
 

 

 

Dit jaar ging de Vrededaalzoektocht door in Oppuurs, een kleine en rustige deelgemeente van Puurs-Sint-

Amands. Zo’n gemeente waar je als niet-inwoner, ware het niet voor een zoektocht, waarschijnlijk nooit 

van je leven zou verzeilen. Na een paar jaar afwezigheid schaften we ons dit jaar nog eens deze zoektocht 

aan en we hebben het ons zeker niet beklaagd. Zelf heb ik de zoektocht op een doordeweekse avond in 

juli gewandeld, toen de zon er eindelijk eens doorkwam. Tegen 19 uur ter plaatse en tegen 21 uur 45, net 

voor het donker, terug aan de kerk. Je hebt het parcours dan ook helemaal voor jezelf, want welke zot 

(behalve deze) vertrekt op dat uur nog op zoektocht? Eerst leken de vragen relatief eenvoudig: zoekvragen, 

een paar klassieke valletjes, een paar vragen met meerdere antwoorden. Tot we begonnen overleggen en 

vaststelden dat deze zoektocht een serieuze diepgang had. Dat maakte mij zo nieuwsgierig naar wat er 

nog allemaal inzat dat ik die avondwandeling in Oppuurs een paar weken later nog eens heb overgedaan, 

om alles nog wat grondiger te gaan bekijken.  

Al eens gehoord van ‘De GVR’, het kinderboek over de Grote Vriendelijke Reus van Roald Dalh?  

VRAAG 10: Noteer op je antwoordenblad waarvoor hier de afkorting ‘GVR’  

staat (vgtp). 

Met wat speurwerk vond je “Gietery Vuylsteke Roeselare” op een rooster op de grond. Maar natuurlijk 

mag je niet vergeten het voorafgaande tussenvraagje te beantwoorden, dat weten de meeste ervaren 

zoektochters wel. Toch laat men zich er nog vaak aan vangen dat een tussenvraagje niet altijd met een 

automatische “ja” mag worden beantwoord. Er kan een goede reden zijn waarom je het vraagje enkel met 

“neen” mag beantwoorden. Hier was duidelijk alleen “neen” correct, omdat ‘De GVR’ een boek is van 

Roald Dahl. De schrijver Roald Dalh bestaat niet, en je kan dus ook nooit van hem gehoord hebben. 

Verspreid over de site zijn een aantal molenstenen geplaatst met daaraan een metalen plaat bevestigd 

waarop een tekst is aangebracht. Lees deze teksten aandachtig en los dan de hier gestelde vraag op. 

VRAAG 12: Welke van de hieronder te lezen teksten komt driemaal voor op een  

metalen plaat bevestigd aan een molensteen (gv) op de site? 

“PANGATMOLEN” – “WERD” – “DE’ – ‘FAMILIE VERBRUGGEN” – “DIE” 

Dit vond ik de mooiste vraag van  deze zoektocht. Er zat een eerste valletje in de mogelijke antwoorden, 

doordat er slechts enkele aanhalingstekens staan na DE en voor FAMILIE, zodat je niet op zoek moet 

gaan naar “De” en  naar “familie Verbruggen” maar wel degelijk naar de tekst “De familie Verbruggen”. 

Maar dan begint het pas. “Hieronder te lezen teksten”: onderaan je routeblad op dezelfde pagina stond 

ook nog “OPPUURS” in de wegbeschrijving. Ook dat is een hieronder te lezen tekst die driemaal 

voorkwam. Is daarmee de kous af? Neen, merk op dat de inrichter in de inleidende tekst zegt “los dan de 

hier gestelde vraag op”. “Hier” slaat nooit op je routeblad, maar wel op waar je je ter plaatse bevindt. Op 

één van de molenstenen stond ook een vraag in de tekst ter plaatse en die moest je dus ook beantwoorden. 

Schitterend! 

 

 



VRAAG 18: Wat is het langste woord (meest aantal letters, gv) dat hier te lezen is op het bord boven 

het bord waarop de naam voorkomt van de man die van 2006 tot 2017 bondsvoorzitter was van de 

KBVB? 

De man waarvan sprake is François De Keersmaecker. Ter plaatse vond je bij het begin van de straat twee 

borden met “De Keersmaecker”, één langs elke zijde van de straat. Boven het ene bord vond je “Sint-

Amands” als langste woord, boven het andere “Bornem”. Een twintigtal meter verder was er nog een bord 

met “de keersmaecker” en op het bord erboven “bakplezier”, dat wij ook hadden gegeven, maar fout was 

omdat de naam met een kleine letter was geschreven.  Bizar, want in het reglement stond dat bij te lezen 

teksten geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. “JanSSens” = “JANSSENS” 

= “Janssens”, maar “De Keersmaecker” is dan toch niet “De keersmaecker”.  

Over het algemeen had deze zoektocht een hoge moeilijkheidsgraad. Vrededaal volgt daarmee een trend: 

zoektochten lijken steeds moeilijker te worden. Vergelijk maar eens de uitslagen van tien jaar geleden 

met nu. Zoektochten waarin veel deelnemers foutloos zijn komen steeds minder voor. Sinds covid-19 heb 

ik bovendien de indruk dat zoektochten die al niet gemakkelijk waren nog wat moeilijker zijn geworden. 

Misschien omdat tijdens de coronacrisis inrichters ook meer tijd hadden om ter plaatse te gaan en dus ook 

zelf meer zaken opmerkten? Wie zal het zeggen.  

Dit was in elk geval een zeer goede, uitdagende zoektocht waar men zich als zoektochter kon in vastbijten. 

Zoeken, valletjes ontwaren, nog eens zoeken, nog meer ontdekken of je eerdere antwoord moeten 

bijsturen. Plezant! Elke keer dat je ter plaatse ging ontdekte je weer wat meer of viel je iets op dat je de 

eerste keer vreemd genoeg over het hoofd had gezien.  Ook een paar zoekvragen waarvan je, eens je het 

antwoord vond, toch min of meer ‘zeker’ kon zijn. Je merkt gewoon dat Erik prima weet waar hij mee 

bezig is en over alles heel goed heeft nagedacht. Dit stak prima in elkaar en was gekruid met goede 

ingrediënten: een verzorgd routeblad, een niet te lang parcours langs een aantal mooie plekjes met ook 

wat groen, waar je rustig kon zoeken, in combinatie met een mooie variatie aan vragen die elkaar snel 

opvolgden en met meerdere heel goed uitgedachte valletjes. Bovendien waren er slechts 24 vragen, 

waardoor ook wie van verder kwam zeker in één keer kon rondgeraken.  

Er is niet meteen iets dat mij aan deze zoektocht stoorde. Er werden wel een paar vragen bij de verbetering 

‘geneutraliseerd’, iets waar ik geen fan van ben. Ook al merk je achteraf dat er twijfel was bij deelnemers: 

bij je oorspronkelijke kaart blijven is meestal het beste. En wat die twijfelgevallen betreft: noem mij één 

zoektocht zonder twijfels. Ja, de Grote Prijs van Troeterzele, en dan nog. Zelfs bij een zogenaamde 

‘pensenkermiszoektocht’ zal je soms twijfelen of de inrichter het wel zo bedoeld heeft. Zoektochten is 

60% behendigheid, 20% psychologie (het inschatten en ‘lezen’ van de inrichter en zijn bedoelingen), maar 

zeker ook 20 % geluk om bij twijfel toch het juiste antwoord te kiezen.  

Kortom, ik vond dit een uitstekende zoektocht en kan alleen maar iedereen aanraden om volgend jaar 

terug deel te nemen, of deze tocht van hoge kwaliteit echt eens uit te proberen. Mij heeft het in elk geval 

twee ontspannende zomeravonden en meerdere uren zoekplezier bezorgd!  - KD  

         Score Caboraleden max.   26        

 2 Van Bruaene Jacques 26   24 Verheggen Herman 23  

 3 Jacobs Karel  26  25 Van Haver Wim 23  

 4 Liefooghe Alix 26  28 Van Hemelrijck Maria 21  

 6 Colpin Jacky 26  30 Pas Roeland  21  

 8 D'Haeseleer Michel 25  32 Leyssens Jos 20  

 9 Rottiers Vic 25  41 Dequidt Isa 17  

 11 Janssens Karin 24  42 Van Nieuwenhuyse Chris 17  

 16 Delauw Karl 23  43 Laurent Guido -17  

 17 Duerinck Eugene 23  44 Hendrickx Johan -17  

 20 Thienpondt Annette 23  47 De Beule Christine -17  

 21 Belleter Linda 23   59 Meersman Lydia -17  
 


