
 

 

Met geen al te hoge verwachtingen trokken we naar ‘t Beukenhof  in Jabbeke voor de prijsuitreiking van 

de 26ste Zomerzoektocht van Roland. We zullen het positief bekijken: al wordt er gewonnen met 0 fouten of 

met 6, het is altijd fijn als de winnaar – in dit geval de winnares – uit de eigen groep komt. De samenwerking 

heeft geloond … en dat is wat telt. 

Ik ben dan ook niet zinnens in debat te gaan met de inrichter, want volgens elk zoektochtreglement heeft 

die altijd gelijk. Alhoewel? 
 

Vraag 03: Wat zou Paul Brulez kunnen geweest zijn met de titel die hem hier 

wordt toebedeeld?  

MA: A. onderwijzer – B. grootmeester – C. kunstenaar – D. advokaat – E. colonel 
De titel die hem in 1956 werd toebedeeld was ‘Meester’, dus al zeker een onderwijzer 

en een kunstenaar. Niet grootmeester, want dat is een schaker en – volgens ons – ook 

niet colonel en advokaat, wegens foutieve schrijfwijze. Maar wat bleek? Een vraag, 

ook al wordt ze in de 21ste eeuw gesteld, moet beantwoord worden in de geest van de 

tijd waarover ze handelt. Zo moesten we weten dat in 1956 twee spellingen toegelaten 

waren en advokaat even juist is als advocaat. Is dat niet wat ver gezocht?  
 

   

 

Vraag 07: Als je ‘het doet’, hier te zien, word je gegarandeerd teut! Wat is 

‘het doet’ en wie is ‘deze’? 
Met gegevens op of aan de cafetaria In De Trutselaar trokken we op zoek naar 

de ‘wat’ en de ‘wie’. Al gauw vonden we een lichtreclame voor de Tempelier, 

een biersoort van hoge gisting. ‘Drinken als een tempelier’ is volgens ons 

woordenboek gelijk aan heel veel alcohol drinken. 

 

 
 

Vraag 12: Door hoeveel rode en groene lichten (samentellen) wordt in de onmiddellijke omgeving 

van deze brug het verkeer geregeld? (gv. effectief tellen.) 

Er waren inderdaad lichten voor het 

wegverkeer en het waterverkeer. En 

de motivatie van de  inrichter over de 

draaiende brug, waardoor de 7 m-

regel wordt gerespecteerd klopt 

helemaal. 

Alleen hebben wij daar wel 8 goede 

lichten gezien voor de scheepvaart, 

maar bij de lichten voor het 

wegverkeer hebben wij geen groene gevonden. Dat was telkens één rood en 2 oranje lichten, en dat 4 maal. 

In totaal komen we dan aan 4 rode + 4 groene + 4 rode = 12 rode en groene lichten, zeker geen 16! 
 

 

Vraag 25: Van wie of wat is volgens plaatselijk te raadplegen gegevens ‘onze passie'? 
Deze vraag werd ons gesteld aan Yvan’s 

Dierenspeciaal-zaak, waar we in de verleiding 

werden gebracht om te antwoorden met ‘uw hond, 

mijn hond,…’ Maar in de vraagstelling stond niet 

“v.g.t.p.” maar “volgens plaatselijk te raadplegen gegevens”. Op het voorblad van onze brochure konden 

we lezen dat ‘de hartstochtelijke liefhebberij van de D.B.Z.V. ons langs bosrijke wegen en pittoreske dorpen 

zou brengen’. ‘Onze passie’ is dus die hartstochtelijke liefhebberij, meer specifiek die van Roland, alias 

D.B.Z.V. 



Vraag 30: In welk massief leeft de vermeende reusachtige primaat waarvan we nabij dit café 

‘tenslotte’ zijn naam kunnen lezen? Hoeveel maal staat zijn naam op het geheel waarop zijn naam te 

lezen is? 
Achteraan de café Concordia vonden we een hangslot met daarop de 

naam “Yeti”. Deze primaat leefde in de Himalaya en de naam stond aan 

beide zijden van het slot. Maar… in het reglement had de inrichter ons 

gezegd onze handen af te houden van sloten en/of deurbellen. 

Bijgevolg konden we deze slechts één maal lezen. Ik heb dan ook zo ‘n 

stil vermoeden dat Roland nogal zijn werk gehad heeft om regelmatig naar 

de Concordia te gaan kijken of het slot nog goed hing, zodat je de naam 

maar één keer kon zien. 

 

 

Blijft mij nog Roland en Rita te feliciteren voor het geleverde werk, de organisatie, het lastige verbeterwerk, 

het vlotte verloop van de prijsuitreiking. Hopelijk tot volgend jaar….     

                                                                                                           J.C. 

 

 

 

 

 


