
Deze editie van de zomerzoektocht van Roland was traditiegetrouw niet gemakkelijk, maar dat hoeft ook niet. Het 
mag best pittig zijn, daar wroeten we ons als groep wel door … 
Nadat we de zoektocht allemaal afzonderlijk hadden gedaan en we onze gedachten gingen samenleggen, bleken er 
nogal wat twijfels te bestaan. Daarom werd besloten om de rit in groep te herdoen, zodat we ter plaatse alles rustig 
konden bekijken en hopelijk tot een vergelijk komen. 
 
Zo gezegd, zo gedaan: op zaterdag 23 september togen we met z’n tienen naar ’t Putje om hopelijk een voor 
iedereen aanvaardbare oplossing te vinden voor een aantal vragen. 
 
Een eerste discussie kwam er al bij vraag 2 aan ‘De Toverplaneet’, over de brugdag van 26 mei, moesten we die als 
een verlofdag beschouwen of niet? Er was uiteraard voor allebei iets te zeggen, dat bleek later ook bij de 
prijsuitreiking. We besloten hier beide mogelijkheden open te laten, zodat ieder zijn eigen antwoord kon bepalen. 
 
Een volledig verslag van onze besprekingen onderweg neerschrijven zou ons te ver leiden. Vandaar hierna een 
woordje uitleg bij enkele vragen. 
 
Vraag 04: Wat komt er niet voor in de onmiddellijke omgeving van uw wandelweg? 
                   MA:  A. klauwijzer      B. klokhuis      C. West-Vlaanderen      D. een afgezaagde boom   
                             E. vijf kastelen      F. een tempelier.  

Voor antwoord D. hadden we al snel door dat 
volgens Prisma iets ‘afgezaagd’ is als het te 
vaak gebruikt wordt. Alhoewel de ‘letterlijk’ 
afgezaagde boom daar ook niet vinden was, 
wij zagen alleen enkele boomstronken. 
Volgend probleem kwam er bij mogelijkheid 
E. Naar we vernamen van enkele 
groepsleden waren er bij het begin van de 
zoektocht zes kastelen te vinden, maar vrij 
vlug verdween er een bordje. Op de keerzijde 
van ons verbeterblad zullen we later lezen 
dat de inrichter dit voor iedereen juist heeft 
gerekend. Maar ondertussen zullen nogal 

wat mensen daar tijd verspild hebben door te zoeken naar iets wat er al lang niet meer was. Voor antwoord F. 
hebben we de val op de tempelier over het hoofd gezien, waarschijnlijk omdat ‘teut’ worden op dat moment geen 
optie was. Vorig jaar hadden we deze nochtans wel doorzien. 
 
Vraag 07: Noteer in alfabetische volgorde de verschillende al dan niet verborgen dierennamen, elk bestaande uit 
drie letters, die voorkomen op dit oorlogsmonument! 
Nadat we voor vraag 06 al meters 
gemaakt hadden om de voluit 
geschreven namen van cijfers te 
vinden, hadden we voor vraag 7 
ons huiswerk gemaakt en alle 
gefotografeerde namen opgelijst. 
Naast wat algemene teksten 
stonden daar welgeteld 87 namen 
op + bij een groot aantal de plaats 
van overlijden. Omdat Roland ook 
DvD gebruikt hebben we nogal wat tijd besteed aan het oplossen van deze vraag, om te komen tot een lijst van 24 
dierennamen. Uiteindelijk werden enkel de namen verwacht die in Prisma staan. Een “P” in de vraagstelling zou 
hier nuttig geweest zijn. 



 
Vraag 09: In de hier te lezen hoevenaam zit een plantennaam verborgen, waarin de 12de letter van ons alfabet 
eenmaal voorkomt. Wat is de som van de cijfers van het getal, die de juiste plaats in ons alfabet aanduidt van de 
letter die in de plantennaam, verborgen in de hier te lezen naam, juist na de 12de letter komt?  MA:  A. een even 
getal   B. een oneven getal.  

Hier waren er geen twijfels, maar ik wil deze 
vraag wel even opnemen in dit verslag, omdat 
ze zo mooi is. In de eigenlijke vraagstelling is er 
geen sprake meer van de hoevenaam, maar van 
een hier te lezen plantennaam, verborgen in 

een hier te lezen naam. Twee gegevens komen dan in aanmerking, nl. de hoevenaam “Goed ter Elst” en 
“Tulpenstraat” op een straatnaambord. 
In “Els” komt de ‘s’ na de ‘l’ en dat is de 19de letter in ons alfabet, dus antwoord 10. 
In “Tulp” volgt na de ‘l’ een ‘p’, zijnde de 16de , antwoord 7.  
Zo vonden we zowel een even als een oneven getal. 
 
Vraag 16: Hoeveel muurankers zijn er te zien van op de openbare weg aan 
het eetcafé Herbergé?  (gv. – effectief tellen)  
Op het eerste zicht waren er hier 16 muurankers, 8 op de voorgevel en 8 op de 
zijgevel. Bij een tweede controle werd er eentje meer gevonden aan de 
schouw. Het was pas toen we met argusogen en met de hulp van verrekijkers, 
fototoestellen, e.d. nogmaals checkten, dat we ook het 18de exemplaar vonden 
aan de linkerzijde van de schouw, ietwat verstopt achter een steunijzer. 
 
Vraag 26: Wat mist men als men figuurlijk de kleur heeft van dat, wat hier ‘vet’ betekent? 

Op de parking tegenover ‘Café Les Tzars’ vonden we een bord 
met “Bekegemse Foie Gras”. 
Gras, zoals daar bedoeld, is ‘vet’, maar lezen we dat in het 
Nederlands dat hebben we het over ‘groen als gras’. Wat een 
‘groentje’ mist is uiteraard ‘ervaring’.  
 

 
Vraag 27: Abrupt de pas afgesneden om de spankracht eruit te halen! Welke natuurkracht wordt daardoor hier 
de pas afgesneden?  

We hebben zo een zwaar vermoeden dat de voorgevel van Café Beukenhof zelden 
of nooit zoveel bekeken is als de voorbije zomer. We vonden al een beetje troost 
in het feit dat er ons ‘tussen pot en pint’ door de uitbater gemeld werd dat er 
blijkbaar veel mensen moeilijkheden hadden met deze vraag. Ook wij hadden ons 
aanvankelijk in de knoei gewerkt door te gaan opzoeken wat de natuurkrachten 
zijn. Google vertelt ons dat er vier zijn: de sterke kernkracht, de 

elektromagnetische kracht, de zwakke kernkracht en de zwaartekracht. In DvD is sprake van aantrekkingskracht, 
zodat we na enige tijd dachten aan de zwaartekracht die overwonnen wordt door de heks op haar bezemsteel, 
maar dat had niets te maken met ‘de pas afsnijden’. De afgesneden elektriciteitskabel onder de dakgoot hadden 
we gezien, maar onze ‘frank’ (in het spreekwoord nog niet vervangen door de euro) wou maar niet vallen. Tot we 
in Prisma vonden dat ‘elektriciteit’ een natuurkracht is. Hoe simpel kan het zijn? 
 
De controle van ons antwoord voor vraag 13 aan ’t Roodhof hadden we bewaard voor het laatst. We hebben hard 
gewerkt die zaterdag, veel kritisch bekeken, veel knopen ontward of gewoon doorgehakt, maar we hebben ons 
vooral goed geamuseerd. Deze prachtige dag werd nog eens afgesloten met een heerlijk avondmaal, voorafgegaan 
door een aperitief op het terras (de weergoden hebben ons nogal verwend!). Jammer voor zij die er om een of 
andere reden niet konden zijn. De prijsuitreiking heeft ons geleerd dat onze uitstap zeker zijn vruchten heeft 
afgeworpen en we ons hakmes meestal juist hebben gebruikt. 
 
Dank aan Roland en Rita voor het vele werk, de mooie prijzentafel en vlotte prijsuitreiking.  
We kunnen aan de winterzoektochten beginnen. Een volgende uitdaging… 
 
                                                                                                                                               Jacky C. 


