
 
Tielt begint een jaarlijks klassiek decor te worden van een zoektocht die in goede handen vertoeft. De gebroeders 

Debouver, waarvan de ene directeur is van de organiserende school, hebben vroeger al hun strepen verdient in 

het zoektochtenwereldje. De ervaring druipt er af en het is altijd opletten geblazen om de kronkels te door-

gronden in de vaak subtiel gestelde vragen. De dit jaar wat onverwachte overwinnaar vraagt om bevestiging, 

misschien al op een loodzware, winterse verkenning ergens in Brugge … . 

Oh ja, niemand was foutloos. 
 

Vraag 2:  Welke jaartallen uit WO I komen hier voor op het bord met Von Württem- 

  berg”?               “1914” – “1915” – “1916” – “1917” – “1918” – geen  

Even nadat we naar links de straat waren ingewandeld vonden we reeds 

een plaat i.v.m. WO I aan een gebouw dat toen het hoofdkwartier was 

voor de Duitse legers in Vlaanderen. Op deze plaat echter staat “Von 

Württemberg” in één woord vermeld. Dus moesten we geen jaartallen 

zoeken op deze plaat. Antwoord: geen! 

Bij een tweede passage vonden we op de driesprong waar we de straat 

inwandelden echter een andere plaat waarop wel “Von Württem- 

Berg” (gesplitst) staat!  

Daarop vonden we “1914” – “1915” – “1916” – “1917”. 

 
 
 

Vraag 8: Enkele huizen van onze school verwijderd bevindt zich sedert kort een ‘Foodbar’. We laten je er 

ook zoeken …   Welke van de onderstaande mogelijkheden zijn te zien aan de voorgevel van de buren van de 

buren van de buren van onze school? 

gele “G” – zonnen – Belgische driekleur –  “24” – “Phillips” – “14” 

Over deze vraag wil ik kort en bondig zijn. M.i. is het resultaat van ‘de buren van de buren van de buren’ langs 

weerszijden van de schoolingang uiteindelijk respectievelijk het derde huis links en rechts van de school! En niet de 

tussenliggende huizen. En die derde huizen waren effectief enerzijds een onlangs geopende ‘Foodbar’ en anderzijds 

een reeds meerdere jaren bestaande ‘Foodbar’. En op beide foodbars zijn alle gegevens te vinden uitgenomen de 

‘gele G’. Ook “Phillips” was er niet, wel “Philips”. De ‘gele G’ was echter ook vereist als juist antwoord. 

We zaten fout, maar niet volgens mij persoonlijk. 



Vraag 12: Verder, vlak vóór het verlaten van de straat met het gefotografeerde … . Wat is het getal van het 

huisnummer van de apotheek (aan de andere kant van de straat te zien, bij het verlaten van de Kortrijkstraat), 

dat er nabij “apotheek” en twee familienamen (gescheiden door een liggend streepje) te zien is? 

priemgetal – drievoud – tienvoud - ’n oneven getal – negenvoud  

Duizend wolfijzers en schietgeweren! In de Kortrijkstraat, juist vóór we naar links een wandelpad inslaan, bemerken 

we aan de overkant een apotheek met als huisnummer 129. D.i. een drievoud en ’n oneven getal. De eerste val 

hadden we nog doorzien: een heel eind verder, na de doortocht van het centrum van Tielt, kwamen we opnieuw in 

de Kortrijkstraat. En juist voor we deze straat naar rechts zouden verlaten, stond op de hoek warempel een 

apotheek met als huisnummer 19 = een priemgetal en ook weer ’n oneven getal. Voilà, netjes opgelost. Ware het 

niet dat we daar een kemel met drie bulten schoten. In het reglement punt 9 stond dat alle verschillende correcte 

antwoorden bij een vraag met keuzemogelijkheden (gesplitst door een liggend streepje iets langer dan een 

minteken) moesten gegeven worden. Tussen de keuzemogelijkheden ‘tienvoud’ en ‘ ’n oneven getal’ staat zo’n 

korter liggend streepje, dus een minteken. D.w.z. dat we die keuzemogelijkheid moeten lezen als een ‘tienvoud - ’n 

oneven getal’, dus met de gevonden antwoorden 20-19=1 of 130-129=1. Naast ‘priemgetal’ en ‘drievoud’ was 

‘tienvoud - ’n oneven getal’ het derde juist antwoord. Vermits deze valkuil in tegenstelling tot andere inrichtingen 

in het verleden duidelijk aangeduid werd in het reglement, moesten we ootmoedig toegeven: we zij erin gelopen! 

             
 

 

Vraag 16: Met ‘bloemen’ en ‘ovens’ vervolledig je de tekst ‘m…… in m…..’, hier te lezen! Eronder komt er een 

tekst voor in vier talen. Wat is de eerste letter van het woord (met drie verschillende klinkers) dat hier voorkomt 

en waarvan hier ook ’n vertaling staat te lezen?    B – E – D – W – A – X  

Vooreerst werd geëist om de 

zogenaamde opdracht om de 

tekst (met de puntjes) in de 

vraag te vervolledigen. In het 

reglement staat dat ieder 

opdracht moet uitgevoerd 

worden, maar als gevraagd 

wordt om een tekst te 

vervolledigen, betekent dit nog 

niet dat die ‘vervolledigde tekst’ 

op het antwoordenblad moet 

genoteerd worden. Trouwens, 

nergens in betreffend reglement staat dat een opdracht moet gevolgd worden door een uitroepteken. Dat kan ook 

zonder uitroepteken, maar dan moet bepaald zijn dat deze opdracht moet genoteerd worden op het 

antwoordenblad! Ergens in een vroegere zoektocht hebben we het meegemaakt dat gesteld werd in het reglement 

dat iedere opdracht moest uitgevoerd worden op het antwoordenblad. D.i. duidelijk. We hebben in deze zoektocht 

de tekst vervolledigd maar bewust niet genoteerd, omdat dit niet gevraagd of opgedragen werd. Voor de rest 

vonden we correct de vertalingen ‘einholen’, ‘windstarke’, ‘drapeau’ en ‘arrivée’ binnen de zoekruimte. 



 

De Spoorzoektocht in Tielt is al enkele jaren een verrijking van het aanbod zoektochten. Kwalitatief hoogstaand, 

gevarieerd in de vraagstelling, maar misschien in het zoeken naar spitsvondigheden soms wat te verregaand. Ook ik 

maakte vroeger deze fouten.  

Maar één ding is zeker, iedere zoektochter op zoek naar een uitdaging, komt in Tielt aan zijn trekken. 

Voor wie het wat eenvoudiger wil, komt gegarandeerd aan zij trekken in de gemakkelijker A-zoektocht. 

Tot volgend jaar voor de lustrumeditie. 

 

                                    Wiero. 

 

 

 

Voor deze editie werden 111 antwoordenbladen ingezonden. 
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