
 

 
 
 

Geen franjes, geen Prisma-vragen, geen ingewikkelde structuren. No nonsens zoektocht, maar dat zijn vaak 

de verraderlijkste queesten. Mooi in zijn eenvoud, maar gevaarlijk als een oerwoud vol valkuilen.  

En zoals het past in deze herdenkingstijden, ruime aandacht voor de mensen die zowat een eeuw geleden 

streden en/of stierven in erbarmelijke omstandigheden, ver van huis en gezin om ons te bevrijden van het 

Germaanse juk. Ze probeerden het enkele decennia later nog eens, even dodelijk als waanzinnig. Weer 

vruchteloos. 

Wat ooit ‘het vernielde land’ werd genoemd, is nu een vredig en prachtig plattelandslandschap, bezaaid 

met kerktorens, dat vele (oorlogs)toeristen en dagrecreanten aantrekt. En zoektochters … . 
 

 

Vraag 1:  Hoeveel bedraagt het verschil tussen het aantal pijlen op de metalen plaat met “BLACK WATCH 

CORNER” en het aantal bladeren die aan de afgebeelde boom hangen in de omgeving (25 m) van deze 

viersprong?    MA:    0   –   2   –   4   –   6   –   8   –   > 8.  

Op de metalen plaat met “BLACK WATCH 

CORNER” vonden we vier pijlen. Op een 

bord in de omgeving van deze viersprong: 

een afgebeelde boom met vier blaadjes 

vast aan die boom. Maar aan het begin 

van de bosdreef (overkant straat): 

afbeelding klein boompje zonder 

duidelijk waarneembaar bladeren, dus 0. 

Op het gedenkteken zelf, midden het 

park, hing nog een ronde plaat met één 

pijl, maar dit bord was uit polyester 

gemaakt, dus geen metaal (te zien aan de inkervingen van de letters). Er waren dus twee resultaten: 4-4 = 0 

en 4-0 = 4. 
 

Vraag 2:   Welke verschillende vijf- en zesletterwoorden waarin de letter C voorkomt vinden we terug op 

of bij het domein ‘De Veldhoeve’? 

Een zoekvraagje pur sang! En wat voor een. Het heeft me uit wantrouwen enkele ritten gekost ( en in mijn 

portemonnee) om uiteindelijk tot het correcte antwoord te komen. Geef mij maar een (cryptische) 

hersenbreker i.p.v. zoekvragen waarvan men eigenlijk nooit zeker is! Nu, elk zijn stijl en dit is niet pejoratief 

bedoeld. Integendeel. Bij onze eerste passage vonden we: “COPRO” (putdeksel) – “BOCKOR” (lichtreclame) 

– “LEGACY” (routebord). Bij de tweede passage: “FUCHS” (vangrails). En bij de derde passage: op een 

verweerd hangslotje: moeilijk te lezen “CHINA”. Dat was voldoende om juist te zijn, maar gerust ben je 

alleen op de prijsuitdeling. 
 

 

Vraag 15:   Hoeveel opeenvolgende getallen van vier cijfers al dan niet bedoeld als jaartal vinden we hier 

terug? 

M.A.:     2 – 3 – 4 – 5 – 6. 

Eenvoudig: op diverse verkeerstekens en routebordjes: 2013 – 2014 – 2015 – 2016  4. En ook 2007 op 

verkeersbord en 2008 op bandje paal  2. Dus twee antwoorden: 2 en 4. Bij mijn twee extra passages ben 

ik op deze plaats blijven zoeken naar een oplossing waarbij een getal betrokken was, waarmee geen jaartal 

wordt bedoeld. Vruchteloos en veel tijdverlies! Waarom in godsnaam in de vraag de clausule ‘al dan niet 

bedoeld als jaartal’ als dat niet eens een sleutel tot een goed antwoord is. Dit terloops. 
 

 



Onmiddellijk de parking oprijden aan de rechterzijde, waar we ons voertuig parkeren. 

 

Vraag 26:  Als er in elke afgebeelde bus te zien van op deze parking 51 veiligheidsgordels aangebracht zijn 

en in elke afgebeelde auto te zien van op deze parking 5 veiligheidsgordels aangebracht zijn, hoeveel 

veiligheids-gordels bevinden zich dan op deze parking?   

Op de parking: 2 afgebeelde bussen  2x 51 = 102. Van op de 

parking: 1 auto te zien, maar die staat dus niet op de parking! Op 

schuilhokje met infobord op de luifel: 1 persoon met 1 

veiligheidsgordel. Totaal: 102 + 1 = 103. De inrichter keurde ook 

108 goed voor wie zijn eigen op de parking geparkeerde auto 

meenam. Inderdaad facultatief, want hoewel aangekondigd als 

autozoektocht kan je de rit ook per fiets, motorvoertuig en zelfs te 

voet doen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project “Brothers in arms” nadert zijn voltooiing. We zagen op het einde de plaats waar het 

monument zal komen en een ontwerp op het spandoek dat toont hoe het er zal uitzien. We zijn 

verheugd dat we in kleine mate door onze deelname aan vier edities van deze zoektocht, waarbij 

de opbrengst integraal naar het project ging, hebben bijgedragen om mensen die voor ons 

stierven op een waardige en mooie manier ter eren.  

Ook chapeau voor de baas van De Dreve, bezieler van dit project.  

Tot volgend jaar voor een nieuwe uitdaging. 

 

Wiero  

 


