
 

Helaas, hoe een pandemie kan beslag leggen op onze vrije tijd! 

Desondanks waren er voor deze (toch altijd) redelijk moeilijke/verraderlijke zoektocht 155 

inzendingen wat toch een groot succes is in Covidtijden! Vanzelfsprekend was er een groot 

probleem om in de 'Lockdown' ergens 'een kleine commissie' te doen, zeker voor het vrouwelijke 

geslacht!!  

Gelukkig heeft de Leie veel capaciteit om alles door te sluizen. (o.a. bij het visnetten tellen). 

2020 had een topjaar moeten worden voor Gent en de gebroeders Van Eyck! 

Ik blijf hoopvol dat, wie er ook cultuurminister wordt in deze oneindig lang durende 

regeringsvormingen, dit Van Eyck-jaar zal worden overgedaan. 

 

Over naar het serieuzere werk nu, namelijk de zoektocht. 

Fotovraag: Rangschik de foto's met een lam..... 

Ook hier was er een 'valletje': foto 7 heeft 'horens', dus kan nooit 'een lam' zijn. Foto 7 mag dus niet 

opgenomen worden in de rangschikking van de foto's. 

Antwoord: 8 – 1 – 3 – 4 – 6 – 5 – 2 

 

 

Vraag 10: Op een bord 'wat verderop' lezen we viermaal de 'zwevende' 

naam van bovenbedoelde instelling. Wat is het huisnummer dat wat 

verderop vermeld is op het wit bord met dit viertal? 

'Wat verderop' doet meestal een belletje rinkelen om effectief gedurende 

de hele zoektocht te zoeken naar gegevens die voldoen aan de 

omschrijving in de vraag. 

Het 'muzikaal tintje' vonden we dan ook terug waar we vraag 12 moesten   

 oplossen. 

 We vonden dit wit bord ook nog eens terug op het Bisdomplein. Op dit  

 bordje stond er echter geen huisnummer vermeld. 

 Antwoord: 64 – 26 

 

 

 

 

Vraag 13: Welke van volgende gegevens zijn te zien op dit beeld en/of 

op de sokkel van dit beeld? 

Uit de tekst voorafgaand aan de vraag: Willem I, deze beroemde vorst = 

ster.Samen met de ster op het uniform waren er dus 2 sterren. 

6 knopen: duidelijk te zien op het uniform waren er inderdaad 6 

knopen, echter op 1 van de epauletten was er ook nog een knoop 

bevestigd. Kleine(re) personen konden dit van dichtbij niet zien, maar 

voldoende achteruit stappen was de boodschap! (opgepast voor het 

water!!) 

Een jaartal waarvan de som van cijfers 14 is: een jaartal waarvan de 

som van cijfers 14 is kon je verschillende keren maken, maar een 

jaartal waarvan de som van DE cijfers 14 is kon je niet maken. 

 

 

 



Vraag 15: Visnetmotieven tellen! Gelukkig is dit woord niet in Prisma opgenomen! Stel je voor, dat 

zo'n 'scheelkijkvraag' ooit nog door iemand anders gesteld wordt. 

Maar anderzijds toch heel leuk voor vrouwen die graag een 'visnetmotiefje' in hun panty's hebben. 

 

 

 

 

Vraag 21: C. een zwarte slang. Wij waren verkocht! Gelukkig was er nog 

een zeer attente Annemie die, onder andere, weet dat vogels geen slangen 

eten en er dus niet mee afgebeeld zullen worden.   

 

 

 

 

 

 

Vraag 22: Vragen met woorden/uitdrukkingen in Prisma waar 'een speciale betekenis' aan 

verbonden is hebben voorrang. Geldt dan nog de gewone betekenis? Of leidt dit enkel tot 

verwarring en moet de inrichter dan meerdere facultatieve antwoorden goedkeuren? 

Het zou een tip kunnen zijn om klaarheid te scheppen in deze materie. 

Het was toch zeker een heikel punt in de zoektocht. 

Vraag 12D: nachtuilen 

Vraag 14E: bierglazen 

Vraag 25D: schouderklopje 

Als de speciale betekenissen in Prisma gevolgd moeten worden kan er geen van deze antwoorden 

juist zijn, doch 'facultatieve' antwoorden geven het tegendeel.   

 

 

Vraag 24: De mooiste, misschien ook listigste vraag van de zoektocht! 

Uit de tekst met 'Joos Vijd' kon/moest je niet enkel aan het Provinciehuis 

zoeken. Verder in de straat vond je ook nog een stenen wapenschild met 3 

hamers.  

Antwoord: A – B – C – D 

 

 

 

 

 

 



 

Vraag 26: Ook hier uit de doppen kijken verderop. Er was een tweede Neuhaus aan het Sint-Baafs-

plein. Men vond er foto A. 
 

 

Vraag 28: Wederom een slinkse vraag!  

Naast de plaat met '1905' was er ook nog een koperen nagel met de naam 'Buyck', Huisnummer 38, 

wat meerdere antwoorden opleverde. 

Antwoord: A – B – D – E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is maar 1 conclusie over deze zoektocht: onze president deed het meer dan voortreffelijk en dat 

hij het nog lange blijft doen! Chapeau Jacques! 

 

    Hans 

 

 

       

  Foutenlast Caboraleden           

4.                       THIENPONDT ANNETTE 0   46.                  BEERNAERT FRANS 3 

5.                       VAN TIEGHEM GEERT 0   48.                  COEN ANN 3 

6.                       MEULEBROUCK MARLEEN 0   49.                  WINDELS IVAN 3 

7.                       DUERINCK EUGENE  0   50.                  DE VRIEZE MARIANNE 3 

9.                       DE GRAVE RONY 0   52.                  DE VEIRMAN OCTAAF 3 

10.                  VERHEGGEN HERMAN 0   56.                  VAN DE VELDE PETER 3 

13.                  BELLETER LINDA 0   57.                  SCHOLLAERT EDDY 3 

17.                  D’HAESELEER MICHEL 1   58.                  BAERT CHRISTELLE  3 

20.                  ROTTIERS VIC 1   59.                  KNOCKAERT HANS 3 

21.                  MAES JULIENNE 1   62.                  LEYSSENS JOS 4 

23.                  ELPERS HUGETTE 1   63.                  DEQUIDT ISA 4 

25.                  ELST WILLY 1   64.                  VAN NIEUWENHUYSE CHRIS 4 

27.                  VAN HAVER WIM 2   65.                  WULLAERT WIM 4 

28.                  MAESEN WILLY 2   67.                  CORNETTE MARC 4 

29.                  MALENGIER MARCEL 2   68.                  VAN DEN BOSSCHE NANA 4 

34.                  VANACKER DANNY 2   70.                  VERLINDE WILLY 4 

38.                  BEERNAERT STEFAAN 3   80.                  MERTENS ERIK 5 

39.                  DANNEELS RIA 3   111.             BUCQUOYE LUC 5+ 

44.                  ROELS ANNE-MARIE 3   134.             VAN DAMME HERWIG 5+ 


