
Je parkeert aan de rand, neemt de tram en de problemen zijn opgelost! In het centrum kan je dan genieten naar keus 

van cultuur, historische gebouwen, geschiedkundig erfgoed, winkelen, lekker eten, wandelen in het Zuidpark, enz. … 

Tenzij je er gaat zoektochten , de strop rond de nek, jong!  Problemen …!? 

Dus gingen we voor de achtste maal in deze historische stad op zoek naar ‘bruudnuudige’  oplossingen …! 
 

Vraag 5: Wat is het verschil tussen het aantal personen die zichtbaar één vinger in de lucht steken en het aantal 
personen die geen vinger uitsteken ?    K.U.:    0 – 1 – 2 – 3 – 4 
Aan een gevel hangt een bordje met o.a. een tekening met 
een aantal mensen die een arm in de lucht houden. 
Eerst en vooral: ‘Geen vinger uitsteken’ = helemaal niets 
doen (Pr.) 
In de voorafgaande tekst meldt de inrichter dat op 
bedoelde plaat de afgebeelde personen actief hun geloof 
verkondigen, dus wel degelijk iets doen! Dus 0 personen die 
‘geen vinger uitsteken’!  
En nu op zoek naar een persoon die één vinger in de lucht 
steekt: persoon 1 steekt 2 vuisten in de lucht, persoon 2 
steekt alleen de rechterarm uit met één uitstekende vinger, 
persoon 3 steekt beide handen op met telkens vijf 
uitgestoken vingers en persoon 4, die opzij kijkt, steekt ook 
beide handen in de lucht, waarvan vijf uitgestoken vingers 
aan de linkerhand en één aan de rechterhand. 
Alleen persoon 2 staat met één uitstekende vinger afgebeeld. Vandaar 1 – 0 = 1. 
 
Vraag 8: Hoeveel woorden op het bord met “Vlerick” zijn 
volgens Prisma correcte Nederlandstalige woorden? 
(afkortingen niet meetellen g.v.)      M.A.: minder dan 5 – 5 
– 6 – meer dan 6 – 7  
 
Aan de hoofdingang van de school hangt een bord waarop 
deze woorden te lezen zijn: woorden in het Nederlands zijn uiteraard 
correcte dito woorden! 
School + business + corner + ingang + om + de + hoek =  meer dan 6   &   7. 
 
Maar om de hoek bij een zijingang naar de school hangt nog een bord met 
drie Nederlandstalige woorden: business + school + zone. 
Dus ook: minder dan 5. 
 
Vraag 10: Wat is het verschil tussen het aantal borden en het aantal kopjes (voorwerpen om uit te drinken g.v.)?    
K.U.: minder dan 2 – 2 – 3 – 4 – meer dan 4. 
 
Op schilderij staan 2 tassen (= 
kopjes) en 4 eetborden afgebeeld. 
Het schenkbord telden wij ook 
mee, maar dit was, zo bleek 
facultatief.  
Maar de clou zat hem in het bord 
waarop het schilderij werd 
geschilderd: dit bord bestond 
eigenlijk uit drie borden. De twee 
naden daarvan waren duidelijk te 
zien.  
Dus aantal borden 7 (of 8) min 2 
kopjes  5 (of 6) = meer dan 4. 
 



Vraag 12: Wat is het huisnummer van een woonst van de hiervoor beschreven ‘bezige’? M.A.: 4 – 5 – 6 – 7 – 8 
 

In een tekst vooraan in het deelnameboekje is sprake van een ‘bezige’ en dat is een verwijzing naar een ‘bezige 
bij’. Tweemaal kwamen we tijdens de zoektocht een gebouw tegen met de afbeelding van een bijenkorf, een 
mogelijke woning van een bij. Gezien deze bijenkorven op een gebouw stonden met een huisnummer, kregen 
ze ook automatisch dit huisnummer, in casu 5 & 8. Maar in de tekst i.v.m. de Achtersikkel stelde de inrichter 
zich voor als ‘iemand die toch altijd bezig is’ = ook een bezige bij. Ook het huisnummer van de inrichter, nl. 4 
was dus een goed antwoord. Zijn huisnummer werd vermeld in het adres waarnaar we de antwoorden-
formulieren moesten opzenden. 
 
Vraag 31: Op het oorlogsmonumentje worden een aantal steden vermeld, vooral in de taal van onze 
zuiderburen. Welke van onderstaande woorden of omschrijvingen zijn een synoniem of een verwijzing naar 
een drieletterwoord verborgen in de naam van een Belgische stad vermeld bij dit oorlogsmonumentje?  
M.A.:    A: loot – B: of – C: strenge kritiek – D: achterkant van een lichaam – E: mannelijk schaap. 
 
Op een gedenksteen aan W.O. I houden we uiteraard niet alleen rekening 
met Franstalige namen van steden, maar het moeten wel namen van 
Belgische steden zijn, niet gemeenten! (Iedere stad = een gemeente, maar 
iedere gemeente ≠ stad!) Dus niet ‘Ramscapelle’ (ram = mannelijk schaap) en 
ook niet ‘Sedan’ = Franse stad (dan = of). Wel ‘Bruxelles’ (les = strenge 
kritiek) en ‘Gent’ (ent = loot). Maar we moesten volgens de vraagstelling 
zoeken bij dit oorlogs- monumentje, dus in de onmiddellijke omgeving (5 
meter) en daar vonden we nog een klinknagel met “Brugge”, dus ook rug = 
achterkant van een lichaam. 
 
Vraag 34: Wat is de naam van diegene die hier ‘De Duivel’ wordt genoemd, vgtp? 
 

In het reglement werd bepaald dat een naam = voornaam EN achternaam. 
Bedoeld is de naam van ‘Geeraart den Duivel’. Maar we moesten dus de voor- 
& familienaam van deze man vinden. Op een bronzen plaat vonden we 
‘GEERAERT VAN GENT’, maar ook de tekst “SIGILLVM GERARDI DE GANT” = 
zegel van Gerardus de Gant, waarbij Gerardi de genitiefvorm is van Gerardus. 
Dus is zijn naam Gerardus de Gant. Ik heb dit zo geantwoord, wat me wijselijk 
en gelukkig niet fout gerekend werd. Even verder vonden we ook nog een bord 
met de vermelding ‘GHEERAERT VILAIN’ als zijn naam.  

 
 
 

 
 
 

 
 

Deze zoektocht had meer dan genoeg adders onder het gras, wat de nogal grote foutenlast als gevolg had. 
Voor mij geen bezwaar, zolang de motivatie der antwoorden maar zuiver blijf en twijfel (= gokken op een juist 
antwoord) niet de overhand neemt. Maar dit was in dit geval zeker niet het geval.  
Voor mijn part, doe zo voort. Tot de volgende keer.  

Gezapig gezien door Wiero. 
 
 


