
 

 

 

 

Voor de 18de editie van de Klavertjevierzoektocht werden we uitgenodigd voor een leerrijke tocht 

door Niel, volgens hun gemeentelijke slogan ‘Niel, parel aan de Rupel’. Voor ons, Oost-Vlamingen, 

een aangename kennismaking. Wegenwerken maakten het ons wat moeilijk, maar daar wordt 

tegenwoordig menig inrichter mee geplaagd. Zoals gebruikelijk bij het echtpaar Schollaert-Coen, 

hebben we onze borst serieus nat moeten maken om tot een behoorlijk resultaat te komen. 

 

Vraag 1: Bij welk fietsknooppunt ligt, volgens gegevens in de directe omgeving, in werkelijkheid 

(in vogelvlucht)  

A. de abdij Sint-Bernardus het dichtst?    B. het kasteel Groeningenhof het dichtst?  

C. de kapel van Sauvegarde het dichtst?   D. de kerk van Eikevliet het dichtst? 
Op een eerste bord met “Baksteenpad” vonden we de Sint-Bernardusabdij van Hemiksem bij 

fietsknooppunt 30, het kasteel Groeningenhof bij knooppunt 15, voor de kapel van Sauvegarde telde 

punt 83 en voor de kerk van Eikevliet punt 36. Op een tweede bord met “Fietsknoop-puntennetwerk 

Scheldeland” kreeg de kapel van Sauvegarde een plaats bij punt 11 dat dichterbij was dan de 83 op 

het vorige bord. Ook vonden we hierop nog een tweede Sint-Bernardusabdij, nl. die van Bornem, 

gelegen bij punt 40. Bijgevolg was de oplossing voor deze vraag: 

 A. 30/40  B. 15  C. 11  D. 36   

 

Vraag 7: Op de dichtstbijzijnde verlichtingspaal komen drie gele stickers voor met daarop 

telkens een cijfer. Hoeveel verschillende getallen kan men vormen door die stickers op een 

bepaalde manier aan te brengen op die paal? 
Bedoelde verlichtingspaal droeg het nummer 922, dus de cijfers 2, 2 en de 9 die ook 

als een 6 kan gekleefd worden. De drie stickers tegelijkertijd aanbrengen kan op 

verschillende manieren gebeuren: we kleven ze eerst alle drie naast elkaar en 

bekomen aldus de volgende combinaties 229 292 226 262 622 922. Voor een 

volgende reeks kleven we twee stickers naast elkaar en de derde eronder. Op die 

manier bekomen we 22 26 29 62 92 2 6 9, dus in totaal 14 verschillende 

mogelijkheden. 

 

Vraag 20: Welke van volgende vijf medeklinkers bevindt zich het dichtst bij de pijl op het 

gefotografeerde bord? Z V W G E D  
We begonnen met antwoord E te schrappen want dat is geen medeklinker. Voorbij de eerste 

wegverandering nadat ons gezegd werd dat we mochten beginnen aan fotoblad 2 vonden we aan beide 

straatzijden een bord met  “VZW Pegode”, duidelijk het onderwerp van de foto. Bovendien was op 

deze borden aan de achterkant en dicht bij de pijl, respectievelijk “Zater” en “Woe” bijgeplakt. Heel 

verleidelijk om deze te gebruiken. Maar toch klopte er iets niet, de strepen waren niet identiek en het 

witte vlekje op onze foto stond niet op deze borden. Enkele wegveranderingen verder kregen we dan 

ook bevestiging bij het vinden van een 3de bord met de zwarte pijl rechts van de tekst. Aangezien ‘E’ 

fout was, werd ‘D’ de gevraagde medeklinker.  



Vraag 23: Bemerkt men op het gebouw waarvan de naam voorkomt in de uitdrukking met als 

betekenis ‘de beslissing is genomen’ 

A. een tekst waarmee met letters ervan de naam van alle verschillende muzieknoten kan 

gevormd worden? 

B. een woord waarin de naam van twee muzieknoten omgekeerd voorkomt? 
De uitdrukking ‘de kogel is door de kerk’ bracht ons bij een tekst in steen aangebracht boven de 

kerkdeur: “Geloofd zij Jesus Christus Amen”. Aangezien ons niet opgedragen werd alle namen van 

de muzieknoten tegelijkertijd te maken, hadden we geen probleem om met ‘ja’ te antwoorden op deel 

A. Het antwoord op deel B. werd ook ‘ja’ omdat in “Christus” zowel de si als de ut omgekeerd 

verborgen zitten. Maar daarmee waren we er nog niet, want op een infobord in de nabijheid van de 

kerk vonden we een luchtfoto waarop de kerk ook te zien was. Uiteraard waren daarop geen letters te 

bekennen en kregen zowel deel A. als deel B. ‘neen’ als bijkomend antwoord. 

 

Vraag 48: Welke verschillende klinkers uit 

ons alfabet komen niet voor op het 

eerstvolgende huisnummerbordje dat je langs 

je verdere wandelweg zal voorbij gewandeld 

hebben waarop zich een getal bevindt dat 

geen priemgetal is, de cijfers waaruit dat getal 

bestaat geen priemgetallen zijn en de som van 

die cijfers ook geen priemgetal is? 
 

 

Het eerste huisnummerbordje dat een 

huisnummer droeg dat cijfermatig volledig 

voldeed aan de vraagstelling was bij n°18. Maar 

op die brievenbus waren er twee bordjes 

aangebracht, waarvan we het onderste en 

kleinste van de twee als eerste voorbij 

gewandeld waren. Bijgevolg hadden we als 

bruikbare tekst: “Bosmans – Carnuwal  

Henskens” en dus niet de ‘i’ en ‘y’. 

 

 

 

 

Niet alleen op de gemeente Niel is de term ‘parel’ van toepassing. We vonden tijdens deze zoektocht 

tal van pareltjes tussen de ons voorgeschotelde vragen, in een stijl eigen aan de inrichters. Benieuwd 

waar de volgende editie ons brengt…. 

 

 

                                                                                                                        Jacky C. 

  

  Foutenlast Caboraleden         

3 Liefooghe Alix 2,5   16 D'Haeseleer Michel 2,7 

5 De Clerck Leo 2,5   17 Maes Julienne 2,7 

6 Jacobs Karel 2,5   21 Rottiers Vic 2,7 

9 Colpin Jacky 2,5   22 Thienpondt Annette 2,7 

10 Van Bruane Jacques 2,5   23 Duerinck Eugéne 2,7 

13 De Grave Ronny 2,7   25 Meulebroeck Marleen 2,7 

14 Van Haver Wim 2,7   27 Verheggen Herman 2,7 

15 Hendrickx Johan 2,7   29 Belleter Linda 2,7 

 


