
 
 

 
 
Dit jaar ging in deze klassieker de aandacht naar het winkelen in Brugge, eens iets anders dan het 
historisch bouwkundig erfgoed, binnenpleintjes, godshuizen of reitjes. Uit het zeer verzorgd 
routeblad, met veel randinfo, blijkt dat Brugge ten onrechte minder bekend staat als winkelstad.  
Het resulteerde in een afwisselende, mooie stadswandeling in de soms drukke winkelstraten.  
Een greep uit de vragen die ons voorgeschoteld werden. 

 

VRAAG 10 : HOEVEEL MAAL KOMT ER IN DE TEKST OP DEZE HERDENKINGSPLAAT   TWEEMAAL  
                      DEZELFDE LETTER  NA ELKAAR VOOR?  
                       (we houden geen rekening met de 4 bovenste letters op deze steen) 
 

In het gedicht van Guido Gezelle zagen we 
achtereenvolgens de teksten  : EENS – 
WEGGESTEKEN – BELETTE – OOIT – 
GEERTRUID – HEURE EERE EN – HEEFT – 
BLOED DES – ANNO.  
Op het eerste zicht lezen we  10 keer  twee-
maal dezelfde letter maar opgelet in “HEURE 
EERE” tellen we driemaal de letter E na 
elkaar en zo komen we maar aan 9. Maar 
rechts   onderaan de tekst lezen we G.G. in 
kleine letters, dit zijn de initialen van Guido 
Gezelle. Samen was er dus toch 10 maal dezelfde letter tweemaal na elkaar te vinden 
 

VRAAG 19 : WELK VAN DE VOLGENDE GEGEVENS ZIJN TE ZIEN OP OF AAN EEN GEBOUW VAN DE  
                      GELDMUNTSTRAAT ?  
Mogelijke antwoorden: " VINCl"-"KIPLlNG"-"SCAPA"-"GeldMuNtStRaAt"-"MERVEILEUX"-"CASA"? 
  

De gegevens die daar konden worden gevonden waren “VINCI”, “KIPLING” en “SCAPA”.  
“MERVEILEUX” was daar zeker niet te vinden, wel “MERVEILLEUX” met tweemaal de letter L. 
“GeLdMuNtStRaAt” stond daar wel op een straatnaambord. Het hing echter aan een gevel van een 
huis dat niet behoorde tot de Geldmuntstraat maar tot de zijstraat.  

En tenslotte “CASA” dat meermaals op een gevel van de 
CASA winkel stond en dat volgens de inrichters 
onmiddellijk gevolgd wordt door de letter R waardoor we 
“CASAR” lezen.  We lezen echter niet de letter R achter 

“CASA” maar het ® symbool dat staat voor “registered 

trademark”.  Het merknaam is toch niet “CASAR” maar “CASA” en dit merk is geregistreerd! 
Het zoektochtenreglement heeft het over een 'teken vreemd aan het alfabet' en dat is dus niet alleen 
maar een leesteken... Een R in een cirkeltje is wel degelijk een symbooltje = een tekentje vreemd aan 
het alfabet. Zo is bijvoorbeeld ook "CASA@" gewoon gelijk aan "CASA". Het zou wat anders worden 
mocht de letter  R niet in een cirkeltje geplaatst zijn, dan lees je inderdaad “CASAR”.  
Conclusie: Een symbool mag je volgens de reglementen wegdenken net als een leesteken en tekens 
vreemd aan het alfabet. Ik wil hier zeker geen steen werpen naar de inrichters van deze prachtige 
zoektocht maar pas hiermee op.  
Als ik tegen mijn vrouw zeg dat ik kerstversiering ga kopen in de “CASAR” zal ze toch raar opkijken en 

zich vragen beginnen te stellen over mijn geestelijke toestand.        
Laat a.u.b. in een zoektocht de logica zegevieren, dit zal alleen maar meer zoektochters aantrekken. 



VRAAG 22 : HOEVEEL FAMILIENAMEN WORDEN OP DIT KUNSTWERK VERMELD?   
 

“Dit was duidelijke een zoekvraag van de moeilijke, zeg maar heel moeilijke soort” lezen we in  het 
foldertje met de motivatie van de antwoorden, gelijk hebben de inrichters.  
Op de sokkel  waren vrij gemakkelijk de familienamen De Groeve, Van Daele en De Looze te vinden.  
Maar de boodschap hier was goed naar de blote konten kijken van de naakte dames op het 

kunstwerk.  Braaf en een beetje puriteins, zoals ik ben,        durfde ik geen inspectie doen op deze 
lichaamsdelen. Na een tip moest ik alle schroom laten vallen en deze intieme lichaamsdelen  aan  een  
grondig onderzoek onderwerpen. En inderdaad op elke kont was de familienaam De Looze, de maker 
van dit mooi kunstwerk, vermeld. Samen was er dus 6 maal een familienaam te vinden.   
 

VRAAG 28 : RANGSCHIK DE HIERNA VOLGENDE ZES FOTO'S IN DE VOLGORDE  ZOALS U HET 
                       GEFOTOGRAFEERDE HIER LANGS UW WANDELWEG VOORBIJ GAAT.   
 

Het rangschikken van de gegeven foto’s was rampzalig moeilijk!!!  
Was foto C de LAATSTE  in dit rijtje??  Het was amper te zien, zeker 
niet met het blote oog. Je had echt alle middelen nodig om dit goed 
te bekijken zoals een verrekijker of een performant fototoestel 
maar het was uiteindelijk Street View dat raad gaf.  Je moest vooral 
goed  letten op de rand rechts bovenaan naast het bleke V'tje.  Op 
de foto zie je een schuin streepje. Dat was enkel te vinden op dat 
LAATSTE raam daar! Maar het is ongelooflijk hoe sterk die twee op 
elkaar gelijken.   
Dit is er eentje dat wel heel veel gemist werd, velen plaatsten foto 
C tussen foto B en foto A. Antwoord: DBAFEC. 

 
Traditiegetrouw is dit een vrij eenvoudige zoektocht, maar dit jaar waren er slechts acht foutlozen. 
De uitslag werd bepaald door details, waarop wel eens moest ‘gegokt’ worden. 
We hebben genoten. Tot volgend jaar! 

                                                                                                                    Jacques V.B. 
 

  Score Caboraleden        max. 60   68 BAERT Christelle 58 

2 FRANCKAERT Rudi 60  69 VAN DE VELDE Peter 58 

3 VAN TIEGHEM Geert 60  70 LIEFOOGHE Alix 58 

15 ROTTIERS Vic 59  80 VERHEGGEN Herman  58 

18 VERLINDE  Willy 59  82 MALENGIER Marcel 58 

23 WINDELS Ivan 59  85 POLLET Noël  58 

27 KNOCKAERT Hans 59  90 BELLETER Linda 58 

28 ELST Willy 59  99 MEULEBROUCK Marleen 57 

33 BEERNAERT Stefaan 59  105 CORNETTE Marc 57 

35 BEERNAERT Frans 59  106 STEVENS Dirk 57 

38 DANNEELS Ria 59  115 MAESEN Willy 57 

45 DUERINCK Eugene 58  120 LEYSSENS Jos 57 

46 D'HAESELEER Michel 58  121 DE GRAVE Rony 57 

47 WULLAERT Wim 58  126 BECKERS Gerard 56 

51 LETERM Dirk 58  142 TEMMERMAN  Dirk 56 

53 DE VRIEZE Marianne 58  161 BUCQUOYE Luc 55 

56 VANACKER Danny 58  193 LAURENT Guido -55 

57 VAN BRUAENE Jacques 58  205 DE BEULE Christine -55 

61 THIENPONDT Annette 58  274 MEERSMAN Lydia -55 
 


