
 

Jaarlijks doorkruisen we het prachtige Brugs Ommeland op zoek naar de antwoorden van de zomer-
zoektochten van Roland Wybouw.  
Bij deze eigenzinnige en creatieve  inrichter hebben  we altijd hoge verwachtingen. Ieder jaar probeert 
Roland ons om de tuin te leiden met zijn vele valletjes en denkvenijn, zoals hij het zelf noemt. Een 
verwittigd man is er twee waard en dus waren we op onze ‘qui vive’. Elke vraag werd met argusogen 
bekeken en meermaals herlezen. Gelukkig was er tijdens onze speurtocht geen gebrek aan cafés  zodat we 
onze ‘overhitte’ grijze cellen even konden afkoelen. Dit moest echter met mate gebeuren want we mochten 
onze concentratie niet verliezen. 
We overlopen hierna nog even enkele vragen uit beide zoektochten.  

 
VRAAG M 02: In het laatste jaar van het zesde decennium van vorige eeuw 
werden een aantal sociale woningen ingehuldigd. Wat is het getal dat de 
som van de cijfers is van het aantal woningen dat hier in het laatste jaar 
van het zesde decennium van vorige eeuw werden ingehuldigd? 
MA: A. een dozijn  –  B. een priemgetal  –  C. het ongeluksgetal  –  D. het 
gekkengetal –  E. niets  –  F. geen van vorige. 
Het laatste jaar van het zesde decennium van vorige eeuw is 1960 niet 1959. 
In 1960 werden geen sociale woningen ingehuldigd in deze straat, natuurlijk 
wel ergens maar zeker niet in deze straat, dus antwoordden wij niets. Ware 
het niet dat de inrichter het anders bekeek. Vermits hier dus in 1960 geen 
huizen werden ingehuldigd, kan volgens hem ook geen som van de cijfers van 
een aantal gemaakt worden. Dus ‘0’ = niets en kan daarom geen goed 
antwoord zijn. Alleen F. geen van vorige was een goed antwoord.  
 
 
 
 
VRAAG M 04: Op het bord met o.a. “Gezelle”: Eén van ‘meer dan één’ zou identiek kunnen eindigen 
als twee van ‘meer dan één’, omdat die één er twee heeft van ‘meer dan één’, terwijl die andere twee 
daarentegen er telkens maar één van ‘meer dan één’ hebben! Welke twee ‘van meer dan één’ heeft die 
één? 

Geen makkie om deze vraag te ontcijferen. Tot 
we in Prisma  ontdekten dat “Eén van ‘meer dan 
één’” ‘meervoud’ betekent. “Groente” heeft 2 
meervouden → groenten & groentes. 
Volgens de vraag moesten we op het bord ook op 
zoek gaan naar twee andere woorden die maar 
één meervoud hebben. En ja, op het bord met 
“Guido Gezelle” vonden we “hoveniers” & 
“tuinders.  
Op het bord staat “groenten” maar zou ‘identiek’ 
kunnen eindigen op de letter ‘S’ zoals bij 
“hovenierS” & “ tuinderS”. Een mooi vraagje 
met veel spitsvondigheid. 
 

 
VRAAG G 09:  Sinds welke eeuw kunt u genieten van het hier aangeprezen ‘Belgisch speciaalbier’, vgtp? 
Op het eerste zicht een afschrijvertje, gewoon zoeken naar de naam van het aangeprezen Belgisch 
speciaalbier en het erbij horende jaartal bekijken. Zo vonden we een lichtreclame voor Duvel met erboven 
het jaartal 187I, de 19de eeuw dus. Maar de vraag luidde:  “Sinds welke eeuw kunt U genieten van het hier 
aangeprezen ‘Belgisch speciaalbier?”. Met U wordt elke deelnemer bedoeld en Duvel kan je drinken vanaf 
je geboorte maar ik raad toch iets later aan. De overgrote meerderheid van de deelnemers aan deze 
zoektocht zijn waarschijnlijk geboren tussen 1901 en 2000. Antwoord: 20ste eeuw. 



 
VRAAG M 22: Vlakbij bedoelde kerkgevel staan enkele Latijnse afkortingen (gv). In een ervan staat, 
om nauwkeurig te zijn een duidelijke spelfout. Hoe moet het bovenstaande gegeven, met een duidelijke 
spelfout, geschreven worden? 
De inrichter probeerde ons op het verkeerde been te zetten 
door ons te lokken naar de foutieve afkorting  IN.RI.   
De twee puntjes in de afkorting waren te veel.  
Als deelnemer moet je er de gewoonte van maken om ook 
eens de vraag te lezen zonder de tekst ervoor. Er werd 
gevraagd naar een duidelijke spelfout in het bovenstaande 
gegeven niet naar het plaatselijk gegeven dus niet op de 
kerkgevel maar in de tekst boven de vraag op je routeblad! 
Bij wegopdracht 67 kon je lezen: “Onmiddellijk L van de 
weg de parking oprijden en parkeren. Er is ook parking in 
de straat naast de groentenwinkel (naar R).” Moet 
natuurlijk zijn “groentewinkel. 
 
 
 
VRAAG M 27: Die ‘eenzaat’, te vinden op ‘eentje’ die je best in voorraad hebt als je een droge keel 
hebt, zou met veel meer moeten zijn om ‘uitdrukkelijk’ massaal vlug te voorschijn te kunnen komen! 
Welke ‘eenzaat’ en welke kleur heeft dit ‘eentje’ hier? 

Als je een droge keel hebt kan ‘een 
appeltje voor de dorst’ soelaas brengen. 
Dat het over de rode appel ging hadden 
we snel door.  
Die ‘eenzaat‘ moest een wezen zijn 
(persoonsgebonden zelfstandig naam-
woord) Voor ons was de ‘eenzaat’ 
duidelijk een worm (zie de twee oogjes). 
We zien de worm met een volle buik uit 
de appel komen.  
Maar volgens de inrichter is het weg-
gebeten stukje appel de hoed van een 
paddenstoel en de worm de steel van een 
paddenstoel. ‘Paddenstoel’ is echter 
geen persoonsgebonden zelfstandig 
naamwoord. 
Ook wormen komen ‘uitdrukkelijk’ 
massaal te voorschijn want een insect 
kan honderden eieren leggen. Dus ook 
de worm beantwoordt aan de gezegde 
“Als paddenstoelen uit de grond 
schieten”.  
De inrichter heeft echter altijd gelijk!  

 
 

 
Roland heeft opnieuw een prachtige zoektocht samengesteld. Wij konden er opnieuw ervaren hoe 
veelzijdig deze organisator wel is. De echte liefhebbers van het ‘zware’ werk kwamen in deze zoektochten 
beslist aan hun trekken maar er was ook nog genoeg ruimte voor de minder ervaren zoektochter.  
Wij hebben er met volle teugen van genoten al gingen we een aantal keren grandioos de mist in. Dat we 
niet altijd akkoord gingen met de zienswijze van de inrichter lijkt mij normaal, is het ooit anders geweest?  
Bravo Roland, we staan nu al te popelen om aan de winterzoektochten te beginnen. 
 
  
                                                                                                                                                  Jacques 


