
 

 

 

De editie 2019, met ‘Altoos Doende’ als thema, bracht ons voornamelijk naar de dorpskern van Leffinge. 

Zoals steeds ga je in deze zoektochten niet enkel op zoek naar de antwoorden op de gestelde vragen, je 

wordt er ook steeds wat wijzer over die ‘Tempeliers’. Zo weten we nu dat ‘Altoos Doende’ slaat op de 

Rederijkerskamer van Leffinge die actief was van 1442 tot 1958 en die nog alle eerbetoon krijgt die ze 

verdient. Zo werd onder andere een rederijkersfontein geplaatst, voorzien van het blazoen van ‘Altoos 

Doende’ en draagt de huidige toneelvereniging dezelfde naam, als hulde aan de illustere redenaars van 

toen. 
 

We weten dat de zoektochten in Slijpe nogal eens als gemakkelijk worden aangevoeld… gevaarlijk!, want 

we komen wel eens bedrogen uit. De inrichters weten er altijd wel enkele serieuze adders in te verstoppen. 

Het begon al bij vraag 3B: Bij het lezen van een FAMILIENAAM bij een huisnummer in de omgeving 

van deze viersprong kregen wij ineens het idee om er een vraagje over te stellen… 

‘ De z…. inval ’. Vul de ontbrekende letters van het gezegde aan volgens bedoelde familienaam en op 

wie (zijn of haar huisnummer noteren volstaat) is bedoeld gezegde van toepassing?  

Dat aanvullen - De zoete inval - was snel gebeurd, want bij de woning met huisnummer 24 vonden we een 

plaatje met de familienaam Zoete. Maar … volgens Prisma is ‘de zoete inval’ een gedachte of een idee die 

iemand plotseling krijgt. Laat dat nu net datgene zijn wat ons in de inleiding bij deze vraag werd verteld. 

Er was dus maar één huisnummer juist, nl. dat van de inrichters : 26. 

 

Ook wij spelen graag met taal en voelen ons een beetje ‘rederijkertje’. (tekst in ons routeblad) 

’t Is geen dreiger / noch een krijger / ’t is geen zwijger / noch een bedreiger / ’t is geen hijger / Maar 

een st…. 

Vraag 13B: Vul rijmend aan volgens gegevens alhier te zien.  

Waar we deze vraag gesteld kregen liepen we langs het kanaal 

en zagen daar uiteraard een (aanleg)steiger. ‘Steiger’ zou perfect 

passen als rijmend woordje. Het kwam er echter op aan om door 

te hebben dat alle vorige rijmwoorden betrekking hadden op een 

persoon. En vlakbij was er een kunstwerk aangebracht in de 

vorm van een paal met daaraan een ‘klimmende’ of ‘stijgende’ 

persoon. Dit bracht ons dan bij het antwoord ‘stijger’. 

 

Vraag 21B: Wat is het langste (aantal letters) woord (of naam) alhier vermeld?   

Op een bord met info over de ‘Slijpewandeling’ vonden we in de Duitstalige tekst: “am Rand des 

Spermalie- oder Suthanagezeitenpriels”. Wij hadden “Suthanagezeitenpriels” gebruikt als het 

langste woord, maar dit werd fout gerekend omdat de inrichter “Spermaliegezeitenpriels” had 

weerhouden. Als motivatie geeft de inrichter aan dat het liggend streepje “Spermalie” koppelt aan 

“gezeitenpriels”.  

Wij dachten dat het liggend streepje achter “Spermalie” mocht weggedacht worden en dan krijg 

je de woorden “Spermalie”, “Oder”  en “Suthanagezeitenpriels”.  

Maar dit is verkeerd. De inrichter heeft reglementair volledig gelijk. 

 



Om alle verwarring weg te werken het volgende: 

Het is inderdaad zo dat tekens vreemd aan het alfabet en de 10 Arabische cijfers mogen 

weggedacht worden. Maar... dit is enkel van toepassing als het over tekst gaat die tussen dubbele 

aanhalingstekens staat. 

Indien het niet over een tekst tussen aanhalingstekens gaat is gewoonweg de huidige spelling van 

de Nederlandse taal van toepassing en mag er bijgevolg niets weggedacht worden. 
 
 

Ik neem een ander voorbeeld. 

Een tekst met “wandel- en fietspad”. Het langste woord in correct Nederlands is “wandelpad” niet 

“fietspad”.  

Het staat wel een tiental keer in de nieuwe reglementsbrochure: die regels over te lezen teksten 

slaan bijna uitsluitend op teksten waar tussen dubbele aanhalingstekens naar verwezen wordt.   

Het is en blijft het meest voorkomende misverstand dat men bij alle teksten die men gewoon 

onderweg leest die regels meent te moeten toepassen.  

Nog eens: ALLEEN als je in het zoektochtboekje bij die vraag AANHALINGSTEKENS hebt kan je die 

regels gebruiken.  

Lees eens in  de reglementsbrochure en let bijvoorbeeld op punten C1 , C1.1 , C2 en zeker ook C2.2 

( daar heb je de regel met het splitsingsteken maar het staat er ook daar duidelijk bij: ENKEL BIJ 

DUBBELE AANHALINGSTEKENS.  

Let in het bijzonder op het voorbeeld met vo-gels (zie hieronder) , dat is eigenlijk honderd procent 

datgene wat we bij deze zoektocht hadden moeten doen.  
 
Misschien ten overvloede merken we hierbij nog eens op dat spelregels zoals deze steeds teksten 

behandelen die op je routeblad tussen dubbele aanhalingstekens staan! Een voorbeeld om dat nog eens 

te verduidelijken: Welke dieren bemerk je langs deze straat? M.A. honden, katten, muizen, olifanten, vo-

gels, ratten.  Omdat er geen dubbele aanhalingstekens staan, zoek je natuurlijk ook gewoon naar vogels. 

 

Vraag 24B: Wat is de KLEUR van de PIJL die voorkomt op het bord waarop ook een fiets is die in 

tegenovergestelde richting rijdt van de richting die de bijhorende pijl aangeeft? MA: rood – zwart – 

paars – wit – groen  

Drie pijlen voldeden aan het gegeven ‘tegenovergestelde richting’, nl. zwart – paars – groen. 

Maar let op het woordje ‘rijdt’ in deze vraag. Opdat de fiets zou kunnen rijden moet er ook een fietser op 

zitten en dat was niet het geval voor paars en groen. Bijgevolg was enkel ‘zwart’ een correct antwoord. Een 

leuke variante in een toch regelmatig terugkerende soort vraag. 

 

Tot slot nog vermelden dat er volgend jaar een 30ste editie werd aangekondigd met als thema ‘Vrijdag, de 

13de’. Het verhaal over de Tempeliers is dus nog lang niet uitverteld… Heel graag tot dan. 

                                                                                                                                                   Jacky C  

 


