
 

 

 

 

Van begin september tot half december 2019 konden we vanuit Café Chapo op zoektocht trekken doorheen 

het centrum van Kontich. Eddy en Ann wisten weer een mooie tocht in elkaar te steken, waarvan we hierna 

enkele vragen bespreken. 

 

Vraag 5: Hoeveel jaren die geen 365 dagen telden, verliepen er tussen het oudste jaartal vermeld op 

het bord met “SINT-MARTINUSKERK” en het jongste jaartal op datzelfde bord? 

Het oudste jaartal vermeld op het bord was 1572, toen een grote brand de kerk verwoestte. Het jongste 

jaartal op datzelfde bord was 2001, toen werd de volledige kerk een beschermd monument. Hoeveel jaren 

zitten daar nu tussen die geen 365 dagen tellen? De schrikkeljaren en dat waren er 104. Maar .. in 1582, bij 

de overgang van de Juliaanse naar de Gregoriaanse kalender, werden er in oktober 10 dagen weggelaten 

om een tijdcorrectie door te voeren. Bijgevolg is dit ook een jaar dat geen 365 dagen telt en kwamen we 

aan een totaal van 105. 

 

 

Vraag 12: In de onmiddellijke omgeving van “CONTICHSCHE” bevinden zich een aantal 

familienamen. Noteer de eerste letter van de voornaam van de persoon waarbij men door schrapping 

van één letter in die familienaam en te scrabbelen met de overgebleven letters een woord bekomt dat 

we kunnen omschrijven als: 

A. bruingeel zoogdier B. steenmassa C. broodje     D. rangteken 

Tijdens onze wandeling door het park 

kwamen we bij een monument dat door de 

bevolking werd opgericht ter ere van ‘hun 

heldhaftige zonen die stierven voor recht en 

vaderland’. Wat we daar vonden:  

- voor A.: Lauwers Frans en Hendrik – 

zonder de ‘e’ maken we van Lauwers 

een walrus. 

- voor B.: Torfs Leo en J. – zonder de 

‘f’ wordt Torfs een rots. 

- voor C.: Du Mont L. – als we de ‘m’ 

schrappen, vormen we een donut. 

- voor D.: Peeters Julius – zonder één 

‘e’ bekomen we een streep. 

De correcte antwoorden waren dus: A. F – H      

B. L – J      C. L      D. J  

 

 

 

Vraag 15: Vaak zitten ze voor ons klein maar soms ook groot verborgen onder het gras. Bevindt zich 

hier een tekst die een anagram is voor hun gezamenlijke naam? Zo ja, welke tekst? 

Iets waar nagenoeg elke 

inrichter ons voor verwittigt, 

‘de addertjes onder het gras’. 

Hier was het belangrijk om 

even Prisma te raadplegen en 

dan liefst nog de juiste in het 

reglement aangeduide editie, 

om te vinden dat ‘adder’ meer dan één meervoud heeft, nl. adders, maar ook adderen. Ter plaatse vonden 

we “de Arend”, wat volledig voldeed aan het gevraagde. Bijgevolg werd dat ons antwoord, echter 

voorafgegaan door “ja” als antwoord op het eerste vraagteken.  



Vraag 29: Hoeveel maal wordt op het huis met het straatnaambord “MECHELSE STEENWEG” 

het woord vermeld dat men kan vormen met de letters A D E I L N O S en hoeveel maal is de 

Romeinse krijger daarop afgebeeld? 

Een zeer mooie vraag, waar je zo maar drie maal kon struikelen over het antwoord. 

Met de opgegeven letters maken we “Leonidas”, de naam van de plaatselijke pralinewinkel. Dat woord 

vonden we daar (minstens) 6 maal. Een Romeinse krijger was daar helemaal niet te zien, want Leonidas 

was een Griek. Bijgevolg antwoordden we met 6 – 0. Maar daarmee was de kous nog niet af, want aan de 

overkant van de straat was er nog een huis met datzelfde straatnaambord en hierop waren geen van de 

gevraagde gegevens te bekennen. Dus moest er een tweede maal geantwoord worden met 0 – 0. 

 

 

 

Vraag 31: Welke naam van een vogel kan men vormen met enkele letters van het woord hier dat 

eindigt met de verborgen naam van een Europese rivier? 

Op het laatste stukje parcours 

vonden we “KIVERIJN”, een 

woord dat eindigt op Rijn en 

waar we met enkele letters ervan 

“VINK” kunnen vormen. Even 

verder kwamen we terug bij het 

inschrijvingslokaal Café 

“Chapo”. Dat eindigt op “po”, 

een Italiaanse rivier zou je zo 

denken en dan vormen we “hop”. 

Maar dan is het belangrijk om het 

reglement goed te lezen, want 

daarin stond “Let op een Romein 

is niet hetzelfde als een romein.” 

Dus, aangezien “po” hier geen 

hoofdletter heeft, mochten we 

dat niet beschouwen als een eigennaam en bleef ‘vink’ het enige juiste antwoord. 

 

Chapeau!  Staat niet in Prisma, maar volgens van Dale volstaat dit om onze waardering uit te drukken voor 

deze zoektocht. Nog tot half juni kunnen jullie ook deelnemen aan de volgende inrichting van dit duo, 

namelijk de 19de Klavertjevier wandelzoektocht in Schelle. Allen daarheen! 

 

Jacky C. 

 

 

               

  Foutenlast Caboraleden     14  Rottiers Vic 1,5  

1  D'Haeseleer Michel 1   15  Liefooghe Alix 1,5  

2  Thienpondt Annette 1   16  Colpin Jacky 1,5  

3  Verheggen Herman 1   31  Maes Julienne 2,5  

6  Jacobs Karel 1,5   33  Van Haver Wim 2,5  

10  Van Bruaene Jacques 1,5   70  Hendrickx Johan 4,9  

11  Elpers Hugette 1,5   71  Wullaert Wim 4,9  

             


