
 

 

Eddy Schollaert is een rot in het vak. Komt nog uit de ‘oude doze’, uit de tijd van oriëntatiezoektochten. Uit de 

tijd dat men gechronometreerd door de Polders mocht razen en ondertussen tot op de spits gedreven 

(weg)vallen moest vinden om niet op het verkeerde pad (letterlijk) gestuurd te worden. Hij is een 

zoektochtmonument in het genre van Jef Minjauw, Hugo Claeys en andere kleppers uit die tijd. Baanbrekers! 

In deze tijdrovende zoektocht leidt hij ons door het adembenemende panorama met kreken doorspekt waarin 

rustige dorpjes gezaaid zijn om als orgelpunt de oevers van de overdonderende watervlakte van de Hont, de 

Westerschelde, te bereiken. In dit decor speelt de inrichter met listige (puzzel)vraagjes, spitsvondige zand-in-

de-ogen werpende verleiders en zoekvragen waaraan soms geen einde schijnt te komen.  

Moeilijk dus, dat geeft hij ook toe. Voor de liefhebbers van het genre. Waar hebben we dit nog gehoord?      

We zijn er al drie jaar naeen, en het gaat ieder jaar beter, we leren de streken van de ouwe vos.  

Bijna iedere vraag verdient aandacht, maar we hebben er slechts een paar opvallende geselecteerd. 
 

Vraag 5: Welk is de laatste letter van het woord dat hier voorkomt op het bord met “LUCHTWACHT-TOREN” 

en een anagram is van de naam van een bepaalde waterplant?    

MA: A. E – B. L – C. I – D. S – E. R – F. T – G. N  

We bevonden ons bij een van de weinige nog bestaande uitkijktorens 

om tijdens de Koude Oorlog laagvliegende Russische vliegtuigen te 

detecteren. Op het infobordje daaromtrent lazen we oppervlakkig 

gezien “koros”, waarmee “kroos” kan gevormd worden, wat de naam is 

van waterplanten. Maar bij nader toezien stond daar “korps” gegrift (het 

beentje van de letter ‘p’ was zijn witte kleur kwijt). Op zoek naar een 

andere oplossing dan maar. We lazen ook “Nieuw Namen” de naam van 

de plaats waar we waren. Met “Namen” maakt men “manen” en dat is 

ook de naam van waterplanten! 

 

 
 

Vraag 16: Als we de met naam vermelde personen op het watersnoodmonument 

rangschikken volgens ouderdom op de dag van de watersnood in 1953, beginnend met 

de jongste, welk is dan de eerste letter van de voornaam van de persoon die in 

bedoelde rangschikking op de zesde plaats zou komen? 

Op de acht zuilen van het monument dat de zware stormvloed in 1 februari 1953 

herdenkt (meer dan 1900 doden) stonden ook de tien plaatselijke slachtoffers vermeld. 

We vonden daarop de namen van een 7-jarige, 8-jarige, 13-jarige, 24-jarige, 33-jarige en 

op de 6de plaats een 37-jarige, nl. B.G. DE SMIT. Maar op een andere zuil was ook de 

maker van het monument vermeld, Ronny Ivens. En in een kadertje verderop deelt de 

inrichter ons mee dat die man thans 65 jaar is, dus in 1953 moet hij zowat 2 jaar geweest 

zijn en duidelijk de jongste van de hier vermelde personen op het moment van de 

ramp. Daardoor komt de voorheen 5de nu op de 6de plaats en dit is de 33-jarige A.M. 

DAALMAN. 1ste letter voornaam: A. 

 

Vraag 36: Welke van volgende beweringen, niet van de organisatoren, is 

hier correct? 

A. Twee strooplikkers gebruiken een vinger van hun rechterhand om te 

likken. 

B. Twee strooplikkers gebruiken een vinger van hun linkerhand op te 

likken. 



C. Een strooplikker gebruikt de vinger van zijn rechterhand om te likken, een ander de vinger van zijn 

linkerhand om te likken. 

De inwoners van de gemeente Zaamslag hebben de bijnaam van 

‘strooplikkers’. Een beeld nabij de kerk beeldt dit uit. Op dit beeld zijn 

twee strooplikkers de stroop aan het likken met telkens de rechter 

wijsvinger, dus zeker reeds antwoord A is correct. Maar op een 

infobord vlakbij staat het logo van Zaandam met een strooplikker die 

met de linker wijsvinger de stroop likt. Dus ook antwoord C is juist. 

Lekker de letters omcirkelen en klaar is kees. Zou je denken!? In het 

reglement staat dat er KU- (kies uit) en MA-vragen (mogelijke 

antwoorden: 1 of meer) zijn en daarbij de bijhorende letter(s) moet(en) omcirkeld worden. 

Op andere vragen, zegt de inrichter, dat het antwoord moet geschreven worden op het antwoordenblad! 

In deze vraag staat noch vermeld dat het om een KU- of MA-vraag gaat, dus wordt verondersteld dat men het 

antwoord overschreef op het antwoordenblad.  

 

Vraag 41: Hoeveel bedraagt het totaal van het aantal letters in het rood die hier voorkomen op een bord 

met een heks en het aantal klinkers in witte letters die hier voorkomen op een bord met een bezem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingewikkelde vraag! Juffrouw Marleen, die hier woont en waarvan reeds sprake bij de toren in Nieuw-Namen 

wordt ook besproken in een kadertje even verder in de zoektocht. 

“Kauterse vliegdrank” vinden we daar 2x met rode letters, dus 2x 19 = 36 rode letters. Vaak wordt met ‘letters 

in het rood’ bedoelt dat die letters op een rode achtergrond moeten voorkomen. Het wordt toch tijd dat eens 

paal en perk gesteld wordt in de terminologie i.v.m. de kleuren van letters. De methodes die gebruikt worden 

door diverse inrichters, zonder dit te specifiëren in het reglement zijn ongebreideld en vooral verwarrend. 

Men ziet door de bomen het bos niet meer! Als ik zeg ‘aantal klinkers in witte letters’ dan beschouw ik dat 

logisch dat die klinkers wit zijn. Dat is normale taal, die uiteindelijk ook in zoektochten moet gelden! De 

inrichter in dit geval stelt dat de klinkers in een andere witte letter moest voorkomen, dus 0. Het antwoord 

hierop was dus 36 + 0 = 36. 

In het hierboven bedoeld kadertje wordt gesteld dat door Juffrouw Marleen aan iedere passant een vraag 

wordt gesteld, wat we ook op beide kanten van het bord kunnen lezen: “Wilt u ook een keer vliegen??” En 

daarop worden wij, als passanten, verondersteld dan ook te antwoorden. En aangezien we het parcours nog 

even verder moeten volgen en dan terugkeren, lezen we de vraag nog eens. Dus antwoorden we hier 

tweemaal met ‘ja’ of ‘neen’! Juiste volledig antwoord moest zijn: Ja of Neen / 36 / Ja of Neen. 

 

En zo kunnen we op fascinerende manier verder de vragen uitpluizen. Het is echt een unieke ervaring aan deze 

zoektocht deel te nemen. Het kost tijd en op een kilometer wordt niet gekeken.  

Maar wat we aan alle ‘hersenbrekertjes’ en schitterende parcours voorgeschoteld krijgen, loont de moeite.  

Enkelen dagen ECHT zoektochtenplezier verzekerd!!! 

 

Wiero 


