
 

 

 

Vertaald: ‘van Geit naar Varken’. Soms kwamen we echter van de regen in de drop, want aan valletjes 

ontbrak het niet. Altijd opletten met die ‘dubbele meter’ uit Langemark . Een greep uit de vaak 

listige vragen: 

 

Bij (= max. 1 meter van) de houten afsluiting die behoort bij het huis met huisnummer 3 dat zich hier 

bij deze viersprong bevindt, komt er een zesletterwoord voor waarvan de eerste vier letters, vier 

opeenvolgende letters uit ons alfabet zijn.  

Vraag 6: Wat is de eerste letter en wat is de 

laatste letter van dat zesletterwoord? 

(De letters hoeven niet alfabetische volgorde te 

staan. Maar dat hebben jullie ondertussen 

wellicht zelf al ontdekt?) 

Op de grond op een rooster: “STRUYK”  R, S, T, U = 4 opeenvolgende letters uit ons alfabet. De 

eerste letter (lees: van het alfabet, niet van bedoeld woord! Veel gebruikte truc.) = altijd in dit geval A 

( dus niet S van “STRUYK”!). En de laatste letter van dat zesletterwoord is uiteraard K. Antwoord: A – 

K. Maar na de vraag staat tussen haakjes nog een vraagje waarop moest geantwoord worden (ja of 

neen), zo bleek. Ik deed het, zeer tegen mijn zin! In andere provincies dan W.-Vl. geldt de regel dat 

wat tussen haakjes staat nooit een val inhouden, dus ook niet een te beantwoorden vraag. 

Uniformiteit in het algemeen reglement is wenselijk, men is er mee bezig, traag maar zeker. 

 

Vraag 16: Wat is het grootste cijfer (in waarde) dat voorkomt in het hierboven bedoelde 

telefoonnummer en wat is het op één na kleinste cijfer (in waarde)? 

 

Prisma: ‘telwoord’ = een woord dat een getal aanduidt. Reglement zoektocht: het woord één (met 

uitspraaktekens) wordt gebruikt als telwoord (1). Dus na het telwoord één staat de waarde (1)! Als 

men dan ‘het op één na kleinste cijfer’ vraagt en men vermeldt erna dat het de waarde betreft (zie 

vraag!) dan moeten we duidelijk rekening houden met het cijfer 1. En in dit geval is het op één na 

kleinste cijfer niet 1 maar 0! Als men door de constructie in een vraag het via het reglement 

dubbelzinnig maakt, moet men m.i. bij het verbeteren daar ook rekening mee houden!  En niet 

categoriek fout rekenen! Het vereiste antwoord was 1. Het onze was 0, even juist! 

Wat de rest van de vraag betreft: er waren twee telefoonnummers: 0472.408677 en 0156 3570061. 

 antwoord   8 -7. Maar ook de Romeinse cijfers moeten in acht genomen worden: op I (waarde) na 

kleinste cijfer is V = ander antwoord. 

 



Vraag 21:  Hoeveel personen die hier op dit oorlogsmonument worden vermeld, hebben een 

familienaam waarin tenminste 3 verschillende klinkers voorkomen? 

In St.-Juliaan op het 

oorlogsmonument vonden we op het 

eerste gezicht 9 namen van 

gesneuvelden, die voldeden aan de 

vraagstelling. Er was echter ook 

‘BORDEAUX en zoon’ vermeld, dus 

ook de zoon Bordeaux is vermeld! En 

onderaan het monument vinden we 

de naam van de maker ervan: 

Timmerman. In totaal worden dus 11 

personen vermeld op dit monument 

met een familienaam met 3 

verschillende klinkers! 

 

 

Vraag 24: Welke naam van een muzieknoot komt een oneven aantal keer verborgen voor in een 

woord dat vermeld wordt op dit tankmonument.  

M.A.:    RE – MI – FA – SOL – LA – SI. 

 

We vonden 3x MI, 1x FA, 1x 

LA vonden we in diverse 

woorden verborgen. En ook 

nog 12x RE, waarvan eenmaal 

op een sticker, die daar 

gedurende HEEL de zoektocht  

 

hing in het registerkastje, met 

onder meer de tekst “DO 

NOT REMOVE”. Zeer weinigen hebben dit gemerkt. De inrichter schildert die sticker af als ‘toevallig’. 

Nochtans werd de sticker daar DOELBEWUST en niet zomaar toevallig aangebracht in het kader van 

een wedstrijd. Zie de tekst “do not remove” = niet wegnemen! Toevallig, amai. 

 

Mooi maar verraderlijk, maar het is en het blijft een aangename zoektocht. Toch verlieten we de zaal 

met een beetje wrang  gevoel, tot volgend jaar. 

 

Wiero. 

 


