
 

 

Met de Bouvertjes krijgen we in Tielt een nieuwe vaste honkplaats om jaarlijks naar uit te kijken. Tielt met zijn rijk 

historisch verleden, dat in de tijd van de lakenindustrie een belangrijk handelscentrum was en op heden zijn 

toeristische troeven goed weet uit te spelen. Zonder nog te spreken van het glooiende omringende landschap waar 

windmolens nog veelvuldig gespreid staan. Zo stonden we ook dit jaar aan de poort van ‘het Spoor’ om een opnieuw 

venijnige uitdaging aan te vatten! We moesten eerst 25 foto’s lokaliseren om dan de erbij horende B-vraag op te 

lossen. Er was ook een wat eenvoudigere A-zoektocht. De volgorde der vragen staan dus niet in de volgorde zoals we 

ze langs het parcours oplossen. 
    

Vraag 1: Deze A- en B-vraag los je op in het stuk zoektochtparcours tussen de Plantinstraat en het 

verharde pad dat je straks 'neemt' vóór de woning met huisnummer 

‘27’ (zie routebeschrijving). 

Wandel je in dit stuk zoektochtparcours voorbij meer dan twee 

drievouden, als huisnummer bevestigd op 'n woning die zich 

bevindt in de straat waartoe het gefotografeerde behoort? 
 

Het gefotografeerde behoorde zowel tot de Plantin- als de 

Hollebeekstraat. In de Plantinstraat vonden we alleen 21, dus niet > 2 

drievouden. In de Hollebeekstraat zagen we 6, 12 & 51, dus > 2 

drievouden. Dus antwoorden:  ja /neen. 

 

Vraag 3: Welke van de onderstaande letters komen twee maal voor op de voorkant van het straatnaambord 

van hier te zien, met de naam erop van een ingrediënt dat gebruikt wordt om te koken? 

S-M-A-K-E-N-D 

We vonden ter plaatse het bord met “Diksmuidse Boter Weg” met ‘boter’ als ingrediënt. In deze naam komen de 

letters S & D 2x voor. Op nog steeds onverklaarbare wijze vergaten we ‘en bloc’ de letter D als juist antwoord te geven! 

Maar van hier te zien, bemerkten we ook een 100-tal meter verder (langs ons wandelparcours) een bord met  

“Peper straat” met ‘peper’ als ingrediënt � ook  E & A.  

            

Vraag 4: Dit plein is niet toevallig genoemd naar de Tieltse bevrijders in WO II. 

Een mooi beeldje herinnert aan ene Stanislaw, aanvoerder van de 1ste Poolse pantserdivisie. 

Welke rang had de Poolse bevrijder die op het bedoelde plein vermeld wordt? 

sergeant - majoor - adjudant - onder luitenant - generaal – geen 

Op dit plein vonden we bij het 

monumentje “generaal”. Aan de 

overkant lazen we op een plaat ook 

“soldaat” en “luitenant”.  

Een soldaat heeft volgens Prisma 

geen rang en volgens het reglement 

mag niet met ‘geen’ geantwoord 

worden! En een luitenant ≠ onder 

luitenant (2 woorden!). Wij zagen het ietsje anders: een soldaat mag dan geen rang hebben, op de hiërarchische ladder 

bekleedt hij een positie die onder de rang van luitenant ligt! De inrichters wimpelden onze zienswijze weg. Sergeant, 

majoor en adjudant waren er niet te vinden als een antwoord. 



Vraag 5: Op een lichtreclame met de naam van een merk van bier dat veelvuldig wordt geschonken op het plein 

met het gefotografeerde, viel ons iets op ... 

De eerste letter van het alfabet wordt er voorgesteld door een omgekeerde 'V' met een driehoekje erin. 

Uit hoeveel letters bestaat de volledige naam van het café die je ziet op de Markt, met een omgekeerde 

'V' (bedoeld als 'A')? 
 

Let op ‘die’ in de vraag: we zoeken dus een naam en niet een café! De inrichter wil ons op het verkeerde been zetten 

door te verwijzen naar de A in Bavik. Maar uiteindelijk ging het om de naam van het café ‘TER HALLE’ waarin de A een 

omgekeerde V was. Wij meenden dat die naam uit 7 letters bestaat, gezien de omgekeerde V geen letter is van ons 

alfabet! De inrichters gaf 8 als antwoord, doch hebben 7 niet fout gerekend. Eigenlijk was m.i. alleen 7 het correcte 

antwoord. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 14: Onder het gefotografeerde merken we 'n heleboel nummers (van haltes) waarbij een woord of 

woorden (namen van haltes) behoort of behoren. Voor volgende vraag houden we geen rekening met namen 

van haltes die uit meerdere woorden bestaan en nummers van haltes die groter zijn dan 50. 

Wat is het nummer dat hier bij 'n naam van negen letters, waarin twee identieke letters naast mekaar staan, 

hoort?   tweevoud - drievoud - viervoud - vijfvoud - zesvoud - zevenvoud - achtvoud – negenvoud. 
 

Aan de bushalte vonden we namen van 9 letters met een nummer kleiner dan 50 en twee identieke letters naast 

elkaar: 4 Moordhoek = 2-voud  &  4-voud  –  5 Moordhoek = 5-voud – 24 Marialoop = 3-voud, 6-voud & 8-voud.  

Even voordien bij huisnummer 27 behoort ook de naam Zonnehoek = 9-voud! 

 

Vraag 22: Een echt zoekvraaqje. 

Aan 'n gevel aan de rechterkant van je wandelweg merk je onder twee jaartallen (geboorte- en sterfjaar) uit 

'n vorige eeuw een wapenspreuk met de naam van 'n bisschop, die begint met "Esto". 

Wat is de som van de oneven cijfers van het jaartal dat voorkomt op de steen - vanop onze wandelweg (in deze 

straat) te zien - waarop de naam van de bisschop vermeld is?  6 - 7 - 8 – 1O – 11 - 16 - 17 – 18. 
 

 

Op de bedoelde steen met “Esto” vonden we: 1539 � 

oneven cijfers: 1 + 5 + 3 + 9 = 18 & 1605 � 1 + 5 = 6.  

Verder langs onze wandelweg nog een plaat met “Mgr. A. 

Vanhove” en de jaartallen: 1872 � 1 + 7 = 8 & 1947 � 1 + 

9 + 7 = 17 & tenslotte 1968 � 1 + 9 = 10. Doch ‘10’ mag 

niet genomen worden vermits bij de mogelijke 

antwoorden “1O” staat en een geijkte wantoestand in het 

zoektochtenwereldje zegt dat  0 ≠ O. Nu, we hebben dit 

juist ingeschat, wetende dat dergelijke absurditeiten nu 

eenmaal vast geankerd zitten het ‘zoektochtdenken’ … . 
 

 

Voilà, een greep uit het rijke aanbod aan gevarieerde vragen. We kennen Stefaan natuurlijk al lange jaren, al van in 

zijn periode in Meulebeke. Hem zullen we geen zoektochtmuilen meer leren trekken. Zoals reeds gezegd, is het steeds 

aangenaam wandelen doorheen het mooie stadje Tielt: een mooi historisch uitzicht, enkele groene longen, mooie 

nieuwbouwwijken en op tijd en stond de plaatsen voor een natje en een droogje. En twee mooie zoektochten, de ene 

al wat pittiger dan de andere: wat weerhoudt jullie om volgend jaar niet terug te komen. Een dikke pluim! 
 

                                                                                                                                                                Wiero. 


