
 

 

 

Met plezier zakken we elk jaar af naar Kuurne voor de zoektocht van vader en zoon Dufour. Door gebrek 

aan tijd bij Xavier werd deze editie bijna volledig door vader Donald in elkaar gestoken, niet gemakkelijk 

voor hem want al een tijdje speelt zijn gezondheid hem parten. Toch slaagde Donald erin een mooi 

zoektochtje in elkaar te steken waarbij nogal wat energie werd gestoken.   

 

Vraag 1: Wanneer we over de brug komen, wat bemerken we dan? 

                M.A.: A) een hond     B) een kat   C) een paard   D) een geldstuk ? 

Wat rondkijken in de omgeving van de brug en we zagen daar een hondenschool. Voor een afbeelding van 

een hond moesten we niet ver zoeken. Verder rondkijken maar we vonden niets meer bruikbaar. Maar 

waarom stond tussen de mogelijke antwoorden ‘een geldstuk’?  

In het reglement kon je lezen dat uitdrukkingen die voorkomen in Prisma voorrang hebben. ‘Over de brug 

komen’ betekent betalen . Het enige goede antwoord was dus ‘een geldstuk’. 
 

Vraag 7: Neem van de naam van het park hier vermeld de eerste en laatste letter, voeg er een letter bij 

                en scrabbel zo bekom je de afkorting van de naam van een voetbalploeg uit de jupiler pro  

                league in onze contreien goed gekend. (tip: FCB: staat voor Football Club  Bruges)  

                Noteer de gevonden afkorting op je antwoordenblad. 

We lezen vlaspark. Met de eerste en laatste 

letter en een letter toevoegen kon je KVK 

vormen = Koninklijke Voetbalclub Kortrijk, een 

voetbalclub uit de contreien. Maar in de jupiler 

pro league is er nog een club waarvan de naam 

met KV begint. Door de O toe te voegen bekom 

je KVO = Koninklijke Voetbalclub Oostende. 

KVM = Koninklijke Voetbalclub Mechelen kon je 

ook vormen ware het niet dat KVM degradeerde 

naar 1B.  

ANTWOORD: KVK – KVO.   

 

 

 

Vraag 12:  Ter hoogte van huisnummer 44 gaan we op zoek naar ons volgende antwoord. 

                    Vul aan B ? ? N.  (tip: hoedje van papier) 

Lang hebben we daar gestaan, pfff….   

We waren overtuigd dat het iets te maken had 

met het hierna afgebeelde bord. Maar wat?  

Misschien met de eerste naam BOONE. OO & 

E aanvullen? Te simpel en wat heeft dit te 

maken met de tip: hoedje van papier. Begint 

het liedje niet met: Een, twee, drie, vier 

hoedje van, hoedje van. Een, twee, drie, vier 

hoedje van papier… 



Het moest dus gaan over de cijfers, 1, 2, 3 , 4. Ter plaatse geen plausibele antwoord gevonden. Na lang 

zoeken op basis van de foto toch iets bruikbaars gevonden, wat ook achteraf het goeie antwoord bleek te 

zijn. We moesten van de namen respectievelijk de eerste, tweede, derde en vierde letter nemen. 

Antwoord: OM 

 

We gaan het hoekje om. 

 Vraag 13: Zien we dan hier dan een bushalte met nr”503975”? 

Leuk vraag, de bushalte met dit nummer was uiteraard te zien. Maar wat betekent ‘het hoekje omgaan’? 

Doodgaan! Als je dood bent kan je de bushalte zien, of toch misschien uit de hemel… 

ANTWOORD: NEEN 

 

In de muur  aan de voorkant  

Vraag 15: Van minimum hoeveel personen is hierop de familienaam vermeld? 

                   K.U. 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 

 

Op het bord lezen we zeven familienamen.  

Rap geklaard de klus denk je dan. Maar het 

woord ‘minimum’ deed argwaan oproepen.  

Waarom niet gewoon hoeveel namen vragen? 

Onze achterdocht was terecht. 

Onderaan het bord lezen we aannemers 

bouwwerk DEBLAUWE GEBR &  aannemers 

timmerwerk GEBR. VERHELST. 

GEBR betekent GEBROERS. Beiden waren dus 

familiebedrijven. 

De twee bedrijven bestonden dus elk uit 

minimum twee broers. 

ANTWOORD: 9 

 

 

Vraag 21: Heeft “Julien Deweerd” (volgens gegevens) in deze straat gewerkt of laten werken? 

 

Je kon lang zoeken achter die naam in steen gegrift. Maar je had het niet nodig. Er wordt gevraagd naar 

het woord ‘Julien Deweerd’. Een woord dat werkt of laat werken dat heb ik niet gevonden! 

ANTWOORD: NEEN 

 

Hopelijk kunnen we volgend jaar terugkomen. Maar eerst wensen we een spoedig herstel 

aan Donald. 

                                                                                                      Jacques 


