
 
 

Er waait een frisse wind door de zoektochten van de Koninklijke KRC. Niet dat er vroeger niet goed was, maar er zit 

meer pit in. Vaak is het oppassen geblazen. Het resultaat bewees de laatste jaren al de neerwaartse trend dat 

steeds minder deelnemers de rit foutloos afhaspelen. Dat deden er dit jaar slechts 4 en 69 met één fout. 

 

Vraag 6: Hoeveel maal is “4411” op deze parkeermeter vermeld? 

Ogenschijnlijk gemakkelijk telvraagje, ware het niet dat éénmaal “44II” (met 

Romeinse I’s) was vermeld. “4411” moet dus met twee Arabische cijfers “1” te 

vinden zijn. Niet opletten gaf als resultaat 22, maar wij kwamen op het juiste 

21 uit.  
 

 

 

 

We zoeken enkel in de zone tussen onze wandelweg en de zijgevel (die we voorbij wandelen en zien van op de 

brug) van het Sashuis (zijgevel inbegrepen) – geen val. 

Vraag 10: Hoeveel maal komt een Brugse letter B voor in deze zone?  

(telvraag – zoek geen val in de beschreven zone) 

Weer zo’n verraderlijk telvraagje. Eerst en vooral, wat telt nu mee? Eens we 

daar uit waren op zoek naar een Brugse b. In de topgevel (telt mee) 1, 

onderaan de brug juist boven het water nog 1. En het zwarte hek telde 16 

rechtopstaande pijlers met telkens 2 Brugse b’s. Maar aan de achterkant van 

één pijler was het bovenste beentje van de b verdwenen, zodat alleen leesbaar 

nog een hoekige ‘o’ te zien was. Die mocht dus niet meegeteld worden. Het 

resultaat was dus 1 + 1 + 31 = 33.  
 

Vraag 14: Welk van volgende voertuigen is afgebeeld in de legende van dit stadsplan? 

        MA: auto – autobus – bootje – fiets – 

scooter – locomotief.  

Schijnbaar heel gemakkelijk: in de legende van dit 

stadsplan vonden we moeiteloos een auto, 

autobus, fiets, scooter en locomotief. We vonden 

er ook een boot, maar volgens Prisma is dit een 

vaartuig en geen voertuig. Hoewel in het reglement 

duidelijk gesteld wordt dat naslagwerken niet 

mogen/moeten geraadpleegd worden. Parate 

kennis? Waarom dan niet aan ALLE deelnemers eisen dat ze weten dat een pluim twee baarden heeft! Ook dit is 

parate kennis (vraag 29). En dit hadden er niet veel juist! Wij antwoorden dit en het werd niet fout gerekend! 
 

Vraag 23: In hoeveel van deze 26 wapenschilden zien we dieren afgebeeld (min. 5 cm groot)? 

Zoals de inrichter aangaf, gaat over de 26 polychrome schilden op de voorgevel van het Brugse stadhuis. De vraag 

stelt dat we moeten rekening houden met een schild met dieren en niet met één dier. Een val die vroeger al vaker 

werd toegepast.  

Deelnemers, niet vertrouwd met 

dergelijke zoektochtvallen, laten zich 

dikwijls aan dergelijke valletjes vangen. 

Maar als je ze eens hebt tegen gekomen, 

dan lukt het nooit meer! We telden twee 

schilden met meer dan één dier er op 

afgebeeld!  

 

Alleen die met meer dan één dier! 



Vraag 38: Hoeveel sterren staan er, op de afgebeelde Amerikaanse vlag, tussen “RIVER” en “WOODS”? 

Onze enige domme fout! Tussen “River” en “Woods” (mag omgekeerd worden) zien we een Amerikaanse vlag met 

6 sterren die we als de Amerikaanse vlag moeten aanzien als aangegeven in de voorafgaande tekst. In de vraag 

staat “DE” afgebeelde vlag, dus moeten we iedere afgebeelde vlag apart beschouwen, dus nooit meer dan 6! 

Tussen het middelste “Wood” en “River” bevindt zich geen vlag, bijgevolg mag niet geantwoord worden met ‘<6’! 

Uiteindelijk vinden we twee vlaggen met telkens 6 sterren en mocht dus alleen geantwoord worden met ‘6’. 

 

 

We waren akkoord met de meeste antwoorden, spijtig van de pluim met twee baarden! 

Tot volgende zomer. 

                                                                             Wiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




