNETTE 4 55 BAUWENS JAN 9 

10 VAN DE VELDE PETER 1 20 VAN TIEGHEM GEERT 4    

DE Brugge M-Type  UITSLAG VAN ONZE LEDEN             Winnaar 0 fout  

2 D'HAESELEER MICHEL 1   14 VAN MAELE MARTIEN 2 22 VAN BRUAENE 2 

6 ROTTIERS VIC 1   15 BELLETER LINDA 2 23 BEERNAERT FRANS 2 

8 JACOBS KAREL 2   16 BUCQUOYE LUC 2 24 VAN BEEK NICOLE 2 

9 COLPIN JACKY 2   17 VAN STEENBERGHE SYLVIE 2 25 DUERINCK EUGENE 2 

10 LIEFOOGHE ALIX 2   18 VERHEGGEN HERMAN 2 26 BAERT CHRISTELLE 2 

11 KNOCKAERT HANS 2 19 DUFOUR XAVIER 2 28 ROUSSEAU MICHEL 3 

12 CLEMMINCK GEERT 2 20 VAN DE VELDE PETER 2 31 DANNAU JEAN-PIERRE 4 

13 DE VRIEZE MARIANNE 2 21 THIENPONDT ANNETTE 2 38 POLLET NOEL 6 


