
 

 
 

 

 

 

Elverdinge: ja weet vooraf wat je te wachten staat, veel vragen, dus veel werk. Moeilijk te doen in één dag. Een 

prachtig parcours, zij het in het Heuvelland of in de platte IJzer vlakte. Prisma in aanslag en nooit vergeten, klare 

kijkers en West-Vlaamse nuchterheid, omdat ook mindere goden juiste antwoorden verdienen. Voilà, op pad!  

Dit jaar het vlakke land in. Wat bij alle deelnemers vervlogen tijden zijn, blijft gelden bij deze inrichter: ‘een’ = 1, 

noch min, noch meer – ‘n = onbepaald lidwoord, dus 1 of meer. 
 

Vraag 3: Op deze viersprong komen heel wat wegwijzers voor en 

op sommige staat aangegeven hoeveel kilometer de afstand is 

naar de aangegeven bestemming. Hoeveel bedraagt de som van 

de cijfers die voorkomen op ’n hier aanwezig bord met een cijfer?  

We hadden hier al vlug prijs: een = 1 en ‘n = 1 of meer. We 

moesten dus op zoek naar een bord met één cijfer en ook de 

diverse borden die voldeden aan de vraagstelling in acht nemen, 

dus altijd alleen 1 cijfer. Op vele van die borden stond ook op de 

achterkant een cijfer, dus die telden niet! Die wel correct waren: 

“5 Noordschote” – “Noordschote 5” – “6 Reninge” en “Boezinge 3” 

  5+5+6+3 = 19. Maar op een houten bord op een der hoekhuizen lezen we op een flink verweerd bord “Weg nr. 

1 Steenstraat”. Dus ook nog ‘1’ erbij. Antwoord: 20. 
 

 Vraag 7C: Voor volgende vraag houden wij alleen rekening met de eerste rij graven op het kerkhof te zien vanaf 

dit marktplein. In welke maand stierf de weduwe van Jerome Simoen?  

Mog. antw.: januari – februari – maart – april – mei – juni – oktober – november – december. 

Pas op, er wordt niet gevraagd naar de ex-echtgenote van Jerome Simoen maar naar de weduwe van die persoon! 

Op het grafzuiltje van ene ‘Jerome Simoen’ blijkt dat hij driemaal gehuwd was. Uiteraard waren de eerste twee 

geen weduwe van hem gezien hij hen overleefde. Dus oktober (+ Eugenie) en mei (+ Emma) tellen niet. Toen 

‘Jerome Simoen’ stierf (+ 1972), liet hij zijn toenmalige en derde echtgenote als weduwe achter en die stierf in 

maart 1980.  
 

Vraag 11A: Bij, op of aan de pomp lees je o.a. “de schat” en daar staan ’n aantal Arabische cijfers bij. Welke 

Arabisch cijfer komt hier niet voor? (max. 1 meter van de pomp en borden met “Westhoek” buiten beschouwing 

laten).   Mog. antw.:    1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 0.  

Vlakbij de pomp moest gezocht worden en dan vonden we op een plaatje 

moeiteloos 1, 2, 4, 9 en 0 (uit 10). Op de pomp zelf was ook duidelijk leesbaar 3 

en 8. Daarop stond ook ‘7’, die in feite bedoeld was als de letter ‘L’. In de vraag 

wordt niet gesteld dat de te vinden cijfers als cijfer moeten bedoeld zijn, dus 

lazen we dit teken (terecht?) als het cijfer ‘7’.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 14C: Welke letter uit ons alfabet komt niet voor op dit gedenkteken met twee 

engelen en o.a. “Wellens” hier rechts van ons?  



 

Op dit ouderwetse ijzeren grafkruis 

vonden we alleen de letters K, Q en Y 

niet. Maar in de tekst op de rugzijde van 

dit kruis vonden we ook nog de letter K. 

Dus alleen maar Q en Y. Of we daarbij 

zonder verwittiging het kerkhof een 

eind verder moesten betreden hebben 

we er maar bijgenomen… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 24: Lezend in de richting waarin we wandelen, vinden we 2 namen van ’n dier verscholen in een langer 

duidelijk te lezen woord. Welke zijn die twee namen van dieren?  

Mog. antw.: A) zoogdier en reptiel – B) vogel en zoogdier – C) twee vogels – D) reptiel en vrouwelijk dier – E) dier 

dat in water leeft en mannelijk dier – F) vrouwelijk dier en mannelijk dier. 

Om de wandeling in Poperinge te starten een flinke kuitenbijter! Nog tamelijk gemakkelijk te vinden was 

”Hopmuseum”  hop en mus zijn twee vogels, dus antwoord C. In de vraag was belangrijk ‘lezend in de richting 

waarin we wandelen’. Aan de overkant vonden we “Marlboro”, maar lezend in wandelrichting wordt dat 

“oroblaram”  rob = in water levend dier en ram = mannelijk dier, dus ook antwoord E. Iemand van onze groep 

vond dit laatste antwoord ook rechts van de wandelweg, nl. “postbode”  pos (vis, leeft in water) en os (mannelijk 

dier). 

 

 

Het is en blijft een aangename klassieker, mooi om te rijden. Een prachtige en gevarieerde prijzentafel. En twee 

sympathieke inrichters, Johan en Georgette. Johan had Georgette vergeten te vermelden in zijn routeblad zodat ze 

zich nooit van (als) antwoord kon geven! Johan toch … . 
 

Wiero. 

 




