
 

Wie dit voorjaar naar Vleteren ging zoektochten kon een keuze maken uit niet minder dan vier inrichtingen, 

waarvan een A en B wandelzoektocht en een A en B fiets- of autozoektocht. 

Voor het clubkampioenschap werd gekozen voor de fiets/autozoektocht ‘Ontdek Vleteren B’. 

We zullen hierna dan ook enkele vragen hieruit bespreken. 

 

Vraag 5B: Welk volgend woord(deel) (zw, hermel, go, toe, e) vormt de naam van een wezen, bij de 

laatste drie letters van het woord dat dichtst te lezen staat, bij ’n hoog afgebeelde vrouw, dichtst bij 

de volgende wegverandering?  

M.A.: A. zw     B. hermel     C. go     D. toe     E. e. 
Het eerste wat we vonden was een 

kunstwerk waar “Lijn” het woord was 

dat er het dichtst bij stond. Daarmee 

zouden we A. zwijn en B. hermelijn 

kunnen vormen hebben. Maar het 

moest ook nog eens ’n hoog afgebeelde 

vrouw zijn, het dichtst bij de volgende 

wegverandering. Verderop vonden we 

aan een gevel nog een kapelletje met 

Mariabeeld en daaronder “Omega”. 

Door een ‘e’ toe te voegen aan de 

laatste drie letters bekwamen we ‘eega’ 

of antwoord E. 

 

Vraag 8B: Hoeveel maal zijn kistjes afgebeeld op het tafereel met allemaal lompe voorwerpen, uit de 

tijd van de GROOTE OORLOG (’14 – ’18), op de voorgevel van ‘DE LISDODDE’?         K.U.: A. 1   

B. 2   C. 3   D. 4   E. meer dan 4. 

In de inleiding tot deze vraag werd ons verteld dat er een tafereel was met ’n onhandig vliegtuig, ‘n 

(dood)KIST van ’n piloot uit de GROOTE OORLOG. Daarmee probeerde men ons om de tuin te leiden en 

het aantal vliegtuigen doen tellen. Een raadpleging van onze Prisma (het stokpaardje van Daniël) leerde 

ons dat kistjes = lompe (soldaten)schoenen. Let op deze meervoudsvorm. Op het tafereel zagen we één 

piloot met zulke schoenen, dus 1 maal ‘kistjes’. 

 

Vraag 11B: Wat doet men wanneer men de letter ‘N’ toevoegt, aan de naam van het bedrijventerrein 

alhier, en een anagram maakt van het geheel? 

K.U.: A. aanrijgen   B. vastzetten   C. gluren   D. urineren   E. veranderen  
‘De Spie’ was de bedoelde naam, scrabbelen met een ‘N’ erbij bracht ons bij ‘spieden’, wat antwoord C. 

gluren zou geweest zijn. Maar er werd gevraagd ‘wat’ je dan doet en dat was een letter toevoegen en de 

andere van plaats verwisselen, dus E. veranderen. 

 

Vraag 16B: Waarnaar verwijst het woord dat te vormen is met de eerste twee letters die voorbij 

gereden worden van ’n langste woord van ’n tekst hier op ’n kapel plus de laatste twee letters die 

voorbij gereden worden van ’n tekst met ’n langste woord op ’n kapel, ter ere van Onze Lieve Vrouw, 

langs uw weg tussen opdracht 17 en opdracht 19? 

K.U.: A. onvriendelijk  B. knevels  C. ordinaire vrouw  D. invloedrijk persoon  E. rimpel. 



Geef toe … deze hebben we meer dan eens moeten lezen voor we het allemaal begrepen hadden. 

En achteraf bleek dat we het toch nog niet volledig doorhadden. Op een eerste kapel, aan de linkerkant van 

de rijweg, lazen we (in vier regels) “O.L.V. / van de / Rozenkrans / B.V.O.” Hier zijn ‘RO’ de eerste twee 

letters van een langste woord die we voorbij rijden. Verderop, aan de rechterkant, was er een tweede kapel 

met daarop (in 3 regels) “Onze Lieve Vrouw / van de Boerenkrijg / Bid voor ons”. Hier moeten we dus in 

rijrichting en niet in leesrichting de ‘O’ van “Onze” en de ‘V’ van “van de” gebruiken als de laatste twee 

letters die we voorbij rijden van ’n tekst met een langste woord. Met RO en OV vormen we ‘voor’ of 

antwoord E. rimpel. 

 

Vraag 25B: Welk is het verschil tussen het aantal benamingen, aangegeven tussen (verticaal) “De 

Westhoek” en “Fietsroute”, op ’n rode (oranje) folder, en het aantal tittels, aangegeven tussen 

(verticaal) “De Westhoek” en “Wandelroute”, op ’n groene (lichtgroene) folder, op het bord met 

“TOERISME VLETEREN”? 

K.U.: A. minder dan 4     B. 4     C. 5     D. 6     E. meer dan 6. 
Voor de fietsroutes vonden we 9 benamingen, waarvan 1 met “Westhoek” i.p.v. “De Westhoek”, dus 8 

goeie. Er waren 3 folders met “Wandelroute”. Hier opletten geblazen en zien dat ‘tittels’ met dubbele ‘t’ 

stippen of punten betekent. In “Sint-Sixtus” - “Brabanthoek” en “Beverdijk” telden we 4 punten. 8 – 4 = 

antwoord B. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniël liet weten dat dit zijn laatste inrichtingen zijn geweest. Als liefhebber van het genre vind ik dat 

jammer. Want, toegegeven, je kwam na zijn zoektochten te hebben gedaan steevast met een hoop huiswerk 

terug. Maar dat achteraf allemaal uitvlooien, puzzelen en scrabbelen was toch nog een aangename 

bezigheid. Bedankt Daniël!                                 

                                                                                                                                                   Jacky C. 
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