
 

 

Aalst is zo’n stadje waarvan de toeristische troeven ondergewaardeerd en te weinig bekend zijn. Vaak 

denkt men ten onrechte dat er behalve carnaval niks te zien is. Akkoord, Aalst heeft misschien minder 

alom bekende trekpleisters dan Geraardsbergen met zijn Muur, mattentaart en Manneken Pis, maar wie 

het centrum verkent staat vaak versteld hoeveel mooie plekjes er zijn. Alleen al de prachtige Markt met 

zijn belfort is een stop waard. Jos Leyssens en Rudi Franckaert bezorgden ons met Chipka’s 

wandelzoektocht de ideale gelegenheid om ‘Oiljst’ te ontdekken. Een paar jaar geleden liet ik er zelf 

eens mijn zoektocht doorgaan en ik bewaar goede herinneringen aan de samenwerking met de stad en 

de dienst toerisme. Chipka’s zoektocht bracht ons langs mooie pleintjes, historische gebouwen, 

kunstwerken en muurschilderingen. Als kers op de taart sloten we af met een wandeling door het 

prachtige stadspark van Aalst, met zijn mooie vijvers en weelderige groen. Onderweg kregen we heel 

wat mooie vragen voorgeschoteld: 

VRAAG 3: Wat is de eerste letter van de voornaam van de persoon vermeld op het bord bij de 

toegang tot de sportvelden, in verband met de inhuldigingsplechtigheid van de sportvelden gelegen 

langs de Frans Blanckaertdreef? M.A.:  C – H – I – P – K – A  

Dit vond ik één van de mooiste vragen uit de zoektocht. Waar de vraag gesteld werd bevond zich een 

toegang tot de sportvelden. Je vond er een bord met tal van namen, wat meteen de antwoorden ‘A’, ‘C’ 

en ‘P’ opleverde. Langs de Frans Blanckaertdreef kon je echter bij een andere toegang een eind verderop 

nog een bord vinden, met daarop o.a. de naam ‘Henri’, zodat je ook ‘H’ als antwoord kreeg. En nog had 

je dan niet alles gezien, want helemaal op het einde van de zoektocht was er nog een derde bord met 

daarop ook de namen ‘Kjell’, ‘Karim’ en ‘Kristof’, waardoor je ook de ‘K’ als antwoord moest 

aanduiden. Een mooi voorbeeld van een vraag waar je voortdurend alert moest blijven en waar je na 

twee borden niet mocht denken dat de buit binnen was.   

VRAAG 9: Eén van de drie woorden van de eerste van een vier regels tellend versje is hier te lezen. 

Ken je het nog? Wie is de baas volgens de huidige versie van dit versje. 

Leuk om dit klassieke (en wat in de vergetelheid 

geraakte) valletje nog eens in een zoektocht te zien 

opduiken. Ter plaatse bevond je je aan café Miene, 

wat onmiddellijk deed denken aan ‘Iene Miene 

Mutte’. Dat je op de vraag “ken je het nog?” met “ja” 

moest antwoorden en niet met ‘Iene Miene Mutte’ 

was al gauw duidelijk. Maar bijna hadden we ons 

laten vangen aan het tweede gedeelte van de vraag. 

Wie antwoordde met “ja – iene miene mutte” was net 

als in het versje ook zelf ‘gezien’, want merk op dat er geen vraagteken maar een puntje staat. De 

inrichter doet dus louter een bewering, namelijk dat “wie” de baas is, maar stelt geen vraag. Je moest 

dus ook geen vraag beantwoorden en enkel “ja” noteren. 

VRAAG 16: Er is hier een loopje genomen met het aanbrengen van en bepaald gegeven. Wat is de 

middelste kleur van de vlag van de staat die hier te zien is? 

Ook hier weer een mooie klassieke valstrik. Ter plaatse vond je een duidelijk verkeerd afgebeelde vlag 

van België: de volgorde van de kleuren klopte niet. Maar in de vraagstelling staan geen komma’s. De 

vraag is dus niet wat de middelste kleur is van de vlag die daar te zien is, maar wel wat de middelste 

kleur is van de vlag van de staat die daar te zien is. De staat die daar in Aalst te zien is kan alleen België 

zijn, en de middelste kleur van de Belgische vlag is geel, zodat dit het enige juiste antwoord was. 



VRAAG 23: Hoeveel maal komt “chipka” hier voor op het bord met “Dender”? M.A.: O – 1 – 2 – 

3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – meer dan 13 

Hier waren er om te beginnen maar liefst zes borden met “Dender” te vinden. Je moest dus per bord 

kijken hoeveel keer “chipka” voorkwam. Er was een bord met 9 keer en ook een bord met 10 keer 

“Chipka”. Dan waren er ook een paar borden met geen enkele keer “Chipka”, maar bij één van die 

borden moest je verdomd goed uit je doppen kijken, want op een afgebeelde krant op dat bord stond toch 

nog in kleine letters 2 keer “chipka”. Antwoorden met 0-2-9-10 dan maar? Neen, we zijn er nog altijd 

niet. Kijk eerst ook nog eens goed naar het cijfer nul in de mogelijke antwoorden, en vergelijk dat met 

de nul die je vindt in het mogelijke antwoord “10”. Gezien? Er staat bij de mogelijke antwoorden 

helemaal geen cijfer ‘0’ maar wel een letter ‘O’, zodat je dit antwoord natuurlijk niet mocht nemen.  

Ik moet zeggen dat ik danig onder de indruk was van de hoge kwaliteit van deze zoektocht. Gezien het 

initiatief uitging van een scrabbleclub in plaats van een zoektochtenclub had ik mij eerlijk gezegd 

verwacht aan een wat pover ineen geflanst routeblad, maar het tegendeel was waar. De prijs voor het 

mooiste routeblad van het jaar mogen ze van mij alvast krijgen: een heel verzorgd boekje, volledig in 

kleur, boordevol toeristische informatie en foto’s. Voeg daarbij een mooi parcours en een mooie variatie 

in de vragen, gaande van cryptisch tot zoekvragen, maar ook enkele puzzelvragen en visuele vragen, en 

je krijgt een uitstekende zoektocht. Bovendien waren er een aantal knappe vondsten, zoals 2 vakjes op 

het antwoordenblad die subtiel waren omgewisseld, of zoals de fotovraag waarbij je de verschillen moest 

zoeken tussen de afbeelding in je boekje en het werkelijke gegeven ter plaatse. Doordat een uitroepteken 

(in “Eén twee of drie!?”)  was weggewerkt stond op de afbeelding in je boekje bijvoorbeeld plots ook 

een te beantwoorden tussenvraagje (“Eén twee of drie?”). 

Deze zoektocht was zeker niet gemakkelijk en bevatte heel wat valletjes, meerdere herkenningspunten 

en ook een paar lastige zoekvragen, maar het werd nooit al te gortig of totaal ‘bij de haren getrokken’. 

Hier zag men duidelijk ervaren samenstellers aan het werk, die weten waar de klepel hangt. Natuurlijk 

was dit voor beginners te moeilijk, maar als je voor hen ook een gemakkelijke fotozoektocht aanbiedt 

kan je je in de moeilijke zoektocht wel wat meer ‘laten gaan’. We vernamen dat Jos wel wat ontgoocheld 

was over het aantal deelnemers. Voor ons ook een raadsel waar dat aan lag, want met de kwaliteit van 

deze zoektocht was werkelijk niets mis. Het vele slechte weer is wellicht een grote boosdoener geweest, 

want met zo’n ‘zomer’ lagen de deelnemersaantallen overal wel lager. Of misschien vonden sommigen 

de afstand wat aan de hoge kant? Voor mij als hardloper en zwemmer niet echt een probleem, voor wie 

minder goed te been is misschien wel, maar zo kreeg je natuurlijk wel zoveel mogelijk 

bezienswaardigheden in één wandeling te zien. Doodjammer, want dit smaakte zeker naar meer. Van 

mij hoeft men dus niet te wachten op de 50ste verjaardag van de scrabbleclub voor een nieuwe tocht. 

Wij zullen er in elk geval opnieuw bij zijn, hopelijk dan tijdens een echte zomer!  

                                                                                                                                                     KD  
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