
 

Men moet al een prutser zijn om vertrekkend van uit Elverdinge en eindigend in Ieper of Poperinge een lelijk 

parcours te maken: de streek leent zich uitstekend om een mooie en gevarieerde rit te maken. Dit jaar kozen 

Georgette en Johan voor hun meer dan 800 deelnemers een traject via veel pittoreske dorpjes, zoals er daar zijn, 

Pollinkhove, Stavele, Beveren-aan-de-Ijzer, Roesbrugge-Haringe, Proven …, waar in sommige van die dorpjes de 

tijd blijkbaar stil stond, tenzij dat de caféetjes er meestal met stille trom verdwenen waren. Op stap door de 

Westhoek: zalig! 
 

Vraag 7A: Plaats de gegevens samen die hier ook samen horen bij ’n race- of koersfiets (merknaam + gegeven 

op of aan een fiets, of reclame (affiche of brochure) van ’n race- of koerfiets! – vb. B/4). 

A. Colnago  1. “Boulevard”     7. “Triestiena” 

B. Piranello  2. Paard      8. Hart 

C. Batavus  3. Kleuren vn de regenboogtrui 

D. Wilier  4. Klaverblad 

E. De Rosa  5. 130 jaar 

F. Bianchi  6. “Dogma” 
 

Wij vonden:  A. Colnago 2 Paard – 3 Kleuren van de regenboogtrui – 4 Klaverblad 

 B. Piranello 3 Kleuren van de regenboogtrui – 6. “Dogma” 

 C. Batavus is geen race- of koersfiets 

 D. Wilier 3 Kleuren van de regenboogtrui niet “Tristiena” ≠ “ Triestina” 

 E. De Rosa 8. Hart 

 F. Bianchi 5. 130 jaar 

 

Dit bleek juist te zijn op één 

detail na: de inrichter zegt dat 

uit “DogmaF5” (aaneen) 

“Dogma” niet mag gehaald 

worden. Juist gezien! Maar wij 

hadden ook “Dogma” apart 

gelezen op een stickertje onder 

het zadel. En dit was Johan 

spijtig genoeg ontgaan. Wie 

inricht, begrijpt dit. 

 

  

Vraag 13B: Welk dier hoort bij ’n windwijzer in deze straat? 

Mog. antw.: hond – uil – paard – haan – rund – kat. 
 

In deze straat stonden twee verschillende gegevens die de windrichting aangeven, nl. een tweetal met een haan 

en één met een paard. Prisma zegt: windwijzer = vaantje en haan. De haan op zich is dus een windwijzer, maar 

het gegeven met het paard is geen haan of vaantje, dus geen windwijzer. Met Prisma in de hand, komt men door 

het Westhoekland …! 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



Vraag 15B: Op de lichtreclame van bieren Wieze komt ’n familienaam voor. Welke medeklinker die voorkomt in 

de familienaam te lezen op de lichtreclame komt het eerst in ons alfabet? 

 

Op de lichtreclame van bieren Wieze lazen we “Van Doren” & 

“Vanroy”. De eerste medeklinker van  “Van Doren” in het 

alfabet is D. In “Vanroy” is dat N. Helaas, als men goed op het 

bord toekijkt, staan de letters van  “Wieze” & “Vanroy” afwisselend door elkaar, dus “Vanroy” is er NIET te lezen! 

 

 

Vraag 18D: Op de hoeveelste dag van het jaar stierf Cappoen Maurice te ‘Passchendaele” in 1918 (volgens) de 

aanwezige gegevens? 

 

In eerste instantie vonden we een gedenkplaat aan Cappoen 

Maurits die in Passchendaele stierf op 28 september 1918, maar 

gezien Maurits ≠ Maurice zochten we verder en vonden de goeie 

plaat. En deze Maurice stierf op 30 september 1918. Dat was de 

273ste dag van 1918. 

 

      

 

Ieder jaar weten Johan en Georgette naast een mooie rit ook een pittige zoektocht in elkaar te steken. Prisma bij 

de hand hebben en hier en daar het venijn er uit halen zijn nodig om een uitstekend resultaat te bereiken. En dit 

kwamen wij een ietsje te kort dit jaar.  

Dus volgend jaar beter zeker …? 

Bedankt en tot ziens, bij leven en welzijn. 

 

                                                                                                                                          Wiero. 


