
 

 

Traditiegetrouw kunnen we van putje winter tot in de lente de Ros-voorjaarswandelzoektochten  doen. 

Het ziet er op het eerste zicht eenvoudig uit; … maar toch blijkt al na een tijdje dat waakzaamheid 

geboden is.  

Enkele vragen die we eens nader bekijken. 

 

Vraag 1: Van welk woord, hier te zien, kan men met de verschillende letters de naam vormen van 

een infectieziekte? Welke twee bekende namen (Prisma) worden aan die ziekte gegeven? 
We zien daar LAPPERRE; dus met de verschillende letters kan je LEPRA vormen en dan kan je in 

Prisma  Lepra en Melaatsheid terugvinden.  

   

Vraag 6: Hoeveel verschillende medeklinkers bevinden zich niet op het bord met o.a. 

“SCHOONHEIDSINSTITUUT AN”?  
Er staat het bord, dus moeten we voor ieder 

bord afzonderlijk een antwoord noteren. In de 

vraag staat ook o.a. waardoor er op het bord 

meer moet staan dan enkel de opgegeven tekst. 

Het bord boven de deur vervalt dus en er mag 

enkel geantwoord worden met de tekst op een 

tweede bord: Schoonheidsinstituut An Van Der 

Beken. Oudestraat 7. Voor inlichtingen TEL. 

Schoonheidszorgen Pedicure. En als je goed 

keek was ook “Zonnebank” te lezen, maar gaf 

geen verschillend antwoord. 

Dus alleen antwoorden met ‘6’ 

 

Vraag 12: ‘Uitgedoofd en kloppend’! Welk woord voldoet aan deze cryptische omschrijving? 

Hoeveel maal bevindt zich bedoeld woord langs dit stukje Marlier? 
Twee vraagtekens, dus twee antwoorden. Prisma: UIT: uitgedoofd en bij SLUITEND staat kloppend. Dus 

nu op zoek naar UITSLUITEND en dat woord is daar 3 maal te vinden. 

 

Vraag 15 : Vul aan met gegevens in de omgeving: Hier begint de … (aantal puntjes van geen 

belang) 
In de omgeving is een zoekruimte van 20 meter. Voor die vraag tellen gegevens op de grond mee! Op de 

grond vinden we “ZEE” . Maar het hoeft geen tekst te zijn. Op een infobord staat vermeld dat de 

Hopduvel wandeling daar vertrekt en als we nog eens rondkijken is het duidelijk (aan de hand van de 

huisnummers) dat de 

Gasthuis straat daar 

ook begint.  

Dus 3 antwoorden:  

ZEE   

HOPDUVEL 

WANDELING    

GASTHUIS STRAAT 

 

 

Vraag 21: Vul per gezegde aan, zoals in Prisma vermeld, met twee woorden waarvan één woord de 

naam is van een dier dat hiertegenover te zien is:  
A) daar…geen… naar     kraait     -    haan 

B) beter één … in de …dan tien in de lucht  vogel     -    hand 

C) als een … zonder…     kip         -    kop 

D) … … zingt zoals het gebekt is    ietder     -    vogeltje 

E) Zich in het … van de …wagen   hol         -    leeuw 

F) Balen … een …     als          -    stier 

ASSE  - WANDELZOEKTOCHT 



Alle dieren zijn te vinden dus alle gezegden kan je invullen. Maar de val zit in ‘ZOALS VERMELD IN 

PRISMA’  Deelvraag D: Ietder vogeltje zingt zoals het gebekt is. 

Vraag 22: Welk cijfer komt er niet voor in een jaartal dat zich op de markt bevindt? 
Op de grond staat ‘1986’ MAAR voor die vraag tellen gegevens op de grond niet mee. Na een tijdje 

zoeken is het duidelijk dat het ook niet van belang is, alle Arabische cijfers zijn te vinden, dus 

antwoorden met de in het reglement vermelde Romeinse cijfers. 

Antwoord : I – V – X – L – C – D – M  

 

Achteraf gezien oogt het allemaal eenvoudig maar toch slaagde niemand er in een foutloos parcours te 

wandelen. We hopen volgend jaar terug te kunnen genieten van een mooie wandeling met pittige 

vraagjes.  

 

                                                                                                                                        AMR 

 

  Foutenlast Caboraleden   61 Liefooghe Alix 3 

1 Temmerman Dirk 1 64 Thienpondt Annette 3 

5 Schelfhout Ria 2 66 Van Tieghem Geert 3 

9 Van Haver Wim 2 68 De Veirman Octaaf 3 

11 Jacobs Karel 2 71 De Clerck Leo 3 

14 Wullaert Wim 2 73 Windels Ivan 3 

16 Duerinck Eugène 2 75 Baert Christelle 3 

20 Meulebrouck Marleen 2 77 Verheggen Herman 3 

21 Delauw Karl 2 80 Beernaert Frans 3 

34 Belleter Linda 2 83 Danneels Ria 3 

38 Roels Anne-Marie 2 84 Van Bruaene Jacques 3 

39 Maesen Willy 2 89 De Vrieze Marianne 4 

42 De Grave Rony 2 98 Van De Velde Peter 4 

48 Colpin Jacky 2 107 Verlinde Willy 5 

50 Jacobs Eric 2 108 Hendrickx Johan 5 

56 Knockaert Hans 3 114 Vanderkimpen Joseph 5+ 


