
 

 

Geniale inrichter met ‘zwanezang’, tijdelijk, hopelijk. Na vier vragen en twee uur speuren: twee 

antwoorden gevonden, vloeken. Na twee doortochten en met gans de bende: foutloos. Daar zijn 

we fier op, want d.i. niet zomaar een oefenritje. Vriend of niet, dit zijn inrichters die het zout in de 

pap zijn. Geen afschrijvertjes, zoekertjes (niet om in de gazetten te zetten) en gezeur over puntjes, 

komma’s en andere futiliteiten! 
 

Vraag 2: Plaats ‘twee familienamen’ na elkaar, en je bekomt de naam van een kleine eterswaar. 

 Verkrijgbaar in de frigo’s van iedere bazaar, in verschillende kleurtjes kant en klaar. 

Hoeveel maal komt een woord voor op de voorzijde van het Leiemonument langs de Leie waarin 

de initialen, die horen bij die bedoelde ‘twee familienamen’, naast elkaar voorkomen. 

M.A.:    minder dan 1 – 1 – meer dan 1 – minder dan 2 – 2 – meer dan 2.  

De naam die we moeten vormen met twee familienamen die we lazen op de achterzijde van het 

Leiemonument: PETIT & GERVAIS  Petit Gervais = kleine etenswaar. Bijpassende initialen J (Petit) 

en H (Gervais). Op de voorzijde van het monument voldoet alleen “VRIJHEID”  antwoord: 1 – 

minder dan 2. Maar enkele honderden meter verder (kiosk langs de Leie bij vraag 3) staat een 

afbeelding van het Leiemonument en daarop zijn geen namen te lezen  antwoord 0 – minder 

dan 1 – minder dan 2. 

 

Vraag 4: Ik ben een hier te bemerken voorwerp 

waarvan mijn naam uit 2 delen bestaat. 

Spreekwoordelijk ‘sta je op een goed blaadje’ 

indien je je in het eerste deel van mijn naam 

bevindt en ‘is het genoeg geweest’ wanneer het 

tweede deel van mijn naam vol is. Wat is de 3de 

letter van het negenletterwoord dat zich vlakbij 

mij bevindt?  

M.A.:     D – I – S – C – O  



Mijn pa was meubelmaker en gebruikte daarvoor vaak een ‘schuifpasser’ om de dikte van draaiwerk 

te meten. Uit de cryptische omschrijving leiden we af dat ‘schuifmaat’ wordt bedoeld, wat het 

goede Nederlands is voor dit voorwerp.  Maar het duurde wel even voor we de (nauwelijks) 

herkenbaar afbeelding van een schuifmaat op een klein stickertje in de gaten kregen met vlakbij 

twee negenletterwoorden: ONDERHOUD & MECHANIEK  3de letter, respectievelijk D – C. 

 

Vraag 13:  Wat is de correcte volgorde van de beginletters van de beginletters van de hierboven 

bedoelde 5 werkwoorden wanneer men deze 4 handelingen in chronologische volgorde gaat 

uitvoeren volgens de gegevens op dit oplaadsysteem?   M.A.:  zkiuz – kizzu – zkizu – zkiuz – 

kuzzi.  

Zeer verraderlijk vraagje, nu eens niet cryptisch 

gesteld. Je leest: Laadpas Zwaaien – vrije 

stekker Kiezen en Insteken – laadpas Zwaaien – 

een stekker Uittrekken  dit geeft als 

antwoord: zkizu, maar die oplossing staat 2x bij 

de mogelijke antwoorden, dus 2x antwoorden! 

Op de afgebeelde volgorde van deze 

handelingen is bij nader toezien de 

opeenvolging echter anders, nl. : laadpas 

Zwaaien – vrij stekker Kiezen en Insteken – 

stekker Uittrekken – laadpas Zwaaien  zkiuz. 

 

 

 

Even verder bemerken we een vreemde uitdrukking die letterlijk vertaald ‘verschrikkelijk kind’ 

betekent. Prisma is wat milder en spreekt over een persoon binnen een groep die provoceert of op 

een andere manier onrust veroorzaakt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 1 letter uit die naam 

hier wordt beklemtoond door middel van 2 duivelsoortjes (geen val). 

Vraag 16:   Hoeveel maal komt die bedoelde letter, weliswaar zonder deze duivelsoortjes, voor 

op het straatnaambord met het wapenschild van Kuurne, dat voorkomt op of aan een gevel? 

 

M.A.:   1 -  2 – 3 – 4 – 5 – minder 5.  



“ ‘e’nfant terrible” is de bedoelde tekst met de letter e met duivelsoortjes. Op zoek dus naar 

straatnaamborden aan de gevel van een gebouw behorende tot de Kerkstraat! Café De Krone: 

“KUURNE KERK STRAAT”  letter E: 2x  – minder dan 5. Aan ‘Esthetiek Beaufine’ (zijgevel) : 

“KUURNE  KONINGIN ELISABETH STRAAT”  3x – minder dan 5. 

Het huis van kapper Stefaan behoort tot de Kerkstraat, maar één gevel ligt in een andere straat, op 

die gevel: “KUURNE GEN. EISENHOWERSTRAAT”  letter E: 5x. Antwoord: 2 – 3 – 5 – minder dan 5. 

 

 

Op de prijsuitreiking wist de inrichter ons nog te vertellen i.v.m. deze laatste vraag 

dat er op de zijgevel op een straatnaambord met “Rue de La soif”  onderaan een 

woordje staat waarin nog een ander letter met duivelsoortjes staat. Hij heeft daar 

verder geen gewag van gemaakt op het verbeterblad omdat niemand dit had 

bemerkt. Om maar te zeggen hoe ingenieus de zoektochten van deze inrichter in 

elkaar zitten. Spijtig dat hij er de brui aan geeft. Het deelnemingsveld voor dergelijke 

zoektochten slinkt telkenjare onder meer door de hoge moeilijkheidsgraad. Wat mij 

betreft en ik ga mijn eigenste gang, met weinigen als het moet. Mij niet storend aan 

‘vermeende leiders’ die denken dat ze het wiel weer hebben uitgevonden. Ik rijd op 

mijn eigengereide wieltjes en ik heb er geen bijkomende nodig als ze me niet gegund 

zijn.  

 

Wiero. 

 

 

 


