
 

 

 

 

Deze toeristische autozoektocht in Frans-Vlaanderen, boordevol regionale info, leidt ons ieder jaar door een streek die ooit 

tot Vlaanderen behoorde en waar sommige oudere inwoners nog pittig, oud Vlaams spreken, het best te vergelijken met het 

West-Vlaamse dialect. De keuken is er gevarieerd en uitstekend. En een picon, die je er op divers manieren kunt verkrijgen, 

smaakt altijd. Het is kortom van inborst nog steeds een stuk Vlaanderen.  Maar er zijn ook vraagjes en laat je niet in slaap 

wiegen, want deze gewiekste inrichters slaan onverwacht en ongenadig toe. De foutenlast is er nooit immens groot, maar het 

is aartsmoeilijk om het er zonder fouten van af te brengen. Wait and see! 

 

Vraag 06:   Op of aan de straatgevels (ramen en deuren tellen deze keer niet mee) van de woningen en 

handelszaken van de Grand-Place Norbert Ségard is heel wat te zien.  

Welke van de onderstaande keuzemogelijkheden hoort daar niet bij?   A. Minstens 1 gevleugelde dame                B. 

een zwarte postduif     C. jaartal 1878     D. 11 stenen mensenhoofden      E. “J723”. 

Tijdens de wandeling op deze Grand-Place in Steenvoorde van een paar honderd 

meters waren een stel klare kijkers van doen en wat speuren tot waar dit plein 

reikte. We vonden vrij vlot de gevleugelde dame, een zwarte postduif op een 

brievenbus en het jaartal 1878 op een hoekhuis. Tijdens onze eerste toer telden 

we slechts 10 mensenhoofden, op één voorgevel dan nog, en vonden we het 

jaartal J723. Maar thuis viel de euro: bij het nazien van onze foto’s viel op dat er 

een spatie stond tussen J7 en 23 en gezien “J723” gevraagd wordt, klopt dat niet 

(spaties in teksten tellen mee!). Dus was dit een fout antwoord en moesten er 

sowieso 11 mensenhoofden zijn. Immers per vraag kan slechts één antwoord zijn. 

Dus terug naar Steenvoorde gepuft. Onder de dakgoot van het hoekcafé ‘A l’Epi de Blé’ ontdekten we het hoofd 

van een ridder. Onze stelling werd bevestigd. Antwoord C was het juiste antwoord. 

 

 

Vraag 08:    J.-B.  A. heeft ooit nog gevochten onder Napoleon en hij had volgens de plaatselijke gegevens 5 

kinderen, waaronder 1 dochter (Hortense) die hij blijkbaar overleefde. Hoeveel kalendermaanden lagen er 

volgens die gegevens tussen haar overlijden en zijn dood? 

A. 68     B.   69     C.   70      D.   71      E.   72 

Na wat zoekwerk vonden we het graf van 

J.-B.  A. waarop we de sterfdatum van de 

man vonden: 26 juillet 1846. Bij zijn 

dochter Hortense stellen we vast dat hij 

haar inderdaad overleefde: ze stierf 

ogenschijnlijk op 14  8  1840. Er lagen dus volgens 

deze gegevens 72 kalendermaanden (= van de 1ste 

tot de laatste dag van een maand en juli en 

augustus niet meerekenen: tussen!) tussen haar 

overlijden en zijn dood. Maar een paar goeie kijkers 

waren hier nodig: bij nader toezien bemerkten we dat na de ‘8’ in de sterfdatum van Hortense nog de letters 

“bre” als exponent te lezen waren, wat betekent dat dit gelezen worden als ‘OCTOBRE’. Ze stierf dus in oktober 

wat betekent dat er 4 maanden minder ertussen lagen. Antwoord A. 68 

 



Vraag 25: Als iets onmeetbaars ongeveer tegen een zandheuvel plakt, dan volgt ook een boom er-achter… 

Wat is de eerste klinker in deze tekst?   

Toen we op de prijsuitdeling bij de PP-presentatie aan 

vraag 25 kwamen en we nog geen enkele fouten 

moesten aanduiden, gaven we reeds een laatste vinkje 

bij vraag 25: nul fouten! Tot dan toe had iedereen al 

fouten, wat we natuurlijk toen nog niet wisten. Groot 

was onze verbazing en ontgoocheling bij het horen van 

het antwoord. Zo’n simpel valletje niet doorzien!? Er 

werd natuurlijk verwezen naar de daar te vinden tekst 

“Picanol Ieper”, maar er werd de eerste klinker van deze 

tekst gevraagd en daarmee werd de tekst van de vraag 

bedoeld, dus de letter A van “Als” en dus niet i van Picanol! Antwoord C. A. 

 

Volgend jaar allemaal naar Frans-Vlaanderen omstreeks Pasen: de moeite meer dan waard!!!  

 

Wiero. 

 

 

 

 

 

 

Voor deze editie hebben 252 deelnemers hun antwoordblad teruggestuurd. 
 
Aantal deelnemers met : 
0 fouten  :    0                  3 fouten   : 04         6 fouten   : 42 
1 fout      :   08                 4 fouten   : 27         7 fouten   : 19 
2 fouten  :   10                 5 fouten   : 31         en meer   : 113 
 
 
naam                                                 woonplaats          maximum score 25 

1 MAERTENS RITA    BRUGGE     24 

2 CLEMMINCK GEERT   LOKEREN     24 

3 VAN BRUANE JACQUES   GENT      24 

4 WYBOUW ROLAND   ST-ANDRIES     24 

5 VAN BEEK NICOLE   LOKEREN     24 

6 BAERT CHRISTELLE   KUURNE    24 

7 LIEFOOGHE ALIX    GENT      24 

8 BEERNAERT FRANS   KUURNE     24 

12 ROUSSEAU MICHEL   GELUWE     23 

15 DE GRAVE RONY  IEPER      23 

16 MEULEBROUCK MARLEEN  IEPER     23 

17 D'HAESELEER MICHEL   KESTER     23 

18 ELPERS HUGUETTE   KESTER     23 

29 POLLET NOEL    TORHOUT     21 

43 DANNAU JEAN-PIERRE   KOKSIJDE     21 

44 DECK HUGUETTE   KOKSIJDE     21 

 
 
 


