
 

 

 

Deze 36ste editie bracht ons door het Heuvelland en in de omgeving van de Kemmelberg en Rodeberg, 

om af te sluiten met een wandeling in Ieper. 

Met het mondkapje constant binnen handbereik, trokken we erop uit om een antwoord te zoeken op o.a. 

de hierna besproken vragen. 
 

Vraag 8B: Komt er hier ergens ’n persoon voor waarvan je zijn naam kan scrabbelen met de 

letters ‘HURRAT ROYEL’? 

Op het oorlogsmonument vonden 

we vrij gemakkelijk de naam 

ARTHUR LEROY, een anagram 

van de opgegeven woorden. In de 

vraag werd echter niet naar de 

naam gevraagd van die persoon, 

maar naar hemzelf hier afgebeeld. 

Naast het monument vonden we 

zijn graf met daarop een foto van 

Arthur. Antwoorden met ‘ja’. 
 

“Wat verder komen wij bij ’n viersprong met “Kemmelbergweg” op straatnaambord. Daar staat ’n 

betonnen paal met lamp en op de paal vinden we ’n nummer bestaande uit vier cijfers (zwart op geel)! 

“We testen daar even jullie rekenknobbels met ’n rekenvraagje!”   lazen we vóór de vraag. 

Vraag 10A: Maak de som van de cijfers van het getal op de betonnen paal en vermenigvuldig die 

som met het grootste cijfer (in waarde) van dit getal van vier cijfers. Maak de som van de twee 

cijfers na deze vermenigvuldiging. Vermenigvuldig dan met het tweede grootste cijfer van het 

getal van vier cijfers. Maak nogmaals de som van de twee cijfers van het bekomen getal! Wat 

bekom je dan? 

Mog. antw.: ’n tweevoud – ’n drievoud – ’n viervoud – ’n vijfvoud – ’n zesvoud – ’n     zevenvoud 

– ’n achtvoud – ’n negenvoud. 

Die test van de rekenknobbels zal wel iedereen goed doorstaan hebben. Met “1413” op de paal, kwamen 

we op een eindtotaal van 9, dus ’n drievoud en ’n negenvoud. Maar een heel eind verder, bij wegopdracht 

58, vonden we nog een viersprong met het bedoelde straatnaambord en “1240” op ’n paal. Dit gaf 2 als 

eindresultaat, dus ook nog ’n tweevoud toevoegen aan onze antwoorden. 
 

Vraag 15C: Naast de kerk is er ’n Brits militair kerkhof. In welk seizoen of jaargetijde sneuvelden 

het meeste personen die hier begraven liggen in rij C, hier op het Brits militair kerkhof naast de 

kerk? 

Mog. antw.: LENTE – ZOMER – HERFST – WINTER. 

’n Brits militair kerkhof en hier op 

‘het’ kerkhof volstaat al om op onze 

hoede te zijn en op zoek te gaan naar 

meer dan één kerkhof. En dat was hier 

inderdaad het geval. Aan beide zijden 

van de kerk vonden we een aantal 

graven van gesneuvelden. Aan de ene 

kant lagen een 13-tal zeer jonge 

jongens begraven, allen gesneuveld in 

een tijdspanne van enkele dagen in de 

maand maart, maar allemaal vóór 21 

maart, dus nog in de ‘winter’. Op het 

andere gedeelte was het grootste aantal 

gesneuveld tijdens de maand mei, dus in de ‘lente’. 


