
 

Wij zijn uren en dagen onderweg geweest in Maldegem om tot een uitstekend resultaat te komen: zonder 

concurrentie! Alle voorste prijzen gingen (voor één keer dit jaar) naar onze groep, zij het uiteindelijk niet unaniem. 

Meer daarover later. Dirk, als inrichter, kenden we reeds van uit zijn Diksmuidse periode en dat was voor mij het 

sein om super alert te zijn, want in bijna iedere vraag legt deze inrichter, die in een mum van tijd tot een topinrichter 

groeide, wel een val(letje). Maar wat zeer belangrijk is, hij leert uit zijn fouten! Daar waar we eerder al eens konden 

vaststellen dat hij het niet altijd bij het rechte eind had, konden we hem dit jaar nauwelijks op een foutje betrappen! 

Ik zou zo zeggen, doe zo verder. 

 

Onze eerste te bespreken vraag is een ferme boterham: een mini-zoektocht op zichzelf! 

Voor het oplossen van onze eerste vraag houden we enkel rekening met de gegevens die zich bevinden aan de zijde 

van het Stationsplein waar de Duimpjesvilla is gevestigd. We houden dus geen rekening met gegevens die aan de 

andere zijde van het Stationsplein voorkomen. Bij deze vraag gaan we eerst op zoek naar vijf gegevens die 

voorkomen of vermeld worden in de onmiddellijke omgeving (= 8 m) van een eigendom dat we langs de hierboven 

bedoelde zijde van het Stationsplein voorbij wandelen.  

Per gegeven wordt er telkens (van A tot en met E) één letter gevraagd en met deze letters kunnen we vervolgens 

een vijfletterwoord scrabbelen dat vermeld wordt in Prisma.  

A. De laatste letter van de huisnaam (10 letters) waarin de naam van ‘een kraaiachtige’ 

verborgen voorkomt. 

We vonden: “Eksterleen”, ekster = kraaiachtige vogel. Laatste letter: N. 

B. De laatste letter van het voluit geschreven huisnummer van het eigendom waar een klomp 

wordt afgebeeld.  

We vonden dit vaantje met een uitgespaarde klomp op het dak van het huis met nummer ‘drie’. 

Laatste letter: E. 

C. De laatste letter van het woord dat een anagram is van de rode vloeistof die in het lichaam 

van de mensen rond stroomt.  

Op een bordje vonden we de naam ‘DELBO’ � bloed. De laatste letter: O. 

D. De eerste letter van het voluit geschreven getal dat het aantal merletten weergeeft die 

we hier voorbijwandelen.  

Voorafgaand werd gesteld dat merletten vogels zijn zonder poten, zoals voorkomend in het 

schild van Maldegem. We vonden 6 dergelijke schilden op straatnaamborden, een vaantje en 

in dit glasraam: maar met dit laatste mocht men geen rekening houden volgens het 

reglement. Dus 5 x 12 = 60 = zestig.  De eerste letter:  Z. 

E. De meest voorkomende medeklinker uit de familienaam van een Patricia.  

We vonden op dit naamplaatje als familienaam van ene Patricia: ‘De Lille’ � meest 

voorkomende medeklinker (3x):  L 

Vraag 1: Noteer het hierboven bedoelde vijfletterwoord op uw antwoordenblad. 

We kunnen met de gevonden letters  N, E, O, Z, L het vijfletterwoord ‘LOZEN’ vormen. 

 

‘Erg verlangen naar’, dat is wat ik wou.  

Een begeerte of bekoring, het steekt echt niet nauw.  

Trek hebben in, dat is wat ik beoog,  

het mag niet zijn, … mijn mond blijft droog.  

Twee indringers versperren hier de weg,  

dat is wat ik noem: het hebben van brute pech.  

Door hun voorkomen versmachten ze mijn wens.  

Laat uw ogen nu maar trillen, met of zonder lens.  

 

 

 



Vraag 9: Welke zijn de twee indringers waarvan sprake in het hierboven vermelde karamellenversje?  

‘Erg verlangen naar’ = ‘watertanden’, maar ook ‘trek hebben in iets’. Maar in het gedicht hier lezen we: 

‘watertandelen’, dus blijft de mond droog, geen sprake van watertanden! Twee indringers verhinderen de juiste 

spelwijze, nl. de letters e & l. Prachtig gestelde vraag, eenvoudig als men het gevonden heeft. Maar dit geldt voor 

iedere goed gestelde cryptische vraag! 

 

Bij het art-deco-gebouw waar de feestzaal en het restaurant van de familie De Baere gevestigd is:  

Vraag 12: Welke zijn de verschillende klinkers die voorkomen op een goudkleurig bord dat zich op of aan de 

voorgevel, in de onmiddellijke omgeving van de hoofdingang, van dit prachtige art-deco-gebouw bevindt?     

M.A.:    A – E – I – O – U – Y.  

 

  

Op deze twee plaatjes vinden we:  “HUYZE DE BAERE”  &  “LEVERANCIERS” � voorkomende klinkers: u, y, e / a, i. 

Maar als men groter was dan 1m80 kon men in dit lampenkastje op de bodem een goudkleurig plaatje vinden met 

de naam “Costermans”, dus ook de klinker o.    Alle klinkers kwamen dus voor! 

   

Vooraleer we de Mevrouw Courtmanslaan dwarsen via het zebrapad proberen we eerst nog een vraag op te lossen 

met de gegevens die vermeld worden op een bord dat op of aan café ‘De Filosoof’ is bevestigd.  
 

Vraag 19: Wat is een betekenis of omschrijving van het woord (vetjes in Prisma) dat we kunnen scrabbelen met 

een aantal opeenvolgende letters die voorkomen in de straatnaam die vermeld wordt op een bord dat bevestigd 

is op of aan een gevel van café ‘De Optimist’?    M.A.:   nevel – hol – stekel – kleur – nauw. 
 

We vonden op een bord: “Grote Markt”  � grot = hol. “Marktstraat” � strak = nauw.  Ook “Noordstraat” � doorn 

= stekel & rood = kleur. Blijft nog: ‘nevel’! 

Er is hier een bord aangebracht met een titel als straatnaam, nl. “De Slimste Stroate”. D.i.  uiteraard niet de officiële 

naam van deze straat, maar dit wordt ook niet gevraagd!!! Het is een straatnaam die occasioneel toegekend is ter 

gelegenheid van een bepaalde quiz. Of dat nu een officiële straatnaam is of niet doet volgens de vraagstelling niet 

ter zake. De inrichter verdedigt zich, postbode zijnde, dat een brief met deze straatnaam niet ter plaatse komt. Wel 

dan is de vraag m.i. verkeerd gesteld! Het woord ‘officieel’ ontbreekt. ‘Mist’ kon gevormd worden = nevel! 

 

 

Eigenlijk kan bijna iedere vraag op haar spitsvondigheid ontleed worden. Maar wat in feite in de context van deze 

zoektocht mij tijdens de prijsuitdeling is opgevallen, is het project, waarvan deze zoektocht een onderdeel uitmaakt, 

dat niet alleen een respectabel bedrag inzamelde, maar vooral gedreven is door een tomeloze en belangloze 

bijdrage van een grote groep mensen die ‘Kom op tegen kanker’ steunt. Proficiat! 

 

                                                                                                                                                                      Wiero. 


