
 

 

 

 

De Tempelierszoektochten, ondertussen al aan de 31ste editie toe, brachten ons doorheen de polders onder 

het motto ‘Een zee van groen’. Ditmaal werd gekozen voor een minder lange route met de wagen, aangevuld 

met een wandeling in Leke en, zoals de traditie het wil, met eindpunt aan De Rattevalle. 

 

Net voor we aan de wandeling in Leke zouden beginnen, werd onze aandacht getrokken naar een kunstwerk 

‘Fitric’, opgericht ter gelegenheid van 25 jaar “24 uren van Leke met de fiets”. 

Vraag 8B: Hoeveel uur fietste een koppel in alle ’24 uur van Leke’ samen vanaf het begin tot en met 

het jaar waarin het gedenkteken opgericht werd? (geen val) 

Ogenschijnlijk een zeer eenvoudige vraag, maar toch enigszins vatbaar voor interpretatie. Er zijn 25 edities 

geweest die elk 24 uur duurden, dus 25 x 24 = 600 uur. Maar het woordje ‘samen’ kan op twee manieren 

gelezen worden: het koppel fietst gedurende alle edities, dan hebben ze samen (met z’n tweetjes) 600 uur 

gefietst. Of het kan ook bedoeld zijn als: ze hebben elk 600 uur gefietst, dus samen 1200 uur.  Dit laatste 

was uiteindelijk het verwachte antwoord. 

 

In de omgeving van het gedenkteken ter ere van de gevallen militairen en burgers van Leke, vonden we een 

groot bord waarop naast een uitvoerige uitleg over het oorlogsleed in dit dorp, ook een prachtig eerbetoon 

aan de slachtoffers door middel van foto’s en afdrukken van gedachtenisprentjes. Hierover volgende vraag: 

Vraag 11B: Hoe oud was de hier vermelde militair die in Frankrijk overleed?  

MA: 18 – 19 – 20 – 21. 

Isidoor Vantoortelboom is 

omgekomen in Frankrijk, 21 

jaar oud. Maurice-Marcel 

De Keyzer gesneuveld in 

Boulogne op de leeftijd van 

19 jaar. En dan vonden we 

nog Oscar Verbeke, die 

volgens de tekst overleden is 

in Duinkerke als 19-jarige 

soldaat. Maar op het gedach-

tenisprentje lezen we: 

geboren op 9/9/1896 en 

overleden op 22/8/1915, dus 

hij was dan nog maar 18 jaar. 

Geeft ons 3 antwoorden: 18 – 19 – 21. 

 

Terug onderweg met ons voertuig worden we gevraagd halt te houden bij een houten constructie met één 

bord met “Natuurreservaat”. Er wordt ons verteld dat er op dit bord volgende vogels voorkomen: een 

blauwborst, een velduil, een bruine kiekendief. 

Vraag 19B: Hoeveel roofdieren zijn er op dit bord afgebeeld? 

MA: 1 – 2 – 3 – meer dan 3. (één antwoord) 

Op het bedoelde bord vonden we naast de twee roofvogels ook nog een kat, dus 3 roofdieren. Maar als we 

even verder wandelden tot in de bocht, konden we merken dat dit een dubbelzijdig bord was, volgens de 

inleidende tekst hierboven één bord. Bijgevolg 2 x 3 = 6 roofdieren of meer dan 3. 

 

In het gehucht Spermalie aanbeland, parkeerden we ons voertuig om dan langs de hoofdweg op het voetpad 

te wandelen tot op het einde, na het beantwoorden van de vraag terug te wandelen naar ons voertuig, zonder 

het voetpad te verlaten. Er werd ons ook nog gezegd dat op een bord op of aan een straatgevel  zich een 

huisnaam bevindt die door 16 tekens gevormd is. 



Vraag 23B: Wat is de betekenis van het woord dat je scrabbelend kan vormen met drie 

opeenvolgende letters van de 16 tekens tellende zich op een bord (dat van op je wandelweg aan je 

linkerzijde te zien is) bevindende naam waarvan het woord HOF deel uitmaakt? 

MA: masker – mannelijk schaap – alcoholische drank – tegenslag. 

Tijdens de heenweg lazen we “ ’t Hof van Commerce”, een naam waarvan je misschien zou kunnen denken 

dat het een letter te weinig heeft, maar de inrichter heeft het over tekens i.p.v. letters. Het weglatingsteken 

is dus een 16de teken. Met opeenvolgende letters vormen we ‘mom’ als een betekenis voor masker. Uit de 

naam ‘Spermaliebrughof’ halen we ‘ram’ = mannelijk schaap, maar niet ‘bier’ want dat is een letter teveel. 

Op onze terugweg kregen we aan de overkant van de straat – en dus aan onze linkerzijde – een 

straatnaambord met “Leeuwenhofstraat” te zien. Met ‘sof’ hadden we dus ook een betekenis voor tegenslag. 

 

Het einde van de zoektocht brengt ons steevast naar de taverne De Rattevallebrug, waar meestal de 

moeilijkste vraag, heel vaak een strikvraag, wordt gesteld. “Strikvraag” 

was dit jaar wel de oplossing voor de puzzelvraag, maar toch hebben we 

het daar heel zwaar gehad om het antwoord te vinden op Vraag 25B – 

deel 1: Welke ‘blikken nieuwe’ heeft hier de functie van een ‘houten 

oude’ overgenomen? 

Na lang overleg en voorstellen waar we ons niet gelukkig bij voelden, 

kwam plots de oplossing: achter de rode blikken postbrievenbus is nog 

een gedeelte te zien van een vroeger houten exemplaar, dat in de gevel 

ingewerkt zit. 

 

Dat de Tempelierszoektochten gewaardeerd worden blijkt uit het groot aantal deelnemers, dit jaar niet 

minder dan 499 voor de A en B-zoektocht samen. Jammer dat Eddy een van de mooiste vragen uit de B-

zoektocht moest annuleren door vandalisme pur sang. Als er nu ook al een bord wordt afgebroken …. Wat 

levert dat op? Helemaal niets! Behalve een bewijs voor gebrek aan respect! 

 

Voor 2022 wordt reeds een volgende editie aangekondigd met als thema: ‘Als de kraaien het uitbrengen!’ 

Heel graag tot dan! 

 

Jacky C. 

 

 

  Foutenlast Caboraleden     48 Knockaert Hans 1  
1 Van de Velde Peter 0  49 Pollet Noël 1  
2 Jacobs Karel 0  56 Wullaert Wim 2  
4 Van Bruaene Jacques 0  67 Stevens Dirk 2  
5 Franckaert Rudi 0  68 Vanacker Danny 2  
7 De Vrieze Marianne 0  71 Pas Roeland 2  
9 Liefooghe Alix 0  72 Windels Ivan 2  
10 Colpin Jacky 0  77 Rottiers Vic 2  
11 Dierickx Koen 1  78 Thienpondt Annette 2  
15 Beernaert Frans 1  80 Van Hemelrijck Maria 2  
17 De Grave Rony 1  85 Malengier Marcel 2  
19 D’Haeseleer Michel 1  92 Verheggen Herman 2  
25 Maesen Willy 1  106 Duerinck Eugene 3  
26 Van Tieghem Geert 1  108 Belleter Linda 3  
27 Meulebrouck Marleen 1  110 Beckers Gerard 3  
29 Elst Willy 1  112 Mertens Erik 4  
32 Danneels Ria 1  119 Verlinde Willy 4  
39 Van Damme Herwig 1  164 Vandekerkhove Christine +4  
44 Baert Christelle 1  168 Vanhaverbeke Raf +4  
46 Temmerman Dirk 1   190 Meersman Lydia +4  


