
 

De laatste maal dat we Eddy Schollaert ontmoetten in 2017, kondigde hij aan dat zijn ‘Oude Doos 2018’ 

een zoektocht zou worden zoals hij er nog nooit een gemaakt had. We kunnen dus niet zeggen dat we niet 

verwittigd waren. Met veel goede moed gingen we dan ook op zoek naar de oplossing voor de ons 

voorgeschotelde vragen.  

 

Vraag 5: Van welk, in de keuken gebruikt kruid, kan men de naam vormen door letters te gebruiken 

van de geboortemaanden van die onfortuinlijke Meerdonkenaren waarover sprake in voorgaande 

toeristische gegevens?  
In die voorgaande toeristische gegevens 

lazen we: “Voor de onfortuinlijke 

Meerdonkenaren die wel de eerste 

wereldoorlog overleefd hadden 

betekende de tweede wereldoorlog hun 

dood.” 

De Meerdonkenaren, die op 16 

september 1944 sneuvelden bij het 

ondermijnen van de laatste overgebleven 

brug, waren Louis Bogaert geboren op 

7/5/1922, Prosper Schelfhaut op 

8/4/1908 en Pieter Vereecken 

op14/9/1917. Louis konden we niet gebruiken, want die werd pas na de eerste wereldoorlog geboren. 

Konden we dus enkel werken met de maanden april en september. 

Met letters van deze geboortemaanden vormden we alsem – melis – salie, maar alleen salie bleek achteraf 

voldoende. Wie de val niet doorhad kon ook peterselie vormen als keukenkruid. 

 

Vraag 10: De som van de cijfers van een hier op een bord te vinden nummer, beginnend met 0, is zelf 

geen priemgetal maar bestaat uit twee verschillende priemgetallen die elk bestaan uit één cijfer. 

A. Hoeveel andere verschillende dergelijke sommen (uitkomsten) bestaan er? 

B. Van hoeveel andere verschillende dergelijke sommen (uitkomsten) is de som van die priemgetallen 

geen priemgetal? 

Op een eerste bord met een 19de eeuws pistool vonden we een nummer 0027-124/2431-24. De som der 

cijfers 32 voldoet dus voor deze vraag. De verschillende dergelijke uitkomsten waren 25,27,32,35,52,57,72 

en 75, dus 7 andere dan 32. Als som der cijfers van deze sommen kregen we dan 7,9,5,8,7,12,9 en 12, dus 

5 andere die geen priemgetal zijn. 

Binnen de toegelaten zoekruimte op het bord met “BOSSEN VAN SINT-JANSTEEN”, waar we ook vraag 

11 moesten oplossen, vonden we een 2de getal  0113-569110, met 27 als som der cijfers. Voor deel A bleef 

het antwoord 7, want 32 kwam in de plaats van 27. Voor deel B echter verviel 9 als andere, dus antwoord 

4.  

Op deze manier hadden we het ook berekend, tot we bij het herlezen van de vraag vaststelden dat er sprake 

was van ‘een hier op een bord te vinden nummer’ en we alle cijfers in één geheel gingen beschouwen en 

uiteraard bij andere ‘uitkomsten’ kwamen. 

 

Vraag 17: Verwijder op een bord met “HET ZEEUWSE LANDSCHAP” dat je links voorbij rijdt, 

gepast vijf letters die, juist geplaatst, samen de naam vormen van een doorzichtige vloeistof die 

bestaat uit waterstof en zuurstof. Hoe dikwijls kan je die handeling uitvoeren? 

De bedoelde vloeistof die uit waterstof en zuurstof bestaat is ‘water’. Dus gingen we tellen hoe dikwijls we 

de letter ‘w’ vonden op het bedoelde bord, nl. 15 maal, er ons wel van bewust dat op een gegeven moment 

de tekst waarnaar verwezen werd niet meer volledig zou zijn.  

Dat bleek een goede denkpiste, maar we gingen niet ver genoeg. De inrichter heeft volledig gelijk als hij 

zegt dat we er na een eerste schrapping al kunnen voor zorgen dat de tekst onvolledig wordt. Door telkens 

opnieuw de gepaste letterkeuze te maken kon die handeling 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 11,12,13 en 14 maal 

uitgevoerd worden.  



Vraag 29: Welk samengesteld woord, waarin een deel ervan verwijst naar ‘de plant die de grondstof 

is voor linnen’, op een bord met “LUC INGHELS” telt hier: 

A. het meeste aantal letters?  B. het minste aantal letters? 

De plant die we zochten was duidelijk ‘vlas’, het zaad ervan is lijnzaad. 

Op het bord vonden we vier woorden met twaalf letters: lijnzaadzeef – vlasmonument – vlasmonument – 

vlassersdorp, als de samengestelde woorden met het meeste aantal letters.  Het  woord met het minste aantal 

letters was Vlasschoof (10 letters). Op een tweede bord vonden we “vlaskapel”, maar met “LUC INGELS” 

viel dit buiten beschouwing. 
 

Vraag 36: Op een bord met “HH Philippus” komt de naam voor van twee cijfers. Schrap daarop die 

cijfers. Hoeveel bedraagt dan nu de som der cijfers op het bord met “HH Philippus”?  
Op een eerste 

bord lazen we 

in de tekst 

“één” en “zes”, 

evenals de getallen 1915, 1922, 1937, 1938, 16 en 

35745/001. Als we daarin de ‘1’ en ‘6’ schrappen, is de 

som van de resterende cijfers gelijk aan 90. Onderaan 

dit bord kwamen ook nog Romeinse cijfers voor, 

waarvan we 4 maal de V en 4 maal de X konden 

gebruiken, dus samen 60. Arabische en Romeinse 

cijfers samen geven dan het antwoord 150. 

Maar aan deze gevel vonden we een tweede bord met 

“HH Philippus”, met een jaartal 1922 en zonder naam 

van cijfers. Dus hier hoefden we niets te schrappen en 

kregen 14 als bijkomend antwoord. 
 

Vraag 60: Rond deze bol werden in een bepaalde 

volgorde een aantal (deel)gemeentenamen aangebracht. Op hoeveel andere manieren kan men die 

echter aanbrengen zodat men al rondwandelend in wijzerzin een andere volgorde bekomt? 

Rond bedoeld gegeven vonden we in een metalen constructie de namen van 6 gemeenten. Wie dan gaat 

cijferen komt uit op 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 720. Door het feit dat we ze hier in cirkelvorm aantreffen, komt 

er telkens een reeks terug en kunnen we maar  5 x 4 x 3 x 2 x 1 doen, met resultaat 120. Omdat er ook nog 

eens naar ‘andere’ manieren wordt gevraagd, is 119 het enige juiste antwoord. 
 

Wie deelneemt aan een zoektocht van Eddy Schollaert weet dat hij niet aan een ‘dikke boterham’ begint, 

maar een ’groot brood’. Hier en daar ware het misschien zinvol geweest om de term ‘verschillende’ te 

gebruiken, dat had ons heel veel telwerk bespaard.  

Maar, het moet gezegd, hoed af om een dergelijke zoektocht samen te stellen. Bovendien krijgen we telkens 

een prachtige streek te zien en deze maal zelfs in het aangename gezelschap van ‘den vos Reynaerde’. 
 

Jacky C. 
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