
 

Mike leidde ons dit jaar naar Lokeren, een gezellig provinciestadje. In de aanloop naar en tijdens een korte wandeling 

in Lokeren schotelde hij ons weer een aantal eenvoudige vraagjes voor, waarin hier en daar toch een gevaarlijke 

angel verborgen zat! 
 

Vraag 1:  Eén exemplaar van ons maakt nog geen zomer. Wij zijn ‘luchtacrobaten in smoking’. Op het infobord 

waar wij meermaals zijn afgebeeld vind je onze naam. Welk woord moet er in onze naam bijgevoegd worden, om 

een woord te kunnen vormen dat voorkomt op bedoeld infobord? 

Het gaat duidelijk over het infobord i.v.m. zwaluwen. ‘Op het infobord 

waar wij meermaals zijn afgebeeld vind je onze naam’: wat is dan 

eigenlijk onze naam? Gezien in de vraag steeds over ‘wij’ en ‘ons’ 

gesproken wordt, namen we uiteindelijk aan dat hun naam ‘zwaluwen’ 

is. Hoewel er ook iets te vinden is dat hun naam gewoon ‘zwaluw’ is. 

Maar de antwoorden werden in dit geval veel groter in aantal en ook 

ingewikkelder en dat was m.i. nooit de stijl van deze inrichter. We 

hielden het op ‘zwaluwen’ en gokten juist. Zo vonden we 

‘huiszwaluwen’ en ‘boerenzwaluwen’. Maar in het reglement staat dat 

‘bijvoegen in een naam’ ook tussenvoegen is. Zo bekomt men ook 

‘zwaluwnesten’.  

 
 

Vraag 10: Met gegevens in de omgeving van het Infokantoor voor Toerisme: schrap één letter of vervang één 

letter in mijn naam en je bekomt de naam van een planeet. Welke planeet?  

Wij vonden: Jupiler � l = t � Jupiter. Maes � e = r 

� Mars.  

In het reglement: een letter schrappen geeft steeds 

een spatie! Vandaar ‘Urbanus’ � b schrappen � Ur  

anus ≠  Uranus! 

 

 

 

 
 

Vraag 13: Voeg de klinker ‘e’ toe achteraan de merknaam van een bier die bij mij staat en je bekomt de naam voor 

‘een gevierde sportheld’. Noteer mijn naam zoals die vet in Prisma als trefwoord is vermeld. 

Beantwoord de volgende drie vragen met “ja” of “nee(n)”:  

a) ben ik een watervogel? 

b) leven er in mijn habitat geen ijsberen 

c) jagen de Inuit op mij om mij te pluimen en te 

braden, als ze me vangen? 

Venijnige vraag waarbij men zeer alert moest zijn! We 

vonden een pinguïn met erbij “Vedett” + e = vedette = 

een gevierde sportheld. Maar in het reglement staat 

dat ieder schriftelijk opdracht moet uitgevoerd 

worden op het antwoordenblad. Bijgevolg moest het resultaat van de schriftelijke opdracht (Voeg de klinker ‘e’ toe 

achteraan de merknaam van een bier …) genoteerd worden op het antwoordenblad: “vedette” noteren!!! Dan moest 

de naam “pinguïn” met deelteken geantwoord worden. En dan nog de drie vraagjes beantwoorden: a) ja, want een 

pinguïn is een watervogel – b) ja, in de habitat van een pinguïn (= de Zuidpool) leven GEEN ijsberen – c) nee(n) (pas 

op: zie opgave “nee(n)”, dus niet nee of neen!) want de Inuit zijn Eskimo’s en die leven uitsluitend op de Noordpool.  

Voilà, simple comme bonjour!  
 



 

Vraag 23: Links van uw wandelweg is er een chronogram weergegeven. Welk jaartal is er gevormd met dit 

chronogram? Hoeveel Romeinse cijfers zijn er minimaal 

bijkomend nodig in het jaartalvers om het jaartal 1849 te 

vormen, als alle reeds in het jaardicht vermelde Romeinse cijfers 

verder gebruikt moeten worden? 

Serieuze doordenker! Het chronogram stelde 1751 voor (MDCCLI). 

De clou om het tweede deel van de vraag juist te beantwoorden 

zat er in dat niet het jaartal 1849 in Romeinse cijfers moest gezet 

worden, maar het jaarvers moest de Romeinse cijfers bevatten 

die als SOM 1849 hebben. Om met MDCCLI (= 1751) 1849 te 

vormen moet CXX toegevoegd worden, dus MDCCCXLIX. Maar als 

men deze Romeinse cijfers leest in een chronogram dan worden 

de cijfers een voor een opgeteld met als som 1871!!! Dat klopt als 

een zwerende vinger. In het chronogram als daar af te leiden 

hoeft dus het verschil van 1849 en 1751 als aparte Romeinse 

cijfers bijgevoegd worden en dit verschil = 98. Die som kan alleen 

bereikt worden door de cijfers LXXXXVIII (= 9 cijfers) toe te 

voegen.  

Maar in de voorstelling van de Romeinse cijfers in het reglement staat dat Y = 2. Dus volstond het minimaal 8 cijfers 

in het jaarvers toe te voegen, nl. LXXXXVYI. Ja, ’t is geen sukkelaar hé, die Mike. Op zijn gemakske … . 

 

Volgend jaar trekken we naar de Ros Beiaardstad. We kijken er al naar uit, hoewel er staan ons nog meerdere andere 

uitdagingen te wachten tijdens dit prille jaar 2016. Vooraleer uit ons ‘asse’ te verrijzen, laat het eindejaar nog maar 

wat wachten. ‘k Zal ondertussen een Fenikske consumeren. 
 

Wiero. 

 

 

 

 

Vreemde woorden zijn woorden die lang niet alle lezers direct begrijpen. Vaak kennen ze wel de meer 

gangbare, groene variant van het woord bijvoorbeeld: 

  

additioneel – aanvullend 

persisteren – vasthouden aan 

separaat – apart 

mutatie – wijziging 

  

De vreemde woorden zijn vaak ‘vernederlandste’ woorden, die onder andere uit het Latijn afkomstig 

zijn. Het advies is om ze alleen te gebruiken in de onderstaande gevallen: 

• het vreemde woord is gangbaarder dan de vertaling: pacemaker vs hartstimulator 

• er bestaat geen goed Nederlands alternatief van het woord: überhaupt, computer 

• het vreemde woord klinkt aangenamer: transpireren vs zweten 

• de Nederlandse term dekt de lading niet goed: file vs folder 

• het vreemde woord is korter: tutoyeren vs met ‘jij’ aanspreken 

• in de context waarin je schrijft is het vreemde woord gangbaarder: artsen 

            spreken onderling over een fractuur, niet over een breuk.  

 


