
 

 

Voor de Herfstzoektocht WRV 2018 werden we uitgenodigd voor ‘Ip beevoart noar Deizle’, vrij vertaald 

‘Op bedevaart naar Dadizele’, een zoektocht MET strikvragen in en rond Dadizele met een kleine wandeling 

in het centrum van Dadizele, zo lazen we in de aankondiging.  

Bij de eerste mogelijkheid die er geboden werd om de formulieren aan te schaffen, waren we er als de kippen 

bij, want alles op voorhand als eens kunnen lezen zou nuttig kunnen zijn. 

Het bundel oogde mooi, bracht ons zowaar al in de juiste stemming om aan onze bedevaart te beginnen, al 

zou die uiteindelijk de allures van een calvarieweg krijgen. Maar we waren verwittigd, want op de kaft lazen 

we dat deze B-zoektocht de ondertitel ‘Ol de Tientjes’ kreeg, door de inrichter zelf vertaald als ‘de volle 

laag’. 

 

Na een eerste lezing hadden we al door dat dit een serieuze boterham was, ingericht door Frans Fossez. 

Hallo! Was dat niet de persoon die een aantal jaren terug ook een herfstzoektocht inrichtte en op de 

prijsuitreiking aankwam met een helm op het hoofd? 

Voor de zekerheid ons bundel nog maar eens goed lezen, en nog eens, en markeerstiften gebruiken, want 

daar zit nogal wat tussen de regels te lezen…. Het begon al in het naar eigen zeggen ‘religieus getint én 

betekenisvol voorwoordje’, waarin ons duidelijk werd gemaakt dat we alleen op Dadizeelse grond gestelde 

vragen mochten oplossen. Nadien volgden twee bladzijden ‘belangrijke wetenswaardigheden’ en een niet-

alledaags reglement met 35 items. 

 

We kregen 30 vragen voorgeschoteld en 5 tudo’s, zijnde tussendoortjes die we in ons routeblad 

tegenkwamen op plaatsen waar we met opzet gevraagd werden halt te houden, of waar we een vraag dienden 

op te lossen en er een zitbank stond om wat uit te rusten. 

Het parcours was zo uitgestippeld dat we op nogal wat plaatsen meerdere keren langskwamen, maar dat wat 

uiteraard allemaal met een bedoeling. Wie bv. aan de ‘Poort van Dadizele’  eens goed rondkeek terwijl hij 

vraag 2 oploste, had al een bord van ‘Duponzoo’ zien hangen dat hij nodig had voor vraag 19. En het aantal 

keren dat we een tip kregen, gewoon door tussenopdrachten te krijgen. Een mooi voorbeeld daarvan is bij 

vraag 6, waar we de goede raad kregen om even voor we de Oliekotstraat inreden even veilig te parkeren 

om eerst onze vraag (opgavematerie) goed te lezen. Het ging namelijk over een aantal teksten en gegevens 

die we moesten zoeken tijdens een opgegeven traject. We vonden uiteraard goeie en fouten oplossingen, 

waaronder ‘2 vogelen bij huisnr. 10’, wat we niet als correct antwoord hadden weerhouden omdat we ons 

op dat ogenblik op het grondgebied Wervik bevonden, dus niet in Dadizele. Het bleek evenwel toch vereist 

te zijn, want – zo zegt de inrichter – de vraag was gesteld op de plaats waar hij ons deed stoppen, dus wel in 

Dadizele. Bovendien was die 

halte ook nog eens gelegen aan 

de achterkant van het ‘New 

British Cemetery’, waar we 

drie wegopdrachten verder een 

vraag kregen over een rij 

grafstenen met zijdelingse 

(rij)nummering, die licht 

afwijkend parallel liep met de 

rijweg. Dus ook rekening 

houden met de rij aan de kant 

van de Oliekotstraat. En zo 

zouden we nog tal van 

voorbeelden kunnen aanhalen.  

 

We geven toe dat we, na vier lange verplaatsingen naar Dadizele, vonden dat het welletjes was geweest en 

zodoende vertrokken we op zondag 18 november met geen al te hoge verwachtingen naar Esen voor de 

jaarlijkse ‘Feestdag’ van WRV. Laat me wel toe te zeggen dat we toch enig respect moeten opbrengen voor 

al het werk dat Frans Fossez in deze inrichting heeft gestopt. Naar we vernamen is hij daar enkele jaren mee 

bezig geweest. Chapeau! Alleen jammer dat het uiteindelijk allemaal zo ingewikkeld werd dat we vaak het 



bos tussen de bomen niet meer zagen. Want uiteindelijk, wat hij allemaal uitlegt in zijn vier bladzijden lange 

motivatie…. Ergens klopt het wel bijna allemaal. Alleen jammer dat hij bv. duidelijk stelt welke Prisma-

uitgaven gelden en daar foutjes in vindt, maar dat die dan niet in beide uitgaven voorkomen. De oplossing 

voor Tudo 3, ‘ieder vogeltje zingt …’ stond in de ene juist, in de andere als ‘ietder vogeltje’. We gaven beide 

antwoorden, maar werden bestraft met een ‘boetekraal’.   

 

Want ja…, bij de prijsuitreiking kreeg iedere deelnemer een ‘Corrigeervel’ met daarop vermeld: 

Geloofwaardige correctheden, Overbodige ‘zonden’ en ‘Boete’kralen ( in een PS lazen we: “één kraal = één 

tiende van één (te lezen) tientje van de bijhorende paternoster….”).  

Uiteindelijk viel het voor onze groep allemaal heel goed mee: met de eerste vijf plaatsen in het klassement 

waren we best tevreden. Bovendien werd onze winnaar Frans Beernaert later ook nog uitgeroepen tot 

kampioen 2018, zijn echtgenote Christelle werd kampioene. 

Was er algemeen gezien wat misnoegdheid onder de deelnemers over de zoektocht op zich, feit is dat het 

bestuur van WRV alweer gezorgd heeft voor een zeer gewaardeerde ‘Feestdag’, waar we – naast de 

prijsuitreikingen en vieringen van kampioenen en diverse winnaars van puzzels e.d. – hebben genoten van 

een zeer lekkere maaltijd en een gezellige avond. 

 

Jacky C. 

 

       

        Foutenlast Caboraleden       

1 Beernaert Frans 7  45 Duerinck Eugène 15 

2 Beernaert Stefaan 8  51 Danneels Ria 15 

3 Baert Christelle 8  55 Windels Ivan 15 

4 Jacobs Karel 8  57 Morlion Johan 15 

5  Colpin Jacky 8  58 De Grave Rony 15 

6 Dufour Xavier 9  64 Witdoek Iggy 16 

7 Van Bruaene Jacques 10  68 Vanhaverbeke Raf 16 

11 Dannau Jean-Pierre 10  73 Rottiers Vic 17 

13 Liefooghe Alix 10  79 Knockaert Hans 17 

15 Temmerman Dirk 11  87 Maes Julienne 18 

22 Verheggen Herman 12  95 D’Haeseleer Michel  18 

24 Pollet Noël 13  96 Dufour Donald 19 

27 Vandekerckhove Christine 13  102 Maesen Willy 19 

28 Thienpondt Annette 13  105 Franckaert Rudi 19 

39 Meulebrouck Marleen 14  112 Van Tieghem Geert 20 

40 Cornette Marc 14  133 Verlinde Marleen 22 

42 Belleter Linda 14  142 Wullaert Wim 27 

       
 


