
 
 

 

Omwille van de Corona-toestanden en om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden, werd de 23ste 

herfstzoektocht een autozoektocht van 24 km in Bazel, Kruibeke en omgeving i.p.v. de gebruikelijke 

wandelzoektocht.  
 

Het is niet gemakkelijk om een keuze te maken uit de vele prachtige vragen in deze zoektocht, maar 

laat mij beginnen met de vraag waartegen het meeste fouten zijn gemaakt. 

Vraag 3: Indien men op de steen met “HUISVESTING” de naam van de maand vervangt door 

het overeenkomstige cijfer bekomt men een aanduiding, uitsluitend gevormd door cijfers, van een 

bepaalde dag uit de vorige eeuw. Hoeveel verschillende andere dagen uit de vorige eeuw kan men 

echter op dezelfde manier maken met die cijfers? (nul is fout) 

Op de bedoelde steen vinden we “8 mei 1992”, wat we dus dienen te 

wijzigen in 8/5/1992. Als we daarmee aan de slag gaan, er rekening mee 

houdende dat we in de 20ste eeuw moeten blijven, weten we dat we 

alleen de cijfers 8, 5, 9 en 2 van plaats kunnen wijzigen. Zo kunnen we 

telkens twee dagen bekomen in de jaren 1925 – 1928 – 1929 – 1952 – 

1958 – 1959 – 1982 – 1985 – 1992 – 1995 – 1998 of 24 verschillende 

mogelijkheden. Omdat er gevraagd wordt naar ‘andere’ dagen, wordt 

ons antwoord 23. Zover waren we ook gekomen. Maar … de inrichters 

gingen hier nog een stapje verder. Omdat de cijfers op de steen 

bevestigd zijn en niet gebeiteld , zouden we de 2de ‘9’ er kunnen 

afnemen en omdraaien tot een ‘6’. Jammer dat we hier niet aan gedacht 

hebben, want we hebben deze val nog eens gehad, toen met de stickers 

die gebruikt worden om het nummer op een elektriciteitspaal aan te brengen. Als we dan op een zelfde 

wijze gaan rekenen als hiervoor, komen er nog eens 24 mogelijkheden bij, geeft een totaal van 47. 

Slechts 5 van de 74 deelnemers wisten deze vraag juist te beantwoorden. Bravo! 

 

Vraag 9: Op een bord met o.a. “8,4” en “7,5” komt meermaals een woord voor dat we kunnen 

omschrijven als ‘gebieden waarvan men de waterstand kan regelen’. Hoe dikwijls wordt dat 

woord onmiddellijk gevolgd door een woordje met minder dan vier letters? 

Het omschreven woord is “polders”, meermaals terug te vinden op een bord met drie wandelroutes ‘De 

Polders van Kruibeke’. Dit is een mooi voorbeeld van het feit dat het heel belangrijk is om ook de 

vertalingen grondig te lezen. In de Nederlandse tekst zit  “Polders van Kruibeke”, in de Franse vertaling 

“Polders de Kruibeke”, in de Engelse tekst “Polders of Kruibeke”, telkens driemaal. In de Duitse tekst 

echter staat slechts tweemaal “Polders von Kruibeke”, de derde tekst “Polder von Kruibeke” is fout. Het 

juiste antwoord was dan ook 11. 

 

Vraag 18: Welke medeklinker bevindt zich tweemaal in de directe omgeving (1m) van de kapel? 

Aan een boom vinden we een houten kapelletje met “A. V. Maria” en er juist 

onder een afgebeelde kapel met “VLM “ en “3 K-route”. Een zelfde afgebeelde 

kapel met bijhorende tekst hangt aan de overkant van de straat aan een 

elektriciteitspaal. Binnen de toegelaten zoekruimte vinden we daarbij nog een 

bord met “Groene Hoevenroute”, “Gemeente Kruibeke” en “Davidsfonds”. We 

moeten dus antwoorden voor elke kapel afzonderlijk. Voor de echte kapel is 

dat VMR, voor de afgebeelde aan de boom eveneens VMR, want daar 

gebruiken we dezelfde gegevens. Voor de afbeelding aan de elektriciteitspaal 

wordt het antwoord GMS. Wat de inrichter blijkbaar niet had gezien en in zijn 

motivatie aangeeft als ‘tijdens de loop van zoektochtperiode achter 

beschermglas bijgekomen gegevens’, is dat er op het Mariabeeld in de echte kapel “BJB” staat. Voor 

de eerste twee kapellen was dus ook de ‘B’ een juiste letter, facultatief aanvaard bij de beoordeling. 

Toegegeven, je moest al wat lichaamslengte hebben om dit te kunnen zien. 



Vraag 21: Hoeveel bedraagt de som van cijfers die zich zowel in het rode jaartal bevinden op de 

Lindehoeve als in het jaartal op de Bolderikkapel die je na wegopdracht 39 passeert? 

Op de Lindehoeve staat, in rode cijfers, 

“1938”. De Bolderikkapel even verder dateert 

van 1870. Door de term ‘de Bolderikkapel’ 

zochten we naar eventueel een tweede kapel 

verderop, doch die was er niet. Dus moesten 

we het stellen met deze twee jaartallen. Omdat 

er sprake is van ‘de som van cijfers’ en niet 

‘de som van de cijfers’ is de verleiding groot 

om naar allerlei combinaties te gaan zoeken. 

Uiteindelijk besloten we om het eenvoudig te houden en effectief alleen te werken met de ‘1’ en ‘8’, de 

enige cijfers die zich in beide jaartallen bevinden: som 9.  

 

Vraag 33: In het woord Peeters komen drie letters voor die in ons alfabet onmiddellijk mekaar 

opvolgen. Ook in een ander woord hier in de directe omgeving van Peeters is dat het geval. 

Hoeveel letters bevinden zich in dat andere woord tussen de letter R en de letter T? 

Op of aan het monument ter 

nagedachtenis van Burgemeester 

Peeters zijn twee borden 

aangebracht, waarop we op zoek 

gaan naar woorden waarin de ‘R’ en 

de ‘T’ voorkomen. Wel opletten dat 

er niet meer dan drie elkaar in het 

alfabet opvolgende letters mogen 

voorkomen. 

Op het eerste bord zijn 

“Burgemeester” en “Huisarts” fout, 

want daarin zitten RSTU, dus vier 

opeenvolgende letters. Hetzelfde 

geldt op het tweede bord voor 

“Gemeentebestuur” en “expertiseburo”. Zijn wel juist: “Notaris” (rst) = 1, ”partners” (rst) = 0 en 2, 

“Steendorp” (nop of rst) = 5, Organisatiecomité (mno of rst) = 6 en 13.  

Geeft als correct antwoord: 0 – 1 – 2 – 5 – 6 – 13. 
 

De volgende inrichting van dit duo, de klavertjevierzoektocht in Niel, wordt op gang geschoten na het 

heropenen van de horeca. Hopelijk is 1 mei nog altijd de voorziene datum op het ogenblik dat deze 

Weergalm verschijnt.  

 

Jacky C. 

 

 

 

 

         

   Foutenlast Caboraleden            
 4  Van Haver Wim 10   22  Verheggen Herman 32   
 6  Rottiers Vic 10   24  Danneels Ria 35   
 10  Jacobs Karel 15   25  Knockaert Hans 35   
 12  Liefooghe Alix 15   28  Dequidt Isa 42   
 15  Van Bruaene Jacques 15   31  Van Nieuwenhuyse Chris 42   
 16  Colpin Jacky 15   38  Hendrickx Johan 50   
 18  Belleter Linda 27   45  Wullaert Wim 50+   
 20  Thienpondt Annette 32   49  Dierickx Koen 50+   
 21  Duerinck Eugene 32    50  Van Damme Herwig 50+   
 

        


