
 

     

 

  
 

 

 

 

 
 

 

Een ‘jubileumeditie’ was het dit jaar, het 7de lustrum werd afgerond en dat wisten Johan en Georgette te 

vieren met een periodezoektocht en ergens tussendoor een gezellige avondzoektocht, maaltijd incluis.  

De autorit bracht ons naar Frans-Vlaanderen en de regio van de Catsberg en werd afgesloten met de 

gebruikelijke wandeling, dit jaar in Poperinge. 

Laat ons hierna enkele van de vele mooie vragen bespreken. 

 

 

 
 

Vraag 4: Een eind verder in deze straat, bijna op het einde van deze weg, zien 

we aan onze rechterzijde een elektriciteitscabine. Welk woord, dat op 

maximum 1 meter van de cabine op het einde van deze weg te lezen is, bevat 

evenveel klinkers als medeklinkers?  

Belangrijk was op te merken dat er in de eerste zin sprake is van een 

elektriciteitscabine, terwijl in de vraag ‘cabine’ staat. Dat laatste is namelijk een 

voorstuk van een vrachtauto, iets wat we daar inderdaad terugvonden op een 

aanwijzingsbord. Het te vinden woord was “UITRIT”. 
 

 

 

 
 

 

 

Vraag 9A: Hoeveel bedraagt de som van de laatste twee cijfers van het jaartal dat zich op ’n gebouw 

langs deze weg bevindt? (Te zien van in de wagen!) 

Mog. antw.: minder dan 6 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – meer dan 16. 

Vóór de vraag lazen we: Vanaf deze viersprong tot en met “Boonaert” gaan we op zoek naar de oplossing 

op volgende vraag. Dus dubbel opletten: langs deze weg / tot en met “Boonaert”! 

We vonden een woning met 1884, zowel in Romeinse als Arabische cijfers, dus al zeker 6 en 12. Wat verder 

1894 en op een gebouw met “Boonaert” 1898, geeft de antwoorden 13 en meer dan 16. Het is aan dit laatste 

gegeven dat we even de straat verlieten voor het oplossen van de vragen 9B en 9C om dan terug onze weg 

te vervolgen. Nu stond daar even verder een agglomeratiebord met “de Boonaert”, dus een bijkomend 

bruikbaar gegeven en tussen de twee “Boonaert” het poortgebouw als ingang van een begraafplaats, met 

daarop “I9I4 – I920”, wat ons antwoord ‘minder dan 6’ zou geven. Alleen voldoet deze ingang niet aan de 

betekenis die Prisma geeft aan ’n gebouw. Naar we vernamen een vraag die door heel wat mensen foutief 

werd beantwoord. 

 

 

 

Vraag 10: Hoeveel bedraagt de som van de cijfers van het getal dat eindigt op ’n cijfer ‘2’ en dat hier, 

bij deze driesprong, te lezen is? 

Mog. antw.:  minder dan 4    4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – meer dan 12. 

Een niet zo moeilijk op te lossen vraag, op voorwaarde dat de mogelijke antwoorden juist worden gelezen, 

nl. beginnend met ‘minder dan 44’. Het jaartal 2002 = 4 was dus geen juist antwoord. Met de getallen 42 – 

82 – 92 kwamen we uit bij 6 – 10 – 11 en dat alles was uiteraard ook ‘minder dan 44’. 
 

 

 

 



Vraag 14: Hier, bij de ingang naar de camping (bij de verkeersspiegel) zijn er heel wat sterren 

afgebeeld. Wat is het laatste cijfer van het getal dat we bekomen als we hier alle afgebeelde sterren 

samentellen? (Eén antwoord!) Mog. antw.: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9. 

Op de borden van de camping vonden we 31 

sterren en aan de overkant van de straat 2 

afbeeldingen van de Europese vlag met elk 12 

sterren, dus 31 + 24 = 55 sterren. Maar een heel 

eind vroeger, toen we in de omgeving van de 

Catsberg kwamen, had Johan ons gezegd dat 

gezien de vele heuvels in de buurt ‘de talrijke 

fietsers en wandelaars er uitblinken omwille 

van hun doorzettingsvermogen’. Dat zijn dus 

ook sterren en ter plaatse vonden we wel een 

fiets maar zonder fietser en 5 wandelaars, wat ons uiteindelijk totaal op 60 bracht of antwoord 0. 
 

 

 

 

 

 

 

Vraag 25B: Hoeveel Bar. moet er gemiddeld meer in de band van ’n koersfiets dan    gemiddeld in 

de band van ’n stadsfiets? 

Mog. antw:  meer dan zeven   -    zeven   -   zes   -  vijf   -    vier   -   drie   -   twee   -  nul   -           

2                    minder dan 2. 

Uiteraard vonden we daar alle nodige informatie over hoe verschillende fietsbanden moeten opgepompt 

worden. Maar op ons routeblad stond een punt na "Bar“ en dan hebben we het over de afkorting voor 

“Baron”, dus antwoorden met nul. Maar ook ‘2 minder dan 2’ en niet ‘minder dan 2’ was een correct 

antwoord. 
 

 

Over het algemeen hoorden we nogal wat mensen de bemerking maken dat er vrij veel twijfels waren 

gerezen bij de zoektocht naar de juiste antwoorden. We hadden zelf inderdaad ook een aantal knopen door 

te hakken. Gelukkig hebben we dat vrij goed gedaan en waren we uiteindelijk best tevreden met de behaalde 

resultaten. We noteren alvast een nieuwe afspraak voor 2020. 
 

                                                                                                                                      Jacky C. 

       

  Score Caboraleden             max. 860         

7 COLPIN Jacky 855  87 VANHAVERBEKE Raf 845 

9 VAN DE VELDE Peter 855  88 DUFOUR Donald 845 

16 CORNETTE Marc 850  89 DUFOUR Xavier 845 

18 KNOCKAERT Hans 850  91 POLLET Noël 840 

23 ROTTIERS Vic 850  95 VAN TIEGHEM Geert 840 

27 BEERNAERT Stefaan 850  105 DUERINCK Eugene 840 

33 BAERT Christelle 850  107 MAESEN Willy 840 

34 LIEFOOGHE Alix 850  116 BELLETER Linda 840 

36 VAN BRUAENE Jacques 850  122 DANNEELS Ria 840 

44 JACOBS Karel 850  131 DE GRAVE Rony 835 

67 WINDELS Ivan 845  133 MEULEBROUCK Marleen 835 

75 DE VRIEZE Marianne 845  188 THIENPONDT Annette 820 

77 BEERNAERT Frans 845  194 VERHEGGEN Herman 820 

86 VANDEKERKHOVE Christine 845   241 VERLINDE Willy <820 

 


