
  

 

Voor de 30ste editie van hun zoektocht, hadden Eddy en Mireille gekozen voor het thema ‘Vrijdag de 

13de!’ met een looptijd van 23 maart tot en met 31 augustus 2020. Maar nog vóór de start, deed vrijdag 13 

maart zijn naam alle eer aan, want toen kwam de aankondiging van de eerste lockdown. Gelukkig bracht 

het parcours ons door de polders en in enkele ‘vestzakdorpjes’, zoals ze in de brochure werden genoemd, 

om traditiegetrouw te eindigen aan de Rattevallebrug. Zodoende konden we op een veilige manier 

genieten van deze zoektocht.  

 

Vraag 6 – Deel 1: Op de voorgevel van het kapelletje alhier … 

Als het ware, twee afgekorte metalen namen opeen van bijbelse figuren, de ene van L naar R en de 

andere van R naar L. Noteer bedoelde namen voluit op het antwoordblad. 

‘A’ en ‘M’ vinden we daar, van ‘Ave Maria’. Van L naar R lezen we dus ‘Maria’ en van R naar L wordt 

‘Ave’ ‘Eva’. 

 

Vraag 14: Welk dier is afgebeeld op of aan de voorzijde van de straatgevels tussen “AUX – 370” op 

poort en fiets en bromfiets op verkeersbord? 

MA: een oranje kat – een grijze muis – een witte hond – een trekker – een vis – een insect – een 

zonnebloem. 

De eigenaars waren duidelijk kattenliefhebbers, want het kwam er op eentje niet aan. Wat al zeker fout 

was: een zonnebloem is geen dier en een ‘grijze muis’ is volgens Prisma ‘iemand die niet opvalt’. Een vis 

en een witte hond .. niet gezien. Wel een trekker in de vorm van een zwaluw, die bovendien een insect in 

de bek had om haar jongen te voeden. En we vonden zowaar ook een oranje kat! 

 

Vraag 23: ONTMIJN MIJ   KEER MIJ   VOEG EEN ZIJ BIJ MIJ  IK KLINK GEVAARLIJK  

MAAR BEN – NAAR DE LETTER – EIGENLIJK   ’N HEEL LEUKE VROUW      WELKE HEEL 

LEUKE VROUW? 

Het eigendom waar we gevraagd werden halt te houden, droeg de huisnaam “Mijn Droom”. Zonder ‘mijn’ 

en ‘droom’ omgekeerd naar ‘moord’, het eerste deel van een samengesteld woord. En dan was het 

belangrijk om in Prisma het correcte – naar de letter – woord te gaan zoeken: moordgriet (heel leuk meisje) 

was dat niet, wel moordwijf. 

 

Vraag 24 – Deel 2: Wanneer je hier kop en staart van een alhier vermelde ‘openbare streep’ van plaats 

verwisselt, bekom je de naam van een rivier die je doet dromen van het NOORD-AFRIKAANS LAND 

waar deze heren thuishoren. 



Welk(e) woord(en) kan men scrabbelend vormen dat (die) ’n van de hierna vermelde betekenissen 

heeft (hebben) met de letters van de naam van het land waar je je dan bevindt? 

hoofddeksel – landbouwwerktuig – zeevis – tegenslag – bepaald persoon 

De ‘openbare streep’ was ‘Lijn’, waar we ‘Nijl’ van maken. Met de afgebeelde Egyptenaren wordt het 

verleidelijk om te gaan werken met “Egypte”. Dan zou je ‘pet’ en ‘geep’ hebben kunnen vormen. Maar 

daar bevinden we ons uiteraard niet, wel in ons eigen België. Dus gaan we daarmee scrabbelen en letten 

op dat we antwoorden met de gevonden woorden en niet met de gegeven omschrijvingen. Zo vinden we 

‘eg’ (landbouwwerktuig) en ‘Belg’ – ‘ei’ of ‘ie’ (bepaalde persoon). 

 

Vraag 25: Wie al lang deelneemt aan de zoektochten in Slijpe weet dat er bij vraag 25 – steevast aan de 

Rattevallebrug – altijd een valletje zit. Op ons routeblad lezen we: “Op de zijgevel van het estaminet 

bevinden zich op ’n blad met “30ste Tempelierszoektocht” achter vensterglas PUZZEL 7 en voor beide 

zoektochten vraag 25.” Hiervoor wordt gevraagd naar een West-Vlaams woord dat daar voorgesteld wordt 

door een beeldraadsel. 

Op een eerste blad lezen we “Vraag 25” en het beeldraadsel dat “ULLEWUPPER” voorstelt.  

Aan hetzelfde venster vinden we een tweede blad met “Vraag 25B” en verder op het eerste gezicht een 

identiek beeldraadsel. Maar achteraan staat nog “+ S” (in kleinere druk). Dat zou dan voor de B-zoektocht 

een bijkomend antwoord “ULLEWUPPERS” geven, ware het niet dat in de hoofding van dat blad 

“Tempelierzoektocht” – zonder ‘s’ staat, wat dit antwoord uiteraard als ongeldig maakt. Mooie val! 

 

Voor de 31ste editie mogen we ons verwachten aan ‘Een zee van groen’. Heel graag tot dan! 

 

Jacky C. 

 

 

  

        

  Foutenlast Caboraleden            
6 Temmerman Dirk 0  67 Elpers Hugette 2  
9 Wullaert Wim 1  68 Vanacker Danny 2  
10 Franckaert Rudi 1  71 Rottiers Vic 2  
11 Van Tieghem Geert 1  72 Danneels Ria 2  
17 Windels Ivan 1  74 Meulebrouck Marleen 2  
19 Elst Willy 1  80 Malengier Marcel 2  
21 Maesen Willy 1  89 Jacobs Karel 2  
22 Cornette Marc 1  94 Morlion Johan 2  
23 Liefooghe Alix 1  98 Colpin Jacky 2  
24 Beernaert Stefaan 1  103 Knockaert Hans 2  
25 Danneels Ronny 1  113 Thienpondt Annette 3  
29 Van De Velde Peter 1  114 Duerinck Eugene 3  
30 Baert Christelle 1  135 Verheggen Herman 3  
44 De Vrieze Marianne 1  137 De Grave Rony 3  
46 Van Bruaene Jacques 1  140 Belleter Linda 3  
51 Beernaert Frans 1  146 Verlinde Willy 4  
55 Pollet Noel 1  147 Vandekerckhove Christine 4  
61 Maes Julienne 2  156 Vanhaverbeke Raf 4  
64 D’Haeseleer Michel 2   177 Van Damme Herwig 5  

        
             


