
 

 
 

 

Dit jaar hebben werd er gekozen voor een eenvoudige, maar toch boeiende fotozoektocht. Langs een 

parcours van ongeveer 2,5 km moest er bij de gevonden foto's een eenvoudige vraag opgelost worden.  

Met al die gefotografeerde soms zeer kleine details was het echt speuren, driemaal hebben we het parcours 

moeten afleggen om alle foto’s te vinden! 

Om de vragen op te lossen zijn geen naslagwerken zoals Prisma of internet nodig’ meldde de inrichter. Dit 

moest je wel met een korreltje zout nemen want voor sommige vragen met keuzemogelijkheden en de twee 

parcoursvragen had je wel degelijk een woordenboek nodig en internet moest je toch raadplegen om de 

kleuren van de vlag van Estland te weet te komen.  
 

 

Foto 10: Vlakbij (2m) het gefotografeerde bemerken we een zevenletterwoord die volgens de huidige 

spellingsregels niet meer correct is.  

Welke letter moet worden vervangen en door een andere letter zodat het bedoelde zevenletterwoord 

weer correct wordt?  M.A.: 's' door 'z' - 'c' door 'k' - 'k' door 'c' - 'c' door 's’ - 'z' door 's'.  

Naast de deur met het gefotografeerde lazen we in grote letters de 

naam van het bedrijf ‘CELCIUS’ en op de brievenbus vonden we op 

een sticker het woord ‘REKLAME’. Geen probleem met dit laatste, 

in de huidige spelling moet dit woord met een ‘C’ geschreven worden, 

dus 'k' door 'c' vervangen was al zeker juist. We hadden meer 

problemen met “CELCIUS”. Het moet uiteraard “CELSIUS” zijn 

maar in de vroegere spellingsregels werd dit woord ook zo 

geschreven. Beantwoordde dit dan aan de vraag?  Het is geen woord 

dat niet meer correct is maar altijd foutief was. We hebben daar echter 

geen val in gezien en ook het antwoord 'c' door 's’ geantwoord, wat 

ook moest gegeven worden.  
 
 

Foto 22: Onder het gefotografeerde bevinden zich 2 verschillende medeklinkers in een blauwe kleur. 

Indien we 1 of 2 klinkers toevoegen bij deze medeklinkers kunnen we een woord scrabbelen. Wat is 

een betekenis van het op deze manier bekomen woord?  

M.A.: WREED PERSOON  –  WERKPLAATS  –  LICHAAMSDEEL  –  BOOG  –  GROENTE .  

We hebben daar een tijdje gezocht naar die twee blauwe medeklinkers. Onder het bord met “CIONA” vonden 

we een straatnaambord en twee borden met een richtingaanwijzer maar de teksten op deze borden waren in 

zwarte letters. Een halve meter van de gevel vonden we ook nog een paal met drie verkeersborden. Op het 

bovenste bord was de achtergrond blauw met een witte band. Met de zon erop zag je niet onmiddellijk op 

deze band in zeer kleine blauwe letters “BL”. Het stond er nochtans meermaals op. 

De klus was nu snel geklaard. Je kon met “beul” = WREED PERSOON, met “lab” of “labo” = WERK-

PLAATS, met “bal” = LICHAAMSDEEL en met “lob” = BOOG, maken.  
 

 

Foto 26: Wat bemerken we NIET aan de fiets dat wordt afgebeeld op het verkeersbord vlakbij (3m) 

het gefotografeerde? M.A.: HET STUUR   –    HET ACHTERLICHT   –    HET VOORLICHT   –  

HET ZADEL   –    DE SPAKEN VAN DE WIELEN. 

 

Dit was een leuk vraagje. Je zag een klassiek bordje met een fiets. 

Daarop is er geen achterlicht, voorlicht en spaken te zien. Maar 

goed rondkijken was de boodschap want in een zijwegel tussen de 

struiken vonden we nog een bordje met een fiets, dat zijn beste tijd 

heeft gehad. Daarop was het stuur en de zadel verdwenen. Dus je 

moest alle antwoorden geven.  

 

 

 



Foto 30: Van welk woord is er vlakbij (2m) het gefotografeerde een synoniem te vinden?  

M.A.:  KROEG   –   GROTE BESTELWAGEN   –   LARVE   –   BAAS   –   GAZON. 

Dit is zo’n voorbeeld van een 

foto die niet gemakkelijk te 

vinden was en een vraag waar-

voor je Prisma nodig hebt om 

de betekenis van sommige 

woorden te achterhalen.  

Op een brievenbus vond je 

voor ‘KROEG’ ‘PUB’ en 

voor ‘BAAS’ ‘Meester’, zover 

geen probleem. Moeilijker werd het om iets bruikbaar te vinden voor ‘GROTE BESTELWAGEN’. Je moest 

goed kijken, overschilderd, kon je vaag ‘BUS’ lezen en volgens Prisma is dit ook een grote bestelwagen. 

Probleem, er wordt gevraagd ‘Van welk woord’. ‘GROTE BESTELWAGEN’ bestaat uit twee woorden. 

Je kan toch geen synoniem hebben van twee woorden. Het was echter te mooi om dit antwoord te laten 

liggen en goed dat we dit gedaan hebben want het stond op de ideale kaart.  

Een beetje verder, binnen de 2 m vonden we nog op een metalen band voor ‘LARVE’ ‘MADE’. 

  

Parcoursvraag 2: Vat het belangrijkste in deze tekening samen in 1 woord zodanig dat deze nog aan 

het totaalbeeld beantwoord. 

Dit was toch een beetje een vogelpikvraag!  

Je ziet een man gehurkt in een nest in een boom. Ik hoorde van alles waaien, 

‘nesthokker’, ‘nestgevoel’, ‘nestor’, ‘nestblijver’, ‘boomkruiper’, ‘boomkamer’, 

‘boomslaper’, ‘nestbevuiler’, ‘nesten’, ‘broeder’, enz.. Alle mogelijkheden 

beantwoordden min of meer aan het gegeven. We hielden de laatste drie in het 

rijtje over. ‘Nestbevuiler’ leek zeker te kunnen. De gehurkte man lijkt zijn 

behoefte te doen in het nest. Ikzelf was overtuigd dat ‘Nesten’ het goed antwoord 

was, de gehurkte man woont immers in een nest. Ik dacht dat deze vraag werd 

gesteld als hulde aan ‘Nesten’ de vorig jaar overleden befaamde Kuurnse 

karikaturist. Maar uiteindelijk gingen we voor ‘Broeder’, de gehurkte man lijkt 

een ei uit te broeden. Goed gegokt want dit was het juiste antwoord.  

Niet verwonderlijk dat deze vraag het meest foutief werd beantwoord. 

 

De zoektocht van de familie Dufour in de stad van de “Kuurnse ezels’ blijft een jaarlijkse niet te missen 

uitstap. Hopelijk tot volgend jaar. 
 

Jacques  
 

  Foutenlast Caboraleden     39  KNOCKAERT HANS 1 

13  VANHAVERBEKE RAF 0  41  BAERT CHRISTELLE 1 

17  BEERNAERT FRANS 1  44  DE GRAVE RONY 2 

20  VAN BRUAENE JACQUES 1  52  DUERINCK EUGENE 2 

26  BEERNAERT STEFAAN 1  54  THIENPONDT ANNETTE 2 

27  VANDEKERCKHOVE CHRISTINE 1  57  ELST WILLY 3 

28  LIEFOOGHE ALIX 1  63  VERHEGGEN HERMAN 3 

34  BELLETER LINDA 1  67  WULLAERT WIM 3 

35  CORNETTE MARC 1  68  MEULEBROUCK MARLEEN 3 

36  MORLION JOHAN 1  71  MALENGIER MARCEL 3 

38  DANNEELS RIA 1   72  VANACKER DANNY 3 

 


