
De 33ste editie van de KRC-wandelzoektocht doorheen de Brugse binnenstad leidde ons langs de voornaamste van de 

vele Brugse musea. Traditiegetrouw was dit een vrij eenvoudige zoektocht, maar ook dit jaar werd het reliëf van de 

uitslag bepaald door details, waarop wel  eens moest ‘gegokt’ worden.  

Of hoe de soep de kool soms niet waard is, als de het kleed de mantel wordt … . 

Een greep uit de vragen die ons voorgeschoteld werden. 
 

Vraag 2:   Wat mag men, volgens gegevens bij deze ingang, nooit meenemen of doen tijdens een bezoek aan de 

Sound Factory?  Mogelijke antwoorden: paraplu – rugzak dragen – sigaret  – hond – frieten eten. 

Volgens de pictogrammen, te zien bij bewuste ingang, mag men geen hond en paraplu meenemen. Ook een rugzak 

meenemen of frieten eten mag niet volgens die gegevens. Het is verboden te roken daar binnen, maar men echter 

wel sigaretten meenemen! 28% doorzag dit valletje niet. Altijd goed de tekst in de vraag lezen … . 
 

Vraag 6:   Noteer de voornaam, zoals hier vermeld op of aan 

statie 14, van de heer Hersens. 

Dit vraagje heeft nogal wat ravage aangericht, liefst 59 % was 

verkeerd!  ‘Zoals hier vermeld’, dus letterlijk afschrijven! 

JOSEPH was al fout, want er staat “JOSEPI I”. 

En dan: we lezen “FS JOΛNNIS”. FS moet gelezen worden als 

‘filius’ (Latijn)  = zoon. Soms leest men op dergelijke oude 

grafstenen ook ‘FA ’ = filia = dochter. Dit betekent dat de 

voornoemde persoon de zoon of de dochter was van de 

personen die volgen. In dit geval hier was JOSEPI I de zoon van 

JOΛNNIS (uiteraard Hersens). Let wel op de schrijfwijze van de letter A = Λ. 
 

Vraag 19:   Welk woord staat het meest onderaan rechts te lezen op het bord rechts naast (op max. 2m) de ingang 

van het Groeningemuseum die wij voorbij wandelen tijdens onze zoektocht? 

Bij het verlaten van het Arentsplein lopen we recht op de zijingang van dit museum.  Rechts van die ingang vinden 

we twee bordjes: het eerste met helemaal rechtsonder “NORM” en het tweede met op dito plaats “arentshuis”. 

Maar na de volgende wegopdracht (langs de Dijver) komen we bij de hoofdingang van dit museum. En daar vonden 

we nogmaals 4 bordjes: met op dito plaats respectievelijk “NORM”, “overheid”, “BRUGGE” en “EBES”. 

Iets meer dan de helft van de deelnemers hadden niet alles gezien. 
 

Vraag 24:   Noteer de naam van dit hotel-restaurant zoals vermeld in goudkleurige 

letters op het roodbruine bord in een smeedijzeren geheel aan de gevel. 

Weer zo’n ‘huisgemaakt  KRC-vraagje’ waarop 40% van de deelnemers de tanden stuk 

beten. Op het Huidevettersplein was maar één gevel te zien van dit restaurant met in de 

in de vraag gestelde voorwaarden “HOTEL RESTAURANT DUCDEBOURGONGNE” (geen 

spaties!). Maar even  verder van op het brugje boven de Groenerei zien we de 

achtergevel van dit restaurant met op een gelijkaardig bord “HOTEL-RESTAURANT DUC  

DE  BOURGOGNE”, nu wel met spaties. 

 

 

Over de goudkleurige beelden op de gevel van dit gebouw volgende vraag: 

Vraag 26:   Wat heeft een dame of vrouw hier in haar rechterhand? 

MA:   zwaard – kleed – valk – scepter – bloem – vaas – bloem. 

Bij de diverse goudkleurige dames was in de rechterhand een scepter en een boek te zien. Een vaas en een bloem 

werden met de linkerhand gedragen en het zwaard door een man. De val echter zat hem in het kleed. Wij gokten dat 



dit een bovenkleed was gezien de structuur van het kleed dat m.i. niets met een mantel te maken heeft. Verkeerd 

gegokt , zo bleek… . 

 

 

Vraag 41:   Hoeveel kost het om een volledige dag in de ondergrondse parking te blijven staan? 

Mogelijke antwoorden: meer dan 6 Euro – meer dan 7 Euro – meer dan 8 Euro – minder dan 8 Euro. 

Doordenkertje! Om een volledige dag in de ondergrondse parking te blijven staat moet je niets betalen, voor jouw 

auto daarentegen, dat wordt rekenen … . Mooi! 

 

Soms verstand op nul, soms goed nadenken, soms moeilijk om het moeilijke er uit te halen. Dit is m.i. de definitie van 

‘eenvoudige zoektochten’. Mooi maar verraderlijk, maar het is en het blijft een aangename zoektocht, die 

EENVOUDIGweg  diverse malen moet gewandeld worden om een beetje resultaat te halen. 

Tot volgend jaar! 

 

Gezapig gezien door Wiero. 

 

 

 Brugge zomer  KRC   UITSLAG VAN ONZE LEDEN             Winnaar 0 fouten           

29 DUFOUR XAVIER 1   57 THIENPONDT ANNETTE 1 80 JACOBS ERIC 1 

32 SCHELFHOUT RIA 1 58 DE VEIRMAN OCTAAF 1 82 VAN STEENBERGHE SYLVIE 1 

34 VANDEN BROUCKE FRED. 1 59 DE VRIEZE MARIANNE 1 124 83 WYBOUW ROLAND 1 

35 DUFOUR DONALD 1 65 POLLET NOEL 1 103 ROUSSEAU MICHEL 2 

36 BAERT CHRISTELLE 1 68 WYBOUW DIMITRI 1 124 VAN HAVERBEKE RAF 3 

37 MAERTENS RITA 

 

1 70 ROELS ANNE-MARIE 1 130 D'HAESELEER  MICHEL 3 

38 JACOBS KAREL 1 71 COLPIN JACKY 1 151 VAN TIEGHEM GEERT 3 

39 CLEMMINCK GEERT 1 73 VAN BEEK NICOLE 

 

1 157 DUERINCK EUGENE 3 

43 DANNAU JEAN-PIERRE 1 75 GOVAERE MARLEEN 1 165 DEPUYDT POL 4 

47 BUCQUOYE LUC 1 76 VERHEGGEN HERMAN 1 166 MAERTENS ERIC 4 

49 VAN DE VELDE PETER 1 77 VAN BRUAENE JACQUES 1 214 MORLION JOHAN 5 

52 LIEFOOGHE ALIX 1 78 BEERNAERT FRANS 1    

56 BEERNAERT STEFAAN 1 79 BELLETER LINDA 1    

 

 

 

Bespreking 24ste Tempelierzoektocht – Slijpe. 

Rechtzetting 
 

Vraag 11: De theorie die ik had opgebouwd sluit zoals een bus, ware het niet dat bewust spandoek zich op 

meer dan de gestelde 5m bevindt. En dat was mij om een mij nog altijd onbekende reden ontglipt. Wellicht 

zat ik met de zoekruimte van de omgeving i.p.v. onmiddellijke omgeving (5m) in het hoofd. Een spijtig 

misverstand! Te meer het hier gaat om een zoektocht waarnaar ik ieder jaar uitzie omwille van haar 

degelijkheid. Ik twijfel geen ogenblik aan de integriteit van deze inrichter, daarom Eddy wil ik mij 

verontschuldigingen omwille van deze fout van mijnentwege. 

Ik hoop hiermee deze misvatting uit de wereld te helpen. Sorry. 

 




