
 
 
 
In dit laatste jaar van de herdenkingen van ‘de ‘Groote Oorlog’ kreeg de titel van deze zoektocht een extra 
dimensie. Geef toe, we krijgen toch allemaal nog steeds koude rillingen bij een bezoek aan een van de vele 
begraafplaatsen en dan even stilstaan bij het immens menselijk leed, ook al komen we daar voor onze hobby. 
Zoals we het van Danny gewoon zijn, werden we weer op pad gestuurd met een aantal pittige vragen. Hierna 
een greep uit het aanbod. 
 

Vraag 1: Hoeveel bedraagt het verschil tussen het aantal keer dat “Langemark” hier wordt vermeld 
in de omgeving van het blauwe bord met “JAAGPAD” en het aantal woorden die minstens 3 
VERSCHILLENDE klinkers bevatten en die voorkomen op de voorzijde van het bord dat hier onder 
datzelfde blauwe bord met “JAAGPAD” werd aangebracht? 
M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9. 
Op het bord onder het blauwe bord met “JAAGPAD” vonden we 3 woorden met 3 verschillende klinkers, 
nl. “uitgezonderd”, “toelatingen” en “bromfietsen”. Hoofdzaak was te zien dat er meer dan één bord met 
“JAAGPAD” te vinden was.  
Vóór de brug, aan de zijde van de Eetkaffee Steenstraete, vonden we 8 maal “Langemark” (7 maal op het 
infobord met “Steenstraete” en 1 maal op de achterzijde van het bord met “verboden te duiken” – het bordje 
met “Gifgas route” stond aan deze zijde net buiten de toegelaten zoekruimte). Dit gaf ons als eerste antwoord: 
8 – 3 = 5.  
Aan de overkant van de brug loopt echter een tweede jaagpad, waar we aan beide zijden van de straat ook 
de combinatie vonden van een bord met “JAAGPAD” en eronder een bord met de 3 woorden met 3 
verschillende klinkers. Rechts van de weg vinden we 3 maal “Langemark” (1 maal op het bordje met “Gifgas 
route”, 1 maal op het bordje met “Pompoenpad” en 1 maal op het bord met “Steenstraetebrug”, vastgemaakt 
aan de reling van de brug). Het tweede antwoord: 3 – 3 = 0. Aan de overkant van de straat vonden we een 
derde mogelijkheid tot antwoorden, nl. 1 maal “Langemark” op de achterzijde van het bord met “verboden 
te duiken”. Dus hier antwoorden met 3 – 1 = 2. 
 

 

Vraag 12: Hoeveel medeklinkers komen er voor tussen de begin- 
en de eindletter van de hier verborgen voorkomende, taalkundig 
niet correct gespelde naam waarnaar in bovenstaand 
karamellenvers wordt verwezen en hoeveel klinkers komen er 
voor? 
M.A.: minder dan 2 – 1 – 2 – 3 – 4 – meer dan 2.  

In bedoeld karamellenversje werd verwezen naar een ‘ruiter’. Aan de 
drankencentrale vinden we twee verschillende schrijfwijzen van de 
familienaam, nl. De Ruyter en De Ruytter.  
In “ruyter” vonden we dus 1 letter ‘t’ en in “ruytter” 2 letters ‘t’ als 
medeklinkers tussen de begin- en eindletter. Dit gaf ons al de 
antwoorden ‘minder dan 2 – 1 – 2’. Maar er werd ook gevraagd naar 
hoeveel klinkers er voorkomen. Hoeveel klinkers zijn er, niet meer in 
de te lezen tekst, dus 6 of ‘meer dan 2’. 
 

 

Vraag 16: Wat is een betekenis van het zelfstandig naamwoord (Prisma) dat je kunt scrabbelen 
(vormen) met bovenbedoelde 3 letters en één extra letter die eveneens op dit reclamebord vermeld 
wordt? 
M.A.: bericht – in- en uitgeblazen lucht – ploeg – ruimte in een huis – het zij zo. 
In een tekst voorafgaand aan de vraag werd gesteld dat er op een reclamebord aan de voorgevel van Bistro 
‘De Koornbloem’ een eigennaam vermeld werd waarvan er 3 letters ‘duidelijk’ zichtbaar met elkaar 
verbonden zijn. Bedoelde letters waren de ‘M’, ‘A’ en ‘E’ in “Maes”. Overlopen we even de mogelijke 
antwoorden: bericht: mits toevoeging van ‘r’ = mare / in- en uitgeblazen lucht = asem is fout, want lucht 
wordt ingezogen, niet ingeblazen / ploeg = team is fout, want er wordt geen ‘t’ vermeld op het bord / ruimte 
in een huis = kamer is ook fout, want dan voegen we 2 letters toe / het zij zo = amen is ook fout, want is 
geen zelfstandig naamwoord. Besluit: ‘bericht’ was het enige juiste antwoord op deze vraag. 
 



Vraag 23: Welke naam van een muzieknoot komt logisch gezien op de plaats van het sterretje in 
onderstaande ‘muzikale’ reeks volgens gegevens  hier op dit bord vermeld?  la – do – la – do – la - * 
In een inleidende tekst wordt ons de weg gewezen naar een bord met daarop o.a. de namen van ‘een achttal’ 
eerbiedwaardige vrouwelijke personen. Op bedoeld bord vonden we inderdaad de namen van 8 
kloosterzusters, nl. Alexandrine – Christine – Cecile – Laurentia – Ludovica – Scholastiek – Dorothea – 
Adelaïde. Alleen in de laatste 5 namen zit de naam van een muzieknoot verborgen. In de eerste in de rij 
zitten 2 namen van een muzieknoot verborgen, nl. la en re. Dit kon niet juist zijn, want dan klopte het 
opgegeven rijtje niet meer. Dus moesten we in de andere richting werken en beginnend met de Zuster 
Adelaïde klopte het rijtje wel en kregen we de ‘re’ uit “Laurentia” als zesde gegeven. 
 

Vraag 26: Wat is de naam van de heilige die het dichtst bij het zich hier in de ‘Koortskapel’ bevindende 
crucifix wordt afgebeeld? 
M.A.:  de Heilige Theresia – de Heilige Jozef – de Heilige Rita – de Heilige Maria 

-          Goretti. 
Met een heel duidelijke uitleg over deze kapel en het levensverhaal van de misschien minder bekende Heilige 
Maria Goretti, stapten we de ‘Koortskapel’ binnen en ontdekten inderdaad 4 prachtige glasramen met daarin 
de als mogelijke antwoorden vermelde heiligen. Het grote crucifix, daar kon je niet naast kijken. Maar in de 
vraag is sprake van het crucifix, dus elk crucifix moest in acht genomen worden. Zo vonden we de Heilige 
Theresia en de Heilige Rita afgebeeld met een crucifix. Het dichtst bij het grote crucifix vonden we de 
Heilige Maria als juiste antwoord, vermits Danny in de marge van ons routeblad een scheidingsteken had 
aangebracht tussen “Maria” en “Goretti”. 
 

Vraag 30: Welke letter ontbreekt op de plaats van het sterretje in onderstaande letterreeks volgens 
gegevens die hier vermeld worden op bovenbedoelde gedenkplaat die zich op of aan het plaatselijke 
oorlogsmonument bevindt? (Tip: bekijk aandachtig de namen van de vermelde slachtoffers) 
    K – A – P – O - * 
Op zoek naar gelijkenissen tussen vijf van de vermelde familienamen zijn er verschillende verklaringen aan 
bod geweest, uiteindelijk wisten we er wel de juiste uit te zoeken, nl. 5 familienamen, elk bestaande uit 8 
letters, zijnde 4 klinkers en 4 medeklinkers. De opgegeven letters stonden voor K. Vallaeys – A. Debruyne 
– P. Vallaeys – O. Vallaeys en zo kwam de ‘B’ van B. Beauprez op de plaats van het sterretje te staan. 
 

Best weer een aangename en leerrijke zoektocht, afgesloten met een zeer gezellige avond tijdens de 
prijsuitreiking. Tot volgend jaar.                                                                                                          Jacky C. 

 

 

Foutenlast Caboraleden         maximum score 100 

1 Franckaert Rudi 100 

5 Windels Ivan 99 

13 Van Tieghem Geert 99 

15 Van De Velde Peter 98 

18 Liefooghe Alix 98 

19 Baert Christelle 98 

26 Colpin Jacky 98 

31 Knockaert Hans  98 

35 Schelfhout Ria 98 

36 Vanhaverbeke Raf 98 

40 Witdoek Iggy 98 

42 Danneels Ria  98 

46 Delauw Karl 98 

47 Beernaert Frans 98 

48 Van Bruaene Jacques 98 

49 Danneels Ronny 98 

50 Vandekerkhove Christine 98 

52 Cornette Marc 98 

53 De Vrieze Marianne 98 

56 Jacobs Karel 98 

58 Jacobs Eric 98 

60 Beernaert Stefaan 98 

64 Maesen Willy 97 

67 Morlion Johan 97 

71 Rottiers Vic 97 

74 Maertens Rita 97 

76 Maes Julienne 97 

83 De Grave Rony 97 

84 Belleter Linda 97 

87 Duerinck Eugene 97 

89 Meulebrouck Marleen 97 

92 Wybouw Roland 97 

93 D'Haeseleer Michel 97 

96 Dannau Jean-Pierre 97 

100 Van Haver Wim 97 

113 Temmerman Dirk 96 

120 De Clerck Leo 96 

123 Pollet Noël 96 

136 Verheggen Herman 95 

137 Thienpondt Annette 95 

153 De Busschere Daniël 94 

156 Verlinde Marleen 94 

165 Dufour Xavier 92 

167 Dufour Donald 92 


