
 
 

Door ‘Brugge die scone’ wandelen onder een schraal zonnetje heeft ook in de winter zo zijn charme.  

Jaarlijks loodst de KRC ons doorheen wat rustiger delen van Brugge met wat moeilijker vragen dan hun 

traditionele zomerzoektocht. Hoewel die moeilijkheidsgraad toch lichter uitviel t.o.v. vorige winteredities. 

Hieronder enkele vraagjes en antwoorden. 

 

Bij de ingang van het oude, gesloopte Coletijnenklooster, waar nu een nieuwe 

woonwijk werd gebouwd, het Coletijnenhof genaamd: 

Vraag 6: Hoeveel ronde verbodsborden bevinden zich hier in de onmiddellijke 

omgeving van deze toegangspoort van het Coletijnenhof? 

Deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag werd op een na het meest verkeerd 

beantwoord! We vonden daar op het eerste zicht drie verbodsborden. Maar bij nader 

toezien bevindt zich daar een bord dat uit twee verbodsborden (op elkaar) bestaat.   

Zo werd het totaal aantal verbodsborden 4. 
 

Vraag 8: Vervolledig onderstaande tekst zoals die hier in steen te vinden is. (één antwoord) 

  DE V               R 

Als men dergelijk opdrachten krijgt in een KRC-zoektocht is het opletten geblazen! 35% van de deelnemers 

hadden deze vraag fout, ook ervaren zoektochters. Alles exact overnemen, zoals in het reglement gevraagd, is de 

boodschap. We vonden daar “DE VISPAANDER”, waarin het woorddeel ‘AAN’ aan elkaar verbonden was. Maar 

ook de lettergroep ‘VI’ was bovenaan met elkaar verbonden en dit hadden velen over het hoofd gezien. Je kan het 

mierenneuken of pietluttig vinden, maar het staat in het reglement, dus geen commentaar! 

 
 

Vraag 16: Welk cijfer van het volledig toetsenbord zit geheel of gedeeltelijk 

verborgen achter een wijsvinger? 

Venijnig vraagje, die door bijna de helft van het deelnemingsveld foutief 

beantwoord werd. Op een toetsenbordje met de 10 verschillende cijfers was het 

cijfer 0 volledig bedekt door een wijsvinger en het cijfer 8 gedeeltelijk. Maar het 

reglement zegt dat men nooit met ‘0’ (of dergelijke) mag antwoorden, dus het 

antwoord ‘0’ (of ‘zero’, e.d.) was een foutief antwoord. Alleen ‘8’.  

 

Vraag 17: Hoeveel personen zijn er op dit bord afgebeeld? (een hand is, als deel 

van het geheel, reeds als een persoon te tellen). 

Op hetzelfde bord als de voorgaande vraag. Er waren daar 6 personen geheel of 

gedeeltelijk afgebeeld waarbij er twee (en NIET één) in het logo (zie foto) van 

‘Interparking’ in het woorddeel ‘VIP’. 
 

 

 

 

Geen hersenbrekers, een gezellige winterwandeling in een rustig kwartier. Ideaal om het zoektochtenverlangen in 

de korte winterse dagen te vullen. In Brugge is het fijn vertoeven. 

 

Wiero 


