
 

 

 

Deze zoektocht die ingericht wordt t.v.v. de Maldegemse afdeling van ‘Kom op tegen kanker’ trekt ieder jaar een 

groot aantal deelnemers naar Maldegem. Dat de inrichter zelf nu ook slachtoffer werd van deze verschrikkelijke 

ziekte is een tragische samenloop. Maar het doel van de stichting ‘Kom op tegen kanker’ is de mogelijkheden creëren 

om mensen met deze ziekte te genezen! En ook Dirk kan hopen dat door deze inbreng ook voor hem terug een 

toekomst open ligt, wat wij uiteraard allen vurig wensen.  

Toch wil ik enkele vraagjes uit deze boeiende speurtocht door de mooie Maldegemse regio wat belichten. 
 

Vraag 8: Welke naam van een muzieknoot komt verborgen voor in een woord dat vermeld wordt op het bord dat 

zich in de onmiddellijke omgeving van de parking van het fitness- en wellnesscenter ‘Body Studio’ bevindt? 

MA:   A) do     B) re    C) mi     D) la    E) ut 

Binnen de 8 m vonden we ”Afslanken” (la) – “Figuurcorrectie” (re) – “Hautfenne” (ut). 

‘Do’ was er niet. Wij hadden ook ‘mi’ gezien op een bord met “Verwarming”, dat uit 

twee delen bestond, waardoor op het rechter deel “erwarming” stond, wat niet echt 

een ‘woord’ kan genoemd worden. Maar in het reglement 17 staat dat ‘een bord’, ‘een 

plank’ of ‘een plaat’ is en in reglement 15 dat als het onbepaald voornaamwoord ‘een’ 

gebruikt wordt, men alle desbetreffende gegevens moet samentellen, dus is ‘een’ in dit 

geval ‘meer dan één’. Zo menen we dat volgens dit reglement ‘een bord’ een geheel is 

dat mag bestaan uit meerdere panelen! 
 

 

 

 

Vraag 14: Hoeveel maal werd er hier een ander teken dan een puntje op een letter geplaatst die onder deze 

gefotografeerde vogel voorkomt? 

 

Op bedoelde plaat vonden we 18 maal de letter i of j waarin het rond of 

vierkantig puntje vervangen werd door een schuin streepje. Maar de 

letter i en j bevatten ALTIJD een puntje, dus om een ‘ander teken’ OP 

deze letters te vinden, had op deze i of j  er bovenop nog een ander teken 

moeten gestaan hebben om te voldoen aan de vraagstelling. Onderaan 

de tekst lazen we “poëzie” waarin de puntjes vervangen werden door 

ruitjes. Het antwoord was 2. Geen speld tussen te krijgen … . 

 

 

 



 

Vraag17: In welke Vlaamse provincie bevindt zich de deelgemeente waarvan haar naam verborgen voorkomt in 

het gedicht ‘Osschaert De Verschikkelijke’ dat op deze roestbruine plaat wordt vermeld? 

MA: A) West-Vlaanderen – B) Oost-Vlaanderen – C) Antwerpen –    D) Vlaams-Brabant – E) Limburg. 

 

In tekst van bedoeld gedicht vonden wij “Maldegem” (dus 

verborgen in de tekst): Maldegem ligt in O.-Vl. 

In “Maldegem” zit ‘Mal’ verborgen, een deelgemeente 

van Tongeren, dat in Limburg ligt. Maar in “Maldegem” 

zit ook ‘Egem’ verborgen en dit ligt in W.-Vl. Dit antwoord 

werd onbegrijpelijk fout gerekend. We vonden nog in 

deze tekst: Lauwe, Hoeke, Woesten (W.-Vl.) – Eke, Gent, 

Ename  (O.-Vl.) – As, Donk (Herk-de-Stad) (Limb.). 

 

 

 

 

 

Vraag 20: Hoeveel bedraagt de som van; het aantal namen van officieren (militairen) die vermeld worden op de 

steen die links van de bronzen plaat met “1940-1945” voorkomt EN het aantal namen van militairen met de laagste 

rang die vermeld worden op de steen die rechts van de bronzen plaat met “1940-1945”?  

Deze vraag heeft ons veel kopzorgen en discussies bezorgd. 

Aangezien de inrichter zegt dat op de steen die zich links van de bronzen plaat met “1940-1945” de naam “LEGROS” 

voorkomt was de twijfel wat in de vraag met links en rechts werd bedoeld opgelost. 

Dat een soldaat geen rang heeft, weten we al uit ervaring in vroegere zoektochten. De laagste rang is korporaal en 

dat vonden we niet terug op het monument, dus 0. Bleef de officieren. Iedereen die ooit bij het leger is geweest en 

veel anderen ook weten dat een onderluitenant de laagste rang is van de officieren. Volgens Prisma blijkbaar niet 

want bij “luitenant” vinden we terug dat dit de laagste rang van de officieren is, dus is onderluitenant geen officier. 

Dit hadden we toegepast omdat de betekenissen in Prisma primeren. Maar als men Prisma toepast, moet men dit 

over de hele lijn doen. Bij “adjudant” vermeldt Prisma o.a. dat dit een officier is die toegevoegd wordt aan een hoge 

officier om deze bij te staan. En dit is een officier!!! Ik had 2 ingevuld. De inrichter 1. 

 

           

 

We wensen Dirk veel sterkte toe en hopen hem volgend jaar in volle glorie te mogen begroeten op een volgende 

zoektocht in Maldegem. We zullen er zijn vooral omwille van het goede doel maar ook om de veelal interessante 

vraagje op te lossen. 
 

Wiero. 


