
 

 

 

De 19de editie van de Klavertjevierzoektocht bracht ons naar Schelle, voor ons onbekend terrein. 

Maar al gauw bleek het een landelijke gemeente met een rijke geschiedenis en tal van 

bezienswaardigheden. 

We trokken dus met veel goede moed naar Schelle, wetende dat we serieus ‘onze tenen zouden 

moeten uitkuisen’ om de denkpistes van Ann en Eddy te doorgronden. Het heeft menige 

verplaatsing gevergd, maar achteraf bleek het toch de moeite waard geweest. 

 

Vraag 10: Welk is de laatste letter van de voornaam van de persoon waarvan zijn familienaam 

hier tweemaal voorkomt? 

We bevinden ons op het Louis Wachters Plein met bijhorend monument, waar de aanleg ervan 

verduidelijkt wordt in een informatiekast. Hierin konden we talrijke namen lezen van een 

kunstenaar, de burgemeester en schepenen, fotograaf, enz. maar liefst 39 in totaal. Na de volledige 

rij namen alfabetisch gerangschikt te hebben, stelden we vast dat kunstenaar Roger Pintens driemaal 

vermeld werd en we ook Ams Aline niet mochten gebruiken, want er was vraag naar ‘zijn’ 

familienaam. Waren wel tweemaal vermeld: Claes Raymond – Cools Thomas – Mennes Bob – Van 

den Bossche Eddy, wat ons al bij de beginletters D – S – B – Y bracht. Maar aangezien er naar de 

familienaam werd gevraagd, kwamen ook Wachters Bruno en Wachters Louis in aanmerking. 

Bijgevolg ook O en S, waardoor het antwoord op deze vraag was: B D O S S Y. 

 

 

Vraag 16: In welke eeuw besteeg de Belgische koning die men kende onder de naam die we 

hier bemerken de troon? 

Op een muurtje lezen we “LEOPOLD STRAAT”, wat ons al gauw doet besluiten dat we er drie 

hebben gehad met die naam en resoluut antwoorden met 19e – 19e – 20ste . Uiteraard heeft de 

inrichter gelijk als hij zegt dat het alleen de eerste Leopold kan zijn die hij bedoelt.  De twee 

volgende hadden inderdaad al een ‘rugnummer’. 



Vraag 31: Hoeveel bedraagt de som der cijfers die zich hier op het bord met “PETRUS” 

bevinden? 

Op een eerste bord aan de Sint-Petrus en Pauluskerk, met vermelding van de missen, vinden we 

17.30 en 9.30, geeft antwoord 23. Op een tweede bord, met informatie over Petrus Cops, staat 1464 

en 14, som van de cijfers 20. De op dit laatste bord voorkomende tekst “m° cccc° lxiiii – xiii” mogen 

we niet gebruiken als Romeinse cijfers, want die worden enkel in hoofdletters geschreven. 

 

Vraag 40: Hoeveel maal komt hier “GILLIOT &” voor? 

De tekst zoals in de vraag vermeld vonden we op de muur, op een wegwijzer en 3 maal op de 

infoborden = 5 maal. Maar aangezien we de “&” mogen wegdenken, waren ook de 3 maal te vinden 

“GILLIOT” correct. Bijgevolg werd het antwoord op deze vraag 8. 

 

Vraag 42: Hoe oud (jaren) was de hier in een maand november geboren John toen hij het 

beroemde gedicht schreef? 

KU: 41 – 42 – 43 – 44 – 45  

Op een bordje dat we vonden in een grasveld in de buurt van de Sint-Bernardusabdij en waarvan de 

tekst tegen het einde van de zoektocht nog nauwelijks te lezen was, staat een vertaling van het 

gedicht ‘In Flanders Fields’ van John McCrae. Daarop worden geboorte- en sterfjaar vermeld (1872 

– 1918) en met de aanduiding in de vraag weten we dat hij geboren werd in november 1872. Wie 

zijn wijsheid op het Internet ging zoeken en daar las dat de definitieve versie op 8/12/1915 werd 

geschreven, kwam uit op een leeftijd van 43 jaren. Maar … we lazen op datzelfde bord ook dat – 

toen hij zijn gedicht schreef – het veld bezaaid lag met ontelbare klaprozen. Wetende dat klaprozen 

bloeien in het voorjaar en begin van de zomer, konden we besluiten dat hij in 1915 nog niet jarig 

was geweest en bijgevolg maar 42 jaar oud was. 

 



Vraag 50: Hoeveel verschillende letters telt het langste (meeste letters) woord hier in de 

omgeving waarin een woord verborgen voorkomt dat de naam van een insect is maar dat ook 

een voorzetsel of bijwoord kan zijn? 

KU: 6 – 8 – 9 – 11 – 14  

Eerst meenden we het bedoelde bord gevonden te hebben op het jaagpad, met daarop als langste 

woord “klimopzijdebij”, dus 11 verschillende letters. Veel later, toen we voor het eerst in het park 

konden, vonden we daar een op het eerste gezicht zelfde bord. Alleen had het bijtje op dit bord drie 

zwarte streepjes op de vleugel, die we niet zagen op het eerste bord. De inrichter had duidelijk voor 

variatie gezorgd. Op dit bord was het langste woord “mannetjesbijen”, dat 9 verschillende letters 

telt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de looptijd van deze zoektocht werd verlengd door de corona-perikelen, liep die wat samen 

met ‘d Oude Doos in Bazel. Wie aan beide zoektochten deelnam wist waaraan hij begonnen was. 

Maar langs deze weg willen we Ann en Eddy nog bedanken voor deze beide inrichtingen. 

Gemakkelijk? Verre van! Plezant ? Zeker en vast! Tot een volgende…. 

 

Jacky C. 

 

 

 

 

 

 

 

  Foutenlast Caboraleden     21 Duerinck Eugène 5  

4 Knockaert Hans 3,6   22 Verheggen Herman 5  

5 Danneels Ria 3,7   26 Meulebroeck Marleen 5  

6 Liefooghe Alix 3,8   27 De Grave Rony 5  

7 Jacobs Karel 3,8   33 Van Haver Wim 5  

8 Van Bruaene Jacques 3,8   35 Belleter Linda 5  

9 Colpin Jacky 3,8   44 Maes Julienne 6  

10 Van Nieuwenhuyse Chris 4   46 Laurent Guido 6  

12 Dequidt Isa 4   47 Leyssens Jos 6  

13 Elpers Hugette 4,1   55 De Beule Christine 7  

14 D'Haeseleer Mike 4,1   79 Wullaert Wim 7+  

15 Rottiers Vic 4,3   85 Van Damme Herwig 7+   

20 Thienpondt Annette 4,5   87 Hendrickx Johan 7+   

                


