
 

 

13 volgens prisma:  getal waarvan mensen geloven dat het ongeluk brengt, maar dat heeft niet kunnen 

beletten dat er 204 mensen aan de wandelzoektocht hebben deelgenomen. 

Reeds bij de start komen we voorbij het huis van de inrichters en de zoektocht eindigt ook in de nabijheid 

van hun woonst, maar reeds na de wandeling je ingevuld antwoordenblad in  hun brievenbus stoppen is 

wel een ‘utopia’, want traditiegetrouw is deze zoektocht niet gemakkelijk. Hier en daar een addertje 

onder het gras, noemen ze dat.  

We overlopen een aantal vragen. 
 

Vraag 2: Hoeveel maal is op dit embleem een arm afgebeeld?  

M.A.: A: minder dan 8x  -  B: meer dan 8  -   C: 7x   -   D: 8x   -  E: 9x.  

 De vraag gaat over een embleem 

van ‘Familiezorg’ bestaande uit 2 

handen, dat meermaals is 

afgebeeld. Er hangt een embleem 

waarop geen armen voorkomen. 

Een tweede embleem wordt 

gevormd door 2 handen waartussen 

6 personen staan afgebeeld. In 

totaal kunnen we daar 10 armen 

tellen.  

Dus antwoorden met  A: minder 

dan 8 –  B: meer dan 8  
 

Vraag 4: (Pr) Volgens onze regels worden de ‘enkelingen’ gebruikt om te benadrukken en de 

‘dubbelen’ om identiek te zijn. Op het bord met “Blauwe Vogels” worden beiden te pas en te onpas 

gebruikt. In wat voor ons bedoeld is worden zij soms genegeerd, in wat voor onze zuiderburen 

bedoeld is, worden alleen de ‘dubbelen’ gebruikt en in wat voor onze Angelsaksische vrienden 

bedoeld is, worden alleen de ‘enkelingen’ gebruikt.  

Wat is de betekenis van het gegeven op dit bord dat van ‘ons’ is en zowel tussen ‘enkelingen’ als 

‘dubbelen’ staat maar dat voor onze zuiderburen of Angelsaksische vrienden bedoeld is?  

Op een bord met “Blauwe Vogels” lezen we: ‘Na ons de zondvloed’ in de Franstalige tekst (tussen enkele 

aanhalingstekens) en “na ons de zondvloed” in de Engelstalige tekst (tussen dubbele aanhalingstekens). 

De betekenis volgens prisma is: het maakt ons niet uit hoe de wereld er na ons uitziet. 
 

Vraag 8: Hoeveel hersenen bevinden zich t.h.v. dit pand? (Alleen volgende betekenis gebruiken: 

‘gedeelte van het centrale zenuwstelsel binnen de schedel‘ g.v.)  

K.U.: minder dan 5 – 5 – 6 – 7 – 8 – meer dan 8.  

Op de rame n van dit pand staan verschillende personen afgebeeld, maar de 

inrichters zeggen dat je mag zoeken t.h.v. dit pand, dat is volgens het 

reglement binnen een straal van 3 meter en in de inleiding geven de 

inrichters ook mee dat we allemaal een brein (volgens prisma: hersenen) 

hebben. Alle afgebeelde personen t.h.v. het pand meetellen (en het zijn er 

veel) en dan krijg je als antwoord: meer dan 8. 

 

Vraag 11: We zien hier een bos van verbodsborden (-stickers). Je zou er het noorden bij verliezen. 

Mag in deze bovengrondse parking vgtp geparkeerd worden met:  

A) een auto met trailer? 

B) een bestelwagen met een hoogte van 1m.90?  

C) een motor? 

D) een wagen rijdend op autogas?  

E) een occasion?  

Antwoorden met J als het antwoord ja is en met N als het antwoord neen is.  
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A) Aanhangwagens (trailers) zijn verboden.   N 

B) Hier opletten op het puntje achter de m., het is de afkorting voor minuut.   N 

C) Een motor: verboden, maar volgens een tweede info is er parkeermogelijkheid voor motors op het 2de 

niveau, dus een dubbel antwoord.   N en J 

D) Rijdend op LPG (autogas).   N 

E) Een tweedehands wagen mag daar ook parkeren.   J 

 

Aan een gebouw met “Proximus” volgende vraag: 

Vraag 17: We zien op dit gebouw vierkantige tegels versierd met o.a. allerlei voorwerpen.  

Een voorwerp te zien op een van deze tegels hebben we cryptisch omschreven als 

‘inbrekersgereedschap’. Welk ander voorwerp is ook te zien op deze tegel? 

We zien hier heel veel versierde tegels, 

maar het gaat over de tegels waarop een 

‘pikhouweel’(cryptische omschrijving 

van ‘inbrekersgereedschap’) te zi en is. 

Hoe een pikhouweel er nu juist uitziet 

en wat je kan beschouwen als zijnde een 

pikhouweel, daar kan je lange discussies 

over voeren (hebben we in onze groep 

ondervonden). Volgens de inrichters 

waren er 2 versierde tegels met een 

pikhouweel en dus is het antwoord: 

Mijnwerkerslamp en helm op één tegel en dakpannen op een tweede tegel. 
 

Vraag 19: Schuif in een hier te lezen tekst alle letters bij elkaar en voeg er achteraan nog een 5de 

aan toe en je bekomt de titel van een overbekende song van John Lennon. 

Hoeveel letters van bedoelde titel blijven over als je de letters in deze titel die ook voorkomen in de 

familienaam, te lezen op of aan het gebouw waar deze zaak gevestigd is, schrapt? 

M.A.: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - minder dan 6.  

We vinden daar:  I.Ma.Gi.N. 

Alle letters bij elkaar en een 5de aan toevoegen en zo bekomen we Imagine, de titel van een overbekende 

song van John Lennon.  

Aan hetzelfde gebouw vinden we een straatnaambord met ‘Saghermans’, maar op de gevel is ook de 

naam van de architect ‘Minnaar’ aangebracht, dus een dubbel antwoord. Bij schrappen van de letters van 

Saghermans in de titel van de song houden we 2 letters over. Doen we hetzelfde met Minnaar dan hebben 

we 3 letters over. 

Antwoord: 2 – 3 en dan ook  ‘minder dan 6’ niet vergeten.  
 

De volgende vraag moet opgelost worden aan het Sint-Barbaracollege en wie de inleiding van de 

zoektocht goed gelezen had, wist dat de inrichter van deze zoektocht acht jaar op de banken van dit 

college gezeten heeft. Met gevolg dat met zijn naam ook rekening moet gehouden worden bij het 

oplossen van deze vraag. 

Vraag 23: Op een bord werd een gedicht aangebracht van een beroemd oud-leerling van dit college. 

Hoeveel getallen als hoofdtelwoord kan je scrabbelen met letters van de naam van een oud-leerling 

van het Sint-Barbaracollege?  

M.A.: A: 1 - B: 2 - C: 3 - D: III - E: meer dan 3.  

Er hangt een bord met een gedicht van  Maurice Maeterlinck  en een bord met een gedicht van Emile 

Verhaeren. Met  de letters van de naam: Maurice Maeterlinck  kan je nul, één en tien vormen, met de 

letters van de naam:  Emile Verhaeren kom je aan vier en één. Maar …ook met de letters van de naam 

van de inrichter kan je één vormen. 

Antwoorden met A: 1 – B: 2 – C:3 en ook D: III 

 

 



Vraag 30: Hoeveel verschillende letters die voorkomen in de voluit geschreven Latijnse betekenis 

van de afkorting ‘IHS’ komen ook voor in het laatste woord van de Latijnse tekst juist boven 

bedoeld embleem?  

M.A.: meer dan 2 - 3 - 4 - 5 - 6.  

 
In de tekst boven de vraag kun je lezen dat IH S de 

afkorting is voor Iesus Humilis Societas en daarin 

komen 4 (verschillende) letters voor die ook in Domina 

aanwezig zijn. 

In prisma lees je dat IHS de afkorting is voor Iesus 

hominum salvator. Nu hebben we 5 (verschillende) 

letters die ook voorkomen in Domina. 

Antwoord: meer dan 2 – 4 – 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het was inderdaad geen simpele zoektocht en we hadden een beter resultaat verwacht, maar volgend jaar 

gaan we zeker terug om een stukje Gent te ontdekken en toch weer een aantal pittige vraagjes op te 

lossen. 

 
 

            AMR 

 

  Score Caboraleden  maximum  98 punten     

2 COEN ANN 98 73 BAERT CHRISTELLE  92 

3 VAN HAVER WIM 98 75 DANNEELS RIA 92 

4 DE CLERCK LEO 98 79 VAN DEN BOSSCHE NANA 92 

5 ROTTIERS VIC 98 80 DE VEIRMAN OCTAAF 92 

8 MAES JULIENNE 98 81 VAN DE VELDE PETER 92 

9 SCHOLLAERT EDDY 98 84 SCHELFHOUT RIA 92 

14 MEULEBROUCK MARLEEN 97 91 COLPIN JACKY 92 

15 D’HAESELEER MICHEL 97 92 ROELS ANNE-MARIE 92 

21 DUERINCK EUGENE  96 94 DE VRIEZE MARIANNE 92 

26 THIENPONDT ANNETTE 96 96 BEERNAERT STEFAAN 92 

29 DE GRAVE RONY 96 97 KNOCKAERT HANS 92 

31 VERHEGGEN HERMAN 96 102 WINDELS IVAN 91 

35 BELLETER LINDA 96 119 WULLAERT WIM 88 

41 MAESEN WILLY 94 120 CORNETTE MARC 88 

58 TEMMERMAN DIRK 93 128 MORLION JOHAN 87 

69 JACOBS KAREL 92 151 VERLINDE WILLY 83 

71 JACOBS ERIC 92 157 SUNAERT JOHAN 77 

72 BEERNAERT FRANS 92 184 DENHAENE EDDY 68 



 


