
 

 

 

 

 

De KRC vierde haar 60-jarige bestaan met een jubileumzoektocht. Reeds in 1958 bestond er in Assebroek 

een vereniging die zich bezighield met het organiseren van oriëntatierally's.  

Covid gooide echter roet in het eten van deze jubileumeditie waardoor de looptijd werd verlengd tot een 

volledig jaar en geen feestelijke prijsuitreiking kon plaatsvinden. Dit laatste loste het bestuur van KRC op 

door waardebons toe te kennen aan de winnaars. 
 

Starten deden we traditiegetrouw aan het concertgebouw en na enkele vraagjes om op dreef te komen 

belandden we aan het Zilverpand. 
 

De naam Zilverpand is meermaals vermeld langs onze wandelweg in dit Zilverpand. Dit gebeurt in diverse 

kleuren, zowel voor het woord zilver als voor het woord pand. 

Vraag 6:  Welke kleur heeft het woord 'zilver', al of niet verborgen in een   

                 langer woord, langs onze wandelweg in het zilverpand ?  

                 Mogelijke antwoorden: goudkleurig - zilverkleurig - rood - blauw -  

                 zwart - wit. 

Zilverkleurig (bovenaan onderdoorgang), blauw (op foto’s met papieren zakken), 

zwart (grote metalen letters) en wit (straatnaambord waren al juiste antwoorden, 

geen probleem. Rood moest ook als een juist antwoord genomen worden. Volgens 

de inrichters was het gelegen binnen het zilverpand. We zien inderdaad het woord 

‘Zilver’ in het rood iets naar achter maar is dit dan binnen het Zilverpand??  

Wij beschouwden het als de straatkant. Het was dan ook ons enige strafpunt  in 

deze zoektocht. 
 

Bij het eind van de overkapping zien we rechts van ons, tegen een gevel, een ovaalvormige gedenkplaat. 

Over de tekst op deze plaat gaat onze volgende vraag.  

Vraag 8:  Noteer, zoals hier op de gedenkplaat vermeld, het woord waarin zich de tekst 'or' bevindt. 

Op de bewuste plaat stond een tekst met 

vier woorden waarin zich ‘OR’ bevond. 

ORA – LABORA – DOOR – FORSAN. 

Dit is zo’n typische vraag in KRC-stijl 

waarbij je goed moet opletten naar de 

schrijfwijze van de woorden. Deze 

woorden moeten genoteerd worden zoals 

daar ter plaatse vermeld.  

“LABORA” was niet zomaar gegeven, maar wel zoals op de foto hierbij. Dus de letter L en de letter A aan 

elkaar. ORA was één woord en mocht niet beschouwd worden als uit twee delen.  

 

Voor onze volgende vraag gaan wij tot het gebouw wat verder aan onze rechterzijde met huisnummer 7. 

Het naamplaatje lezen bij het gebouw met huisnummer 7 beschouwen wij niet als het privé schenden. 

Vraag 15: Zo te zien wonen wij er met 4 personen.  Welke van de vier daar vermelde voornamen  

                 heeft het meest aantal letters? 

De tekst voor de vraag ‘lokte’ ons 

naar het huis met huisnummer 7 waar 

blijkbaar 4 personen woonden.  De 

voornaam met het meest aantal 

letters was daar Herlinde. 

‘Toevallig’ was er aan de overzijde 

van de straat (huis met huisnummer 

6 / binnen 10m) ook aangegeven dat 

er daar 4 personen woonden (samen met een hond). De hier langste voornaam van de vier was Chantal. 

Het juiste antwoord was dus HERLINDE – CHANTAL 



Na enig zoekwerk is op of aan de voorgevel van deze voormalige Civiele Griffie ook een reeks getallen, in 

Romeinse cijfers vermeld, te zien. Dit inspireerde ons voor de volgende vraag.  

Vraag 22: Welk goudkleurig getal, weergegeven met 

                  Romeinse cijfers, staat op ongeveer dezelfde  

                  hoogte als het getal 3, weergegeven met 

                  Romeinse cijfers, op de plaat van hieruit te 

                  zien? 

Bovenaan de Griffie stond Mozes afgebeeld met de 10 

geboden. Hierop was het getal VIII te zien op de hoogte van 

het getal III. Dit was echter niet het volledige antwoord. Er 

was daar vanop de plaats waar we stonden op het Belfort 

ook nog tweemaal een uurwerk te zien met goudkleurige 

Romeinse cijfers. Op de hoogte van de III bevond zich de 

IX. Antwoord: VIII – IX – IX  

 

We komen langsheen de kerk bij de bushalte en zo bij een monumentje met o.a. de tekst "HULDE VAN 

DE" aan de zijkant. Met de gegevens op dit monumentje lossen we de volgende vraag op.  

Vraag 28: Hoeveel wezens zijn er afgebeeld op of aan dit monumentje? 

Op het eerste zicht een simpele vraag maar hier had je een goede bril nodig. Op 

het monument vonden we twee engelen bovenaan, een leeuw en een beer als 

steunpilaar, een leeuw op een schild, vier engelen op de centrale afbeelding met 

Maria als centrale figuur, een slang aan Maria’s voeten en een kleine leeuw op 

het ereteken. Deze laatste was echt moeilijk te zien, bovendien was het door de 

tand des tijds vervaagd. Het was maar bij een tweede doortocht, als het licht 

beter was, dat we het opmerkten. Samen waren er dus 12 wezens. 

Het is ook de vraag die het meest foutief werd beantwoord, slechts 55% van de 

deelnemers hadden deze vraag juist.  
 

                                                                                                                                 Jacques  V.B. 
 

  Score Caboraleden    Max. 70     57 Verlinde  Marleen 69 

4 Meulebrouck Marleen 70  64 Temmerman  Dirk 69 

5 Bucquoye Luc 70  67 Leyssens Jos 69 

6 Cornette Marc 70  68 Liefooghe Alix 69 

10 Windels Ivan 70  69 Belleter Linda 69 

12 Malengier Marcel 70  71 Beckers Gerard 69 

14 Franckaert Rudi 70  73 Laurent Guido 69 

18 De Grave Rony 70  74 De Beule Christine 68 

25 Dierickx Koen 69  92 Beernaert Frans 68 

27 Baert Christelle 69  93 De Vrieze Marianne 68 

29 Wullaert Wim 69  94 Van De Velde Peter 68 

31 Duerinck Eugene 69  103 Thienpondt Annette 68 

32 Vandekerkhove Christine 69  109 Elst Willy 68 

33 Vanacker Danny 69  112 Verheggen Herman  68 

34 Van Tieghem Geert 69  113 Van Damme Herwig 68 

35 Beernaert Stefaan 69  119 Knockaert Hans 68 

45 Vanhaverbeke Raf 69  125 D'Haeseleer Michel 67 

46 Danneels Ria 69  131 Maesen Willy 67 

47 Verlinde  Willy 69  137 Rottiers Vic 67 

50 Pollet Noël  69  172 Stevens  Dirk 65 

51 Van Bruaene Jacques 69  191 Danneels Ronny 65 

52 Delauw Karl 69   223 Van Den Bossche Nana 63 

 


