
 
 
 
Hierna vinden jullie een bloemlezing van indrukken van Lieven Hautekeete tijdens de MDB zoektocht… 
 

Vraag 1: Vervang al scrabbelend in de naam van het startlokaal ‘één van de zes’ door ‘één van de 
twintig’. Welke van onderstaande omschrijvingen zijn een betekenis voor een aldus bekomen woord?  
M.A.:  A. erg slecht    –    B. kopstem     –     C. let wel     –     D. knolgewas     –     E. zweer. 
De naam van het startlokaal is 'FiESTA' (of is het eerder 'FjESTA' die daar op de voorgevel staat vermeld?)  
En wat wordt nu precies bedoeld met 'één van de zes': de 6 klinkers uit ons alfabet, of de 6 letters in de naam 
van het startlokaal?! Het is niet omdat er daarna 'één van de twintig' (= de 20 medeklinkers uit ons alfabet) 
staat, dat die 'één van de zes' daarom noodzakelijk of automatisch op de 6 klinkers uit ons alfabet wijst!  
A) Fiesta → iefast → nefast (= heel erg slecht, funest).    B) Fiesta → faiset → falset (= kopstem).  C) Fiesta 
→ aiefst → liefst (Prisma: maar liefst' ≠ 'let wel, niet minder dan' (bv.:         koning Albert heeft 'maar liefst' 
7 buitenechtelijke  kinderen  bij  9 verschillende vrouwen  (doordenkertje!) .   D) Fiesta → ftesia → fresia 
(= knolgewas).  E) Fiesta → fistea → fistel (= zweer).  
Enkel in geval 'D' wordt een medeklinker door een andere medeklinker vervangen, mogen we dit dus als 
antwoord geven of niet? Geen mens (deelnemer) die dat kan weten!  
Wat 'A' betreft: er bestaat toch een zekere nuance tussen 'heel erg slecht' en 'erg slecht', Zo was Nihoul bv. 
'een erg slecht mens', maar is Dutroux daarentegen 'een heel erg slecht mens (of beest)'. 
 
Vraag 5: Vervang de op dit bord vermelde cijfers door hun letterwaarde in het alfabet (vb. 1=A,  2=B, 
enz.).  Welke van volgende omschrijvingen beantwoorden dan aan een zevenletterwoord  dat gevormd 
wordt met verschillende letters die dan op dit bord zouden voorkomen?  
M.A.: A. soort platform – B. komfoor – C. geelgroene pruim – D. verzameling – E. klokkenspel.  
We zien een bord met daarop "DURP 51", "A" en "B", alsook de GETALLEN '0 'tot en met '13'. Als we 
énkel de CIJFERS mogen vervangen door hun letterwaarde in ons alfabet, krijgen we de volgende letters: 
'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H' en 'I' erbij. Maar NIET de 'J', 'K', 'L' en 'M'!!  
Er wordt nu gevraagd naar 7-letterwoorden, bestaande uit VERSCHILLENDE letters.  
De VERSCHILLENDE te gebruiken letters die we nu ter beschikking hebben, zijn: A. B, C, D, E, F. G, H, 
I, P, R en U. En dat zijn er dus 12.  
Met die letters kunnen we de volgende woorden vormen: A) HEFBRUG – B) RECHAUD –  C) MIRABEL 
is ongeldig, want noch de 'L', noch de 'M' mogen we gebruiken! – D) ARCHIEF (= bepaalde verzameling) 
–  E) BEIAARD  is ongeldig, want de letter 'A' wordt tweemaal gebruikt!  
Wordt hier met 'klokkenspel' trouwens ook wel 'beiaard' bedoeld, of moeten we het meer ergens 'onder de 
gordel' gaan zoeken. 
 
Vraag 14: We lezen hier op een bord met “WELKOM” dat ‘leenmannen’ iets in 'bruikleen’ kregen 
van ‘leenheren’. Dit is het zogenaamde ‘leenstelsel’. Wat kon of kan men vgtp in Het Leen lenen? 
Als men iets leent, wordt verwacht dat men het later teruggeeft.  
Dit is niet hetzelfde als grote gebiedsdelen - zoals bv. het leengoed "Spiersbos" - die men geschonken 
KRIJGT van iemand.  
Men kon NIET naar de graaf stappen en zeggen: ik zou graag een stuk grond lenen. Het was de gezaghebber 
zélf die besliste aan welke ondergeschikte hij iets zou schenken, of zou uitlenen.  
Maar we zien ergens een bord met: "PETANQUEBALLEN TE LENEN IN HET BOSINFOCENTRUM".  
Onder het bordje met wegwijzers naar de wandelknooppunten, zien we een bordje met een kinderwagen en 
een pijltje. Zouden er dus ook ergens 'kinderwagens' te lenen zijn?  
Op een infobord lezen we ook nog: "Rappel van de toren  Geen zin om trappen te doen? Hijs je in het 
harnas en daal af via touwen naast de toren." Dus mogen we misschien ook wel veronderstellen dat men 
daar ergens een harnas kan lenen om de toren af te dalen.  
 
DE INRICHTERS: Oei, oei Lieven. Hier slaan jouw hersenen toch een beetje op hol, een harnas om de 
zoektochtstrijd aan te vatten kon je daar niet lenen!!   En kijk eens in Prisma bij ‘bruikleen’: overeenkomst 
waarbij de ene partij aan de andere partij iets tijdelijk in gebruik geeft. Dit kan voor onbeperkte tijd maar 
daarom wordt het geen bezitting van de lener. Dus gebiedsdelen was wel een goed antwoord. 
 
Vraag 17: Wat is de som van de Arabische cijfers die voorkomen op het oorlogsmonument met 
“explosie” en wat is de som van alle verschillende cijfers? 
Moeten we de Romeinse cijfers 'I' en 'J' als verschillende cijfers zien of niet, en ook hetzelfde met 'V' en 'U': 
zijn dat nu verschillende cijfers of niet? Ja, in beide gevallen betreffen het VERSCHILLENDE Romeinse 
cijfers, weliswaar met dezelfde waarde! Dus geef ik '1717' als som van alle verschillende cijfers.  
In punt 13 van het reglement staat: 'lof J = l' en 'V of U = 5'.  
We kunnen volgens dezelfde redenering zeggen: 'banaan of kanarie = geel' en 'bloed of tomaat = rood'. Maar 
daarom is een banaan nog geen kanarie en is bloed evenmin een tomaat. 
 



Vraag 24: ‘Afgemat gevoel’ tussen ‘2850’ en Romeins cijfer. Welk woord hier te zien voldoet aan deze 
omschrijving? 
Niettegenstaande het antwoord in 'koeien van letters' op me stond te wachten, vond ik het niet.  
Niettegenstaande dat de zoekruimte heel klein/kort was (vanaf de grote 'B' tot aan het klinkerpad voorbij 
"Leveranciers"), heb ik daar héél lang gezocht.  
Oké, ik had "DE BOOMGAARD" daar meteen zien staan, maar kon daar niks mee aanvangen.  
En ik maar zoeken op riooldeksels, op de rode hydrant, op de schroeven in het bord met "Leveranciers", op 
de dakgoot van het gebouw waar die 'B' aanhing, enz ... of ik ergens '2850' of 'MMDCCCL' of  
desnoods '50 x 57' of '10 x 15 x 19' of ... kon vinden. Maar ik vond niks dat voldeed! Ik heb me daar 'de ziel 
uit het lijf' lopen/staan zoeken.  
Ik ben zelfs een wijntje (slechts 2 euro!) gaan drinken in de cafetaria van het rusthuis - niet om me van pure 
miserie te gaan bezatten - maar misschien wist de vrouw achter de bar iets meer, of had ze van de ene of de 
andere zoektochter al iets opgevangen. Maar neen, allemaal verloren moeite en verloren tijd. Ook zij wist 
het niet. Ze zei: "Ik zal het eens vragen aan die mensen hier, want ze zijn van Lembeke." Maar ik zei: "Je 
moet dat niet doen, want zij zullen het ook niet weten."  

Enfin, zij toch met mijn vragenbundel 
naar iemand van de bezoekers in de 
cafetaria, maar ik zag vanop mijn plaats 
dat die dame het in Keulen hoorde 
donderen (wat ik trouwens ook had 
verwacht). Die dame kwam naar me toe 
en zei: "Een beetje verder staat een rode 
kapel, misschien dat je het daar kan 
vinden."  
Maar ik zei dat het volgens de weg-

beschrijving 'hier' (= omgeving ingang rusthuis) ergens moest te vinden zijn en zéker NIET aan die kapel.  
Tja, ze wisten het dus ook niet en ik had daar dus voor niks gezeten in die cafetaria tussen al die oudjes in 
hun rolstoel. Ik dacht: Verdorie, die Jacques zal weer ergens '2850' super piepklein zien staan hebben, wat 
ik blijkbaar niet zie/vind.  
Alle overige vragen van de zoektocht had ik inmiddels - al dan niet correct - weten op te lossen en vermits 
ik zo'n 45 km van huis zat, had ik géén goesting om later nog eens vanuit Ooigem heen en terug naar 
Lembeke te rijden om - met de moed der wanhoop - nóg eens te gaan zoeken, of om te gaan checken waar 
die '2850' nu precies zat. Neen, nu ik daar toch ter plaatse was, MOEST ik het weten nu ik daar nog was!!!  
Ik nam dus mijn gsm en sms'te naar 'een hulplijn' (en neen, het was deze keer NIET Raf Vanhaverbeke, noch 
diens vrouw). Ik sms'te de 'hulplijn' o.a. dat ik ook "DE BOOMGAARD" had gezien, maar daar niks kon 
mee aanvangen. De 'brave hulplijn' sms'te me als tip terug dat '2850' het postnummer van de gemeente 
'BOOM' was.  
En toen viel plots mijn frank/euro!!!!! Ik had NOOIT de link gelegd tussen die '2850' en een postnummer. 
Ik had niet eens aan een postnummer gedacht, toen ik die '2850' in de zoektochtbundel zag staan!  
Maar nu snapte ik het plots: '2850' was 'BOOM' (en 'D' was uiteraard het Romeinse cijfer (= 500)) en 
daartussen stond 'GAAR'!!  
Direct mijn Prisma genomen en "gaar" opgezocht en inderdaad: gaar = die zich duf en afgemat voelt.  
Ik 'doodcontent' terugge-sms't naar mijn behulpzame 'hulplijn' om de persoon in kwestie van ganser harte te 
bedanken voor de gulden tip die aan mij werd gegeven!! 
 

       

  Score Caboraleden       max. 113         

2 BELLETER Linda 112  33 D’HAESELEER Michel 110 

3 VAN HAVER Wim 112  46 DE VRIEZE Marianne  107 

5 COEN Ann 112  47 ROELS Anne-Marie 107 

6 SCHOLLAERT Eddy 112  48 DE VEIRMAN Octaaf 107 

9 MEULEBROUCK Marleen 112  49 VAN DE VELDE Peter 106 

10 DUERINCK Eugene 112  50 KNOCKAERT Hans 106 

13 VERHEGGEN Herman 112  57 BAERT Christelle 105 

16 THIENPONDT Annette 111  58 BEERNAERT Stefaan 105 

17 DE GRAVE Rony 111  59 BEERNAERT Frans 105 

22 MERTENS Erik 110  62 DANNEELS Ria 104 

26 MAES Julienne 110  66 WULLAERT Wim  102 

28 MALENGIER Marcel 110  77 VAN DAMME Herwig <102 

30 ROTTIERS Vic 110     



 


