
“Niets op de grond zoeken, er zou sneeuw kunnen liggen!” Deze voorjaarszoektocht liep vooral in het 

winterseizoen, dat deze keer uitermate zacht, vries- en sneeuwloos verliep! Dus sneeuw zou ons niet beletten 

iets te vinden. Wij wandelden de zoektocht ergens in februari in een schitterend ‘lenteweertje’!  

Enkele vragen die we eens onder de loep willen bekijken: 
 

Vraag 4:  Welk woord(deel) vormt bij het meervoud van de naam, van het afgebeelde wezen te zien van op 

het Kerkplein, de naam van een bepaald persoon? Mogelijke antwoorden: A) KUIKEN – B) TJE – C) SPIEGEL – 

D) VRIEND – E) AAP – F) KAM – H) KUNSTENAAR – K) MENS. 

Wij zagen van op dit nogal uitgestrekte plein een leeuw, uil, haan, slang, stier (=rund) dus een dier, een man en 

kind, dus een mens, een duivel en een engel. Daarmee hadden we blijkbaar genoeg gezien. Met ‘KUIKEN’ kan 

men ‘uilskuiken’ vormen, maar ‘uils’ ≠ meervoud van ‘uil’. Niet A! Met ‘TJE’ kan men ‘uiltje’ maken, maar uil ≠ 

geen meervoud. Niet B! Met ‘SPIEGEL’ vormt men ‘Uilenspiegel’, staat niet in Prisma, maar behoort tot ieders 

parate kennis. C = juist. Met ‘VRIEND’ kan men o.a. ‘dierenvriend’ samenstellen. D = correct. Met ‘AAP’ maakt 

men ‘mensaap’, doch ‘mens’ ≠ meervoud, doch ook ‘aapmensen’ kan gevormd worden (staat in DvD), maar 

antwoord E werd niet weerhouden. Met ‘KAM’ vormt men ‘hanenkam’ = bepaald kapsel, maar volgens DvD ook 

een punker. Ook F werd niet weerhouden. Met ‘KUNSTENAAR’ en duivels bekomt men ‘duivelskunstenaar’ (= 

iemand die verschrikkelijk handig is). H = juist antwoord. En tenslotte met ‘MENS’ kan men o.a. ‘boerenmens’, 

‘mannenmens’ en ‘slangenmens’ vormen. Ook K = correct. C – D – H – K moest men hebben, E & F facultatief. 

 
 

Vraag 5:  Welke van volgende 6 gegevens bevinden zich in de 

omgeving van de hoofdingang?  

Mogelijke antwoorden: T) “1312”  U) KRUIS  V) “ENIGE”  W) “1912”  X) 

“IXELES”  IJ) “49”  Z) “ANKER”. 

Antwoord Z mag men vergeten, want dit is het 7de volgend gegeven! We 

vonden T. “1312”, U. KRUIS (afbeelding!), niet V. “ENIGE” ≠ “EENIGE”, 

W. “1912”, X. “IXELLES”, dus niet “IXELES” en tenslotte IJ. “49”. 

In het reglement stond ergens dat ‘bij “kies uit” en bij “mogelijke 

antwoorden” u altijd moet antwoorden met de letter die onmiddellijk 

het goede antwoord voorafgaat. Voor keuzemogelijkheid ‘IJ’ geldt dus 

dat alleen de letter ‘J’ mag geantwoord worden. In deze zoektocht 

mochten we voor dergelijke vragen met keuzemogelijkheden dus alleen 

en altijd met de onmiddellijk voorafgaande letter antwoorden. Juiste 

antwoord: T – U – W – J. 

 
 

Vraag 8:   (’t is moeilijk, ’t is zeker niet gemakkelijk!) Hoeveel is de som van de cijfers  

  (volgende pagina)          2 

  van alle priemgetallen samen die zich hier bevinden op een bord met “FEDERALE”? 

Ik heb deze vraag weergegeven zoals ze gedrukt stond op het deelnemingsformulier, nl. 

op 2 pagina’s. Want dit was belangrijk! Op beide zijden van het daar te vinden bord met 

telkens “FEDERALE” hadden we netjes alle vermelde priemgetallen genoteerd en de 

cijfers ervan opgeteld met ‘60’ als resultaat. Stond dus ook op ons antwoordenblad, 

helaas! 

Wat ons ontging, was dat de vraag moest gelezen worden als ‘Hoeveel is de som van de 

cijfers 2 van alle priemgetallen …?’. We moesten dus ALLEEN de cijfers 2 (= één van alle 

priemgetallen) optellen! Er staan drie cijfertjes 2 in bedoelde teksten, vandaar juist 

antwoord: 6. 
 



Vraag 17:  Vul aan op de puntjes: “WAT HEBBEN WE TE …… .” ! 

Dit ogenschijnlijk gemakkelijk ‘afschrijvertje’ eiste toch 

een aantal slachtoffers. Op de puntjes! Er stonden 7 

puntjes waarop moest aangevuld worden: 6 puntjes voor 

“VIEREN” en eentje voor “?”. Dus “VIEREN ?” met 

vraagteken!! 

 

Vraag 20:   Met de eerste vijf letters van de naam, van een hier te vinden horecazaak, kunt u 

een woord vormen waarvan de betekenis iets te maken heeft met wilde paarden! Wat is de 

naam van de te zoeken horecazaak? 

We lazen o.a. “deoorzaak” of “DE OORZAAK” met beide hetzelfde resultaat. Met d, e, o, o & r 

vormt men rodeo = show met cowboys en wilde paarden. Wij hadden ook nog uit ‘De Metinas’ 

met d, e, m, e & t ‘temde’ gevormd: wilde paarden worden getemd! Alleen “deoorzaak” of “DE 

OORZAAK” werd vereist, “De Metinas” mocht. 

 

 

 

 

Ook dit jaar opende deze ‘voorjaarszoektocht’ het zoektochtenseizoen. Het oogt allemaal wat eenvoudig en 

oppervlakkig, maar tocht slaagde niemand er in een foutloos parcours te wandelen.  

Wij kregen een prik van ‘priem’ 2 en of we het gevoeld hebben! Uiteindelijk belandden we toch in de kopgroep met 

één fout en dat leverde ons de winnaar op. 

Ook naar Asse keren we bij leven en ‘wel’ zijn het volgende voorjaar terug. 

Gezapig gezien door Wiero. 

 

De uitslag van onze leden in ASSE 
11 DELAUW KARL 1  52 ROELS ANNE MARIE 1 

12 ROUSSEAU MICHEL 1  54 BEERNAERT FRANS 1 

15 BAERT CHRISTELLE 1  56 WYBOUW DIMITRI 1 

16 MAERTENS RITA 1  58 LIEFOOGHE ALIX 1 

21 DUFOUR XAVIER 1  62 DUFOUR XAVIER 1 

24 HENDRICKX JOHAN 1  66 JACOBS ERIC 1 

28 DE CLERCK LEO 1  68 COLPIN JACKY 1 

29 SCHELFHOUT RIA  1  70 WYBOUW ROLAND 1 

32 VAN BRUAENE JACQUES 1  72 BELLETER LINDA 1 

35 VANDEN BROUCKE FREDERIK 1  83 CLAUWAERT ANDREA 2 

36 DUERINCK EUGENE 1  88 JACOBS KAREL 2 

44 VAN STEENBERGHE SYLVIE  1  106 NACHTERGAELE ROGER 2 

46 DE VEIRMAN OCTAAF 1     

 

De uitslag van onze leden in de FOTOZOEKTOCHT 
2 WYBOUW ROLAND 0  22 BAERT CHRISTELLE 0 

4 JACOBS KAREL 0  23 COLPIN JACKY 0 

7 VANDEN BROUCKE FREDERIK 0  26 MAERTENS RITA 0 

8 DUFOUR XAVIER 0  27 BELLETER LINDA 0 

9 LIEFOOGHE ALIX 0  29 DELAUW KARL 1 

11 BEERNAERT FRANS 0  41 VAN HAVER WIM 1 

14 DUERINCK EUGENE 0  53 VAN TIEGHEM GEERT 1 

15 VAN BRUAENE JACQUES 0  73 DE CLERCK LEO 2 

16 DE VEIRMAN OCTAAF 0  86 NACHTERGAELE ROGER 3 

19 ROUSSEAU MICHEL 0  93 CLAUWAERT ANDREA 3 

20 WYBOUW DIMITRI 0  101 HENDRICKX JOHAN 5 

21 ROELS ANNE MARIE 0     

 


