
 

 

 

 

In het voorwoord van de inrichter lazen we: “ Dit jaar presenteren we u een tocht door de Ieperboog ter 

gelegenheid van de eeuwherdenking 100 jaar ‘Groote Oorlog 2014-2018’. ” 

Terechte belangstelling voor dit verre verleden dat niet genoeg aandacht kan krijgen, want oorlog zou nooit 

meer mogen…  maar vooral: wat toen gebeurde mag nooit vergeten worden! 

We kregen een lange en hete zomer en geef toe, er waren periodes dat zoektochten geen optie was. Dit had 

dan ook tot gevolg dat er her en der minder aantal deelnemers waren, maar met 756 ingezonden formulieren 

mogen Johan en Georgette nog altijd zeer fier zijn op het resultaat. 

 

Er werd gestart met een ‘Opmerkingsvraag’: Hoeveel keer rijden we tijdens deze zoektocht voorbij ’n 

Brits Militaire begraafplaats? (waarvan we de ingang met ’n naam op of in steen voorbij rijden).  

Niet minder dan 12 verschillende dergelijke begraafplaatsen kwamen we tegen, waarvan we er twee zelfs 

een tweede maal voorbij reden, wat ons bij antwoord 14 bracht. 

 

Wie jaarlijks de zoektocht in Elverdinge op zijn programma zet, weet dat Johan als geen ander verborgen 

valletjes weet te stoppen in zijn routeblad. Dat was dit jaar niet anders … 

Vraag 5A: Weet je in welk jaar het probleem van waternood hier werd opgelost?   Noteer 

“           het antwoord op deze vraag! 

“   Vraag 5B: 
Op een bord lazen we dat het kerkhof in 2005 lange tijd niet toegankelijk was wegens overstromingen, maar 

in de vraag is sprake van ‘waternood’ en niet ‘watersnood’. Bijgevolg was ons eerste antwoord: neen. Door 

het valletje met de aanhalingstekens in de marge moesten we, als antwoord op de erop volgende opdracht, 

“het antwoord op deze vraag!” noteren. 

 

Vraag 6: Komen er op de muur van dit Brits militair kerkhof, ongeveer evenwijdig met de straat, 

meer klinkers (in betekenis van letters) voor dan “medeklinkers”? 

Mog. antw.: meer – minder – evenveel. 
Dat we daar op de muur nogal wat klinkers maar niet de tekst ‘medeklinkers’ vonden was een snel 

uitgemaakte zaak = meer. Maar aan de achterzijde van het kerkhof vonden we eveneens een muur ongeveer 

evenwijdig met de straat, waarop geen teksten te vinden, dus evenveel klinkers als “medeklinkers”.  

 

Vraag 11A: In de onmiddellijke omgeving van de kapel met o.a. “O.L.V. 

nood zoekt troost” en Maria met kind staat ’n woord te lezen bestaande 

uit vier letters waarin de letter ‘A’ of ‘a’ staat. Welke andere klinker 

staat ook nog in het vierletterwoord zoals hierboven beschreven? 

Mog. antw.: E – I – O – U – Y  

Rechts van de weg vonden we een eerste klein kapelletje met op de 

achtergevel “ALBO”. Een eindje verderop was er links van de weg een veel 

grotere kapel te vinden. Daar lazen we zowel “Made” als “ABUS”. 

Antwoorden met E – O – U. 

 

Vraag 15A: Wij stappen naar de aanwezige wegwijzer waar we deze vraag oplossen: 

Noteer voor elk van onderstaande beweringen bij de letter van de stelling “W”  

(van waar), als de stelling juist is of “F” (van fout) als de stelling niet waar is! 

A) De afstand van Zonnebeke naar de Palingbeek is 13.000m.                                   . 

B) Van “Hollebeke” naar Beselare is het meer dan 11 km. 

C) De afstand van Zillebeke naar Kruiseke is minder dan 100 hm. 

D) Op het bord met “Hill 62” staan er precies 10 medeklinkers meer dan er klin-    kers op staan. 

E) De afstand tussen Hollebeke en Zillebeke is 630 000 cm. 



Volgens de gegevens die we ter plaatsen vonden, waren de beweringen A) en C) waar, B) D) en F) fout! 

Ware het niet dat er bij bewering A) aan het eind van de regel nog een ‘punt’ stond en er hier dus sprake was 

van 13.000 minuten i.p.v. 13.000 meter. Jammer dat we dit niet hadden gemerkt! 

 

Tijdens de telkens weer aangename wandeling door het centrum van Ieper, kregen we volgende vraag gesteld 

bij het Gerechtsgebouw: 

Vraag 25C: Maak van de hoofdletters kleine letters, zet een stip na twee letters in ’n hier aanwezig 

woord en je bekomt ’n afkorting van ’n persoon met ’n bepaalde functie of beroep die hier te zien is 

tussen twee te lezen getallen. Hoeveel bedraagt de som van deze twee getallen? 
Op de gevel van bedoeld gebouw lazen we “EENDRACHT MAAKT MACHT”. Als we in “eendracht” een 

punt zetten na de ‘r’, dan komt de afkorting ‘dr.’(doctor) tussen de getallen 1 en 8 te staan, samengeteld dus 

9. 

 

Vraag 26A: Hier zien we heel wat getallen. Wat is de som van alle hier voorkomende getallen 

bestaande uit vier cijfers en waarin een cijfer ‘8’ voorkomt? 
Op de parkeerautomaat vonden we 2 x 4810 en op de achterkant van ’n verkeersbord 2 x 1148. 

Tegen de gevel van een woning bij de automaat hing ook nog een pen met daarop het ietwat moeilijker te 

lezen getal 4810. Alles samengeteld kwamen we aan 16.726. 

 

Volgend jaar trekken we naar Frans-Vlaanderen kondigde Johan aan tijdens de prijsuitreiking. En in augustus 

2019 zullen we vergast worden op een avondzoektocht met een etentje. Zeker al noteren in jullie agenda, 

want dat belooft weer veel leute en plezier. 

 

Jacky C. 

 

  

  Score Caboraleden       maximum   750      

4 Franckaert Rudi 750  77 Van Bruaene Jacques 740 

8 Windels Ivan 750  78 Van De Velde Peter 740 

10 Van Tieghem Geert 750  79 Danneels Ria 740 

15 Cornette  Marc 750  82 Witdoek Iggy 735 

33 Vanhaverbeke Raf 745  90 Jacobs Karel 735 

43 Vandekerckhove  Christine 745  123 Maes Julienne 730 

61 Colpin Jacky 740  129 Rottiers Vic 730 

64 De Vrieze Marianne 740  147 De Grave  Rony 725 

65 Beernaert Frans 740  157 Meulebrouck Marleen 725 

69 Beernaert Stefaan 740  158 Thienpondt Annette 725 

71 Baert Christelle 740  169 Duerinck Eugène 725 

72 Knockaert Hans 740  172 Verheggen Herman 725 

73 Liefooghe Alix 740  179 Belleter Linda 725 

75 Maertens Rita 740  187 D’Haeseleer  Michel 725 

 


