
 

 
Reeds voor de zevende keer trokken we naar Langemark voor de Vredeszoektocht. Een zoektocht waarin 

we telkens herinnerd worden aan de grote gruwel die ‘de Groote Oorlog’ teweegbracht, iets wat nooit 

vergeten mag worden! 
 

Bij de start aan Eetkaffee Steenstraete in Bikschote kregen we al meteen een zoekvraagje voorgeschoteld: 

Vraag 1: Hoeveel bedraagt het verschil tussen de 2 cijfers die onmiddellijk volgen op de cijfers ‘1’ en 

‘9’ die voorkomen in de omgeving van het hiervoor bedoelde gehuchtenbord met “Steenstraete”? 

M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.  

In de voorafgaande tekst werd ons de weg gewezen naar een gehuchtenbord met “Steenstraete” dat we 

vonden in de onmiddellijke omgeving van de zijgevel van het startlokaal. In de omgeving van dat bord 

zouden we enkele jaartallen vinden uit de vorige eeuw, bestaande uit 4 cijfers, dus ‘19’ gevolgd door nog 

2 cijfers. 

Al snel vonden we op een zuil met “Steenstraete” de jaartallen 1929 en 1942 met resp. 7 en 2 als verschil 

tussen de laatste twee cijfers. Op een bord met “herdenkingsboom” stonden de jaartallen 1914, 1918 en 

1917 met resp. 3, 7 en 6 als resultaat. Maar toen waren we er nog niet, want op een PVC buis aan de gevel 

lazen we ook nog “19 22”, wat geen jaartal was maar toch voldeed aan de vraagstelling. Bijkomend 

antwoord dus 0. De juiste M.A.:  0 – 2 – 3 – 6 – 7.  
 

Een eind verder in de zoektocht kwamen we bij een geboortebos voor een bord te staan met daarop de 

namen van alle kinderen geboren tussen 1 juni 2004 en 31 mei 2005, waarvoor een boom werd aangeplant. 

Hierover volgende vraag: 

Vraag 14: Wat is de uitkomst van [A + B + C] – D door gebruik te maken van de bekomen oplossingen 

van onderstaande opgaven? 

A) Het nr. (van 1 tot 82) dat werd gegeven aan de naam van het 

kind van wie zijn of haar voornaam verborgen voorkomt in de naam 

van een wandelpad, die hier in de onmiddellijke omgeving van dat 

bord voorkomt.  

“Het Rooie Zitapad” bracht ons bij Gadeyne Zita met nr. 40. 
 

B) Het nr. dat werd gegeven aan de naam van het kind van wie in 

zijn of haar familienaam, het woord dat ‘tijdvak van 100 jaar’ 

betekent, verborgen voorkomt.  

Een familienaam met ‘eeuw’ dus, waarvoor we Platteeuw Wieze met 

nr. 9 konden gebruiken, maar ook Rosseeuw Oona met nr. 62. 
 

C) Het aantal volledige maanden van 31 dagen die zijn verlopen tussen de geboortedatum van het oudste 

kind dat op dat bord wordt vermeld én de geboortedatum van het jongste kind dat op dat bord wordt 

vermeld. 

Ook al leken de namen in chronologische volgorde aangebracht te 

zijn op het bord, toch was er Alleman Jaël, geboren op 04-jan-04, die 

nr. 42 kreeg en – als oudste – gerangschikt stond net vóór de eerste 

geboren in 2005. Als jongste kwamen we uit bij Azzam Mohamed met nr. 82 en geboren op 30-mei-05. Nu 

werd er gevraagd naar ‘volledige’ maanden van 31 dagen die verliepen tussen beide data, dus januari 2004 

niet meetellend waren er dat 8. 
 

D) Het nr. dat werd gegeven aan de naam van het kind die een 

anagram is van ‘Amand Fenyl’. 

Hiervoor kwamen we uit bij Flamey Nand met nr. 8.  

M.A.: een even getal – een oneven getal – een kwadraatgetal – een priemgetal – de waarde van het 

Romeinse cijfer ‘C’. 
Omdat we bij B) twee nummers hebben die voldoen, krijgen we een dubbele berekening: 

1. [40 +   9 + 8] – 8 =   49  wat een oneven getal is en een kwadraatgetal. 

2. [40 + 62 + 8] – 8 = 102  of een even getal. 



Vraag 36: Uit hoeveel letters bestaat de naam van de koning, zoals die hier op bovenbedoeld 

gemeenteplan staat te lezen in het hierboven bedoelde vak met “KONINKLIJKE WIJK”? 

M.A.: minder dan 5 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.  
 

In het bedoelde vak op het stratenplan vonden we 

– al dan niet correct – de namen van al onze 

koningen terug: “Leo poldlaan” lazen we tot 

tweemaal toe, maar dus fout wegens de spatie. De 

‘Albert-laan’ en ‘Filip-laan’ waren wel goed, met 

resp. 6 en 5 als antwoord. “Boude- wijnln.” was 

ook fout en “Charles” uit de ‘Charles Ampestraat’ 

met 7 letters voldeed dan weer wel. Er werd 

namelijk niet gezegd dat we ons moesten beperken 

tot koningen uit onze Belgische dynastie. Een 

bijkomend correct antwoord vonden we dan weer 

in de hiervoor vermelde “Leo”. In het routeblad 

werd ons gemeld dat Leo = leeuw, de koning van 

de dieren. Dus ook juist: antwoord minder dan 5. 

Volledig antwoord: minder dan 5 – 5 – 6 – 7. 

 

 

 

Vraag 38: Wat is de eerste letter van de op de plaat met “CONCENTRATIEKAMPEN” vermelde 

familienaam van de persoon in wiens voornaam minstens ‘4’ verschillende klinkers voorkomen? 

M.A.: ‘B’ – ‘D’ – ‘G’ – ‘L’ – ‘V’ – geen van vorige. 
Omdat de M.A. niet als ‘te lezen tekst’ staan aangegeven, is het gebruik van hoofd- of kleine letters 

belangrijk. Bovendien niet vergeten dat ‘wiens’ nog altijd duidt op een mannelijk persoon. Van de vermelde 

familienamen was er slechts één die zonder meer voldeed, nl. ‘Vromant’ en “Deodatus” telt 4 verschillende 

klinkers, dus ‘V’ was goed. Dat was ook het geval voor “Gauthier”, maar de familienaam ‘de Groote’ begon 

met een ‘kleine d’. Dus niet ‘D’ maar wel ‘geen van vorige’. 

 

Zoals elk jaar opnieuw mocht ik ook deze keer ervaren dat je met 1,60 meter als lichaamslengte veel te kort 

uitvalt om probleemloos alles te zien wat Danny ginder boven zonder moeite ziet. Met name voor de “CR2” 

in het kastje met defibrillator heb ik serieus ‘op mijn tippen’ moeten staan, zeggen we bij ons. 

Niettemin hebben we genoten van deze zoektocht en bij leven en welzijn spreken we af voorvolgend jaar. 

 

Jacky C.   

 

        Score Caboraleden               max. 100 

5 Van Tieghem Geert 99  67 De Clerck Leo 95  108 Baert Christelle 94 

7 Windels Ivan 99  69 Verheggen Herman 95  110 Liefooghe Alix 94 

11 Morlion Johan 99  70 Maes Julienne 95  111 Maesen Willy 94 

14 Cornette Marc 98  74 Van Bruaene Jacques 95  115 Van De Velde Peter 94 

26 Vandekerkhove Christine 98  80 Temmerman Dirk 95  116 Danneels Ronny 94 

29 Delauw Karl 98  81 Jacobs Karel 95  117 Knockaert Hans 94 

34 Vanhaverbeke Raf 97  82 Van Haver Wim 95  120 De Vrieze Marianne 94 

55 Franckaert Rudi 96  88 Thienpondt Annette 95  122 Beernaert Stefaan 94 

56 Duerinck Eugene 96  96 Colpin Jacky 94  125 Danneels Ria 94 

59 Rottiers Vic 96  97 Beernaert Frans 94  129 Pollet Noël 93 

60 D'Haeseleer Michel 96  104 Belleter Linda 94  183 Verlinde Willy 84 

63 Meulebrouck Marleen 96  107 De Grave Rony 94     

 


