
 
 

Jaarlijks krijgen we in Baasrode een schitterend parcours voorgeschoteld, gemakkelijk te rijden met de fiets (als ’t 

niet smal is). Lage moeilijkheidsgraad, hoewel wat minder tolerantie in het verbeteren misschien wel meer reliëf 

aan de rangschikking zou geven! Nu was er een ellenlange lijst foutloze. 
 

Vraag 5: Noteer het woord waarin de naam van een waterbeweging zit. (Het perron hoeft u niet te betreden!!!) 

Tip: het woord bestaat uit evenveel klinkers als verschillende medeklinkers. 

Het te zoeken woord moest dus bestaan uit evenveel klinkers als VERSCHILLENDE medeklinkers. Wij vonden 

“LEBBEKE” en “GUNNEBO”  (3 klinkers en 3 verschillende medeklinkers). Dit volstond om juist te antwoorden. We 

hadden ook nog “leesbaarheid” (6 klinkers + 6 verschillende medeklinkers) en “openbaar”  (4 klinkers en 4 

verschillende medeklinkers), waarin telkens ‘baar’ zit = waterbeweging. Deze laatste twee waren facultatief, 

hoewel heel correct! En die hadden de foutenlast kunnen verhogen! Temeer dat we ook nog ‘CEBEC’ hadden 

genoteerd. Nog zo’n goeie. 
 

Vraag 8: Hoeveel is de som van de cijfers van de som van de verschillende jaartallen die een priemgetal zijn, die 

u aantreft op een gedenksteen aan een gevel van de kerk? (rechtover het gemeentehuis). 

We vonden vier jaartallen op een gedenksteen aan de kerkgevel, nl. 1847 – 1823 – 1879 – 1879, waarvan de som 

der cijfers een priemgetal was. Er werden verschillende jaartallen gevraagd, dus slechts éénmaal 1879 → 1847 + 

1823 + 1879 = 5549 → som der cijfers = 23. 

    
 

Vraag 21: Bevind(en)t zich langs deze straat: steeds antwoorden met “ja” of “nee”. 

A. “carat” – B. “wood” – C. een bongo – D. “wyverdal” – E. een vaan. 

In dit straatje, Kier genaamd, stond de deur niet op een ‘kiertje’ maar wagenwijd open om er intens geruime tijd 

te zoeken, zelfs naar iets dat er in de verste verte niet was! “CARAT” vonden we als “CARRAT” op een riooldeksel, 

we vonden moeilijker te zien aan een veranda “WOODS” maar niet “WOOD”. We vonden er echter geen bongo 

(trommel of antilope), het was er eenvoudig weg niet! En ook “nyverdal” had de inrichter ‘schijnbaar’ verkeerd 

gelezen als “wyzerdal”. Dus dit wordt 4x ‘nee’ (en niet ‘neen’!) voor A, B, C en D. Een vaan is volgens Prisma een 

windwijzer en die zagen we wel in een tuin, dus ‘ja’ voor E. Gezien een bongo er niet was, ook geen foto! 

     
 

Vraag 23: Welke naam van een muzieknoot komt omgekeerd verborgen voor, op beide borden? 

Zeker deze vraag had het peloton met nul fouten flink kunnen uitdunnen! Wat wij zagen : enerzijds op het bord 

met “052/340750”: Baasrode = do. Maar op de achterkant van dit bord: “VISSCHER” en “isolatie” = re & si.  

Anderzijds op het bord met “052/335030” → ook “BAASRODE” = do & “Louis”. Ook dit bord heeft een rugzijde 

met o.a. “Beeren”: re. Dus op beide borden hadden we telkens: do en re en si! Blijkbaar had de inrichter in eerste 

instantie alleen de voorkant (met “BAASRODE”) bekeken, dus alleen ‘do’ als antwoord. Wellicht zal er toch nog 

een revisie gebeurd zijn, want onze bijkomende (en enige juiste) antwoorden werden niet fout gerekend. In feite 

hadden alle die alleen ‘do’ antwoordden, minstens één fout meer! 
 

Wat me door de jaren heen opvalt, in zoektochten die als eenvoudig worden voorgesteld worden ook zeer tolerant 

verbeterd worden. De vrees om deelnemers te verliezen primeert over de kwaliteit van de zoektocht. Deelnemers 

bepoeieren om ze in de waan te laten dat ze een goed antwoord gaven, overkomt hen als een boemerang in 

zoektochten waar wel secuur wordt verbeterd.  

Uiteraard blijft de Botter een vaste ankerplaats langs de idyllisch Schelde in ons jaarlijks circuit. 

Wiero. 


