
 

 

Tielt kennen we al langer dan vandaag, we beginnen het zelfs te kennen als onze broekzak. Toch slagen de 
inrichters erin ons bij ongekende plaatsjes te brengen. De gebroeders Debouver hebben hun strepen verdiend 
in het zoektochtenwereldje. De ervaring druipt er af met vaak subtiel gestelde vragen. 
En daar gaan we graag naartoe, dit jaar om de 7de editie uit te pluizen maar steeds ook met de gedachte 
‘oppassen geblazen’ in het achterhoofd! 
 
Vraag 3: Als je van 'n woord dat even voorbij het gefotografeerde te lezen is (en niet bedoeld is als wat 
we hoopten te mogen verwachten) 'hem' weglaat en 'een speelstuk' toevoegt, welke 'vreemde kreet' - 
in de omgeving van het oorspronkelijke woord te lezen - kan je dan vormen met al die letters? 
Lang hebben we daar gezocht, de omgeving meermaals afgedweild, steeds zoekend naar een woord dat kon 
beantwoorden aan ‘vreemde kreet’ maar tevergeefs. Dan maar proberen het eerste deel van de vraag te 
ontcijferen. Een belletje ging plots rinkelen toen we ‘receptie’ lazen. Inderdaad ‘receptie’ was hier niet 
bedoeld om als gast ontvangen te worden om een glas te komen drinken. In ‘receptie’ IE (hem) weglaten en 
PION toevoegen (speelstuk) en met wat scrabbelen kon je het vreemd woord ‘perception’ vormen te zien op 
een groot spandoek gevolgd door een uitroepteken. Het uitroepteken verwees naar kreet.  
Dit is een mooi voorbeeld van een subtiel geformuleerde vraag. 

 

Vraag 7: Een andere naam voor deze straat zou wellicht 'Garagestraat' kunnen zijn.  
Heel wat bewoners claimen dan ook het alleenrecht om voor hun garages te mogen parkeren.  
De wagen met welke nummerplaat mag hier geparkeerd worden?  
1TPM981 - 1AEP205 - 1CDW078 - GSZ802 
Op het eerste zicht een afschrijvertje, gewoon de  nummerplaten op de garagepoorten controleren.  
We vonden er twee die ook bij de mogelijke antwoorden stonden. Maar ‘hier’ betekent binnen de 25 m en 
toevallig was er binnen die zone één vrije parkeerplaats. Dus elke wagen mag daar parkeren. Je moest dus 
alle antwoorden geven. 
 
Vraag 8: Naast het 'stalen' gedicht van 
Lannoye bemerken we 'n bordje met o.a. - 
nabij 'n kunstwerk - 3 keer "Tielt". Op dat 
bord lezen we 'n Engels woord waarvan de 
vertaling (anders dan de  vermelde vertaling, 
als deel van een langer woord) in onze taal 
dezelfde medeklinkers bevat. Gevonden?  
Wat is de eerste letter van het Engelse woord 
van minstens drie letters - op het bordje met 
drie keer "Tielt", nabij het kunstwerk - 
waarvan de Nederlandse vertaling dezelfde 
medeklinkers bevat? (Hou geen rekening met 
mogelijke accenten voor deze vraag.)  
Om te beginnen mocht je niet vergeten te 
antwoorden op het eerste deel van de vraag met 
ja of nee. Het Engels woord ‘poet’ vertaald in 
het Nederlands is ‘poëet’, beiden met dezelfde 
medeklinkers. 
Op het bordje met driemaal “Tielt” naast het 
‘stalen gedicht’ vonden we nog twee Engelse 
woorden die vertaald in het Nederlands dezelfde 
medeklinkers bevatten, namelijk blood (bloed) 
en deaf (doof). Zo kwamen we tot drie 
antwoorden: B – P – D. 
De tekst “Nabij het kunstwerk” in de vraag 
wekte argwaan. Was er misschien nog een 
kunstwerk te zien? En inderdaad in de nabijheid 
vonden we nog een roestig kunstwerk met een bordje met eveneens driemaal “Tielt”. Daarop lazen we 
‘International’, in het Nederlands vertaald blijven de medeklinkers onveranderd.. Dus ook nog I antwoorden. 



Vraag 16: 'W8 1s', hier nog een vraagje?  
Hoeveel bedraagt het product van alle getallen die - geschreven als woord - verborgen voorkomen in 
'n naam op of aan het huis met het gefotografeerde?  
< 100 - < 1000 - < 10000 - < 100000 - >100000 - >500000 - <500000 
Weeral niet vergeten eerst de 
voorafgaande vraag te beantwoorden 
met ‘JA’.  
We lazen driemaal ‘Nachtwacht’ met 
tweemaal het cijfer acht in woord dus 
8 x 8 x 8 x 8 x 8 x 8 =  262 144.  
Toch waren we er niet gerust in, de 
inrichters kennende. Zo eenvoudig 
kon het niet zijn en inderdaad we 
vonden nog het woord ‘Jupiler’. 
Daaruit  kon je ‘pi’ halen en ‘pi’ is 
het getal dat de verhouding tussen de 
omtrek en middellijn van een cirkel 
uitdrukt. Opnieuw rekenen: 8 x 8 x 8 
x 8 x 8 x 8 x 3,14.... = 823 132,16 
Antwoord: >100000 - >500000 
 
vraag 18 : Combineer tekst met afbeelding als ze beide voorkomen op 'n gevel van 'n handelszaak in 
deze straat (zowel rechts als links zoeken; tot aan de Patersdreef)!  
A: vogels - B: posthoorn - C: broodje - D: mes en vork - E: frietjes  
1: "Standaard Boekhandel" - 2: "ING" - 3: "Bella" -  4: "Snack Tielt" -  5: "Panos" 
Op de Standaard boekhandel vonden we vogels, op de ING bank een posthoorn, op het Italiaans restaurant 
Bella een mes en vork, op Snack Tielt een broodje, mes en vork en frietjes en ten slotte op Panos vogels en 
een broodje. Aan sommige zaken waren dus meerdere afbeeldingen te zien. We dachten dat het antwoorden 
met meerdere gegevens per zaak de val was. Wat we over het hoofd gezien hadden was de inleiding bij de 
vraag “Combineer tekst met afbeelding”. Dus je moest antwoorden eerst met het cijfer voor de naam van de 
respectievelijke zaken, dan de letter voor de afbeeldingen. We werden in de val gelokt door de gelijkaardige 
vraag 18 van de A-versie van deze zoektocht waar stond ( v.b.:A4 – B1 …). Maar in die vraag werd de tekst 
voorafgegaan door een letter en de afbeelding door een cijfer. Geniepig valletje, typisch voor deze inrichters! 
Antwoord: 1A – 2B – 3D – 4C – 4D – 4E – 5A – 5C. 
 
De Spoorzoektocht in Tielt is al jaren een verrijking van het aanbod zoektochten. Kwalitatief hoogstaand, 
gevarieerd in de vraagstelling. 
Eén ding is zeker, iedere zoektochter op zoek naar een uitdaging, komt in Tielt aan zijn trekken. 
Tot volgend jaar voor de 8ste editie. 
                                                                                                                               Jacques V.B.  
 

 Foutenlast Caboraleden        

1 Vanhaverbeke Raf 1  40 Rottiers Vic 3 

2 Verheggen Herman 1  43 Van Bruaene Jacques 3 

3 Morlion Johan 1  45 Liefooghe Alix 3 

4 Meulebroeck Marleen 1  46 Maes Julienne 3 

5 Duerinck Eugene 1  
47 Wullaert Wim 3 

6 Thienpondt Annette 1  54 Baert Christelle 4 

7 Belleter Linda 1  58 Danneels Ria 4 

9 Van Tieghem Geert 1  63 Beernaert Frans 4 

10 De Grave Rony 1  66 Danneels Rony 4 

11 Vandekerckhove Christine 1  69 Beernaert Stefaan 4 

22 Cornette Marc 2  71 Knockaert Hans 4 

23 D'Haeseleer Michel 2  90 Verlinde Willy 4+ 

 


