
 

 

Gelet op de nog steeds moeilijke situaties door Corona, kozen Alix en Jacques ervoor om voor de 15de editie 

van hun Lentezoektocht uit te wijken naar Drongen, onder het motto ‘Op zoek … langs de meanders van de 

Leie’. 

In de vorige Weergalm werd de volledige uitslag gepubliceerd en met 249 ingezonden antwoordbladen 

kunnen we spreken van een groot succes, al bleek hieruit ook dat de zoektocht ver van gemakkelijk was. 

Bovendien ontving elke deelnemer, naast een verbeterblad, ook een document met een zeer uitgebreide 

bespreking van de verwachte antwoorden op alle gestelde vragen. 

Voor de mensen die eventueel niet konden deelnemen, geven we hierna enkele fragmenten weer uit bedoeld 

document. 
 

Vraag 2B: Wat is een synoniem of betekenis van één woord dat ontstaat als je in een woord op dit bord 

de ‘anderskleurige’ schrapt en vervangt door één of twee andere letters?  

  M.A.: woede – lichaamsdeel – vruchtensap  –  graankorrel   –   stijf  –   ergo  – vies 

           Trein Tram Bus 

woede = GRAM    

vruchtensap = JUS  

graankorrel = GREIN  

ergo = DUS  

vies = ONREIN 
NIET:  lichaamsdeel = ANUS, NEUS, BREIN  = betekenis van meer dan één woord.                                  

NIET: stijf = STRAM  →   de anderskleurige dient vervangen te worden door één of twee andere 

letters. De  letter T mag dus niet nogmaals gebruikt worden. 

ANTWOORD: woede – vruchtensap  –  graankorrel   –   ergo  – vies 
 

Vraag 9: Van welke Europese staat is in dit stukje straat de naam vermeld? 

M.A.:        België – Frankrijk – Duitsland – Italië – Groot-Brittannië – Nederland.   

NIET: Groot-Brittannië ≠ England  

NIET: België (BE of B) is vermeld maar niet de naam België. 

WERD ECHTER NIET FOUT GEREKEND.  

Het heikel punt ‘VERMELD’ zorgt nog altijd voor misverstanden. Als de vraag zou zijn 'Welke 

Europese staat is vermeld..." dan komt de letter B voor het postnummer van Baudour in aanmerking 

als zijnde een vermelding van de staat België. Maar nu luidt de vraag : “Van welke Europese staat is 

de NAAM vermeld?". De staat België als begrip is hier vermeld bij middel van ‘B’, maar de NAAM 

"België" niet. We zullen in een volgende revisie van de spelregels nog eens proberen dit te 

verduidelijken. 
 
Vraag 6: Op deze herdenkingssteen lezen we een aantal woorden beginnend met de letter ‘P’. Wat is een 

synoniem van een woord dat je kan vormen met vier opeenvolgende letters van het woord beginnend met 

de letter ‘P’, gebeiteld op een steen op bedoelde muur? 
M.A.: plas   –   staart   –   stut  –   been   –   geld   –   bovenlijf –  (gang).  

Met POLEN  = POEL= plas  

Met PPOR   = PROP = stut = been 

NIET geld  met POEN  kan niet gevormd worden met 4 opeenvolgende letters. 

NIET staart met PANTSERDIVISIE = REST  en NIET gang met POOLSE = LOOP. Beiden zijn niet 

gebeiteld! 

OPGELET: Er was een tweede steen: Met PASTORIJ = TORS = bovenlijf  

                   (facultatief:  ook STOA = gang) 

ANTWOORD: plas   –   stut  –   been   –   bovenlijf –  (gang).  

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vraag 23: Hoeveel jaren verliepen er tussen de bouw van de toren van de abdijkerk en het bijna volledig 

verdwijnen van de abdijkerk volgens gegevens op het infobord met “Oude Abdij”? 

In de Nederlandstalige tekst lezen we dat de toren werd gebouwd in 1734 en de abdijkerk bijna volledig 

verdween in 1859. In de Franstalige tekst lezen we  dat de abdijkerk verdween in 1856, dus 3 jaar vroeger. 

OPGELET: ‘Tussen’ en ‘verlopen’ in de vraag.  

Zie reglementspunt F.12.2. van  Spelregels & Afspraken voor zoektochten. Het beginjaar mag  NIET 

meegeteld worden. 

PRISMA: verlopen = voorbijgaan , er verliep een jaar voor we elkaar weer zagen... 

Met andere woorden, in een dergelijke vraag wordt gevraagd naar de VERSTREKEN TIJD , niet naar een 

eindpunt! ANTWOORD: 1859-1734 = 124 jaar  /  1856-1734 = 121 jaar 
 

Een mooie pluim op de hoed voor Jacques en Alix en zeker en vast tot volgend jaar! 

Zoals bij verschillende andere inrichtingen 2021 is ook hier geen traditionele prijsuitreiking kunnen voorzien 

worden. Gelukkig ziet het ernaar uit dat we in de komende maanden elkaar eindelijk zullen kunnen terugzien, 

want de gezelligheid onder vrienden hebben we heel sterk gemist! Tot dan! 
 

Jacky C. 

         

   SCORE CABORALEDEN MAX. 135 ptn.    

 2 DUERINCK EUGENE  134   59 JACOBS KAREL 132  

 4 THIENPONDT ANNETTE 134  61 LEYSSENS JOS 132  

 6 ROTTIERS VIC  134  63 VANACKER DANNY 132  

 7 CORNETTE MARC 134  66 MEULEBROUCK MARLEEN 132  

 9 MAES JULIENNE 134  68 COEN ANN 132  

 12 VERHEGGEN HERMAN 134  69 STEVENS DIRK 132  

 14 BELLETER LINDA 134  70 TEMMERMAN DIRK 132  

 15 POLLET NOEL 133  71 VAN HAVER WIM 132  

 18 DIERICKX KOEN 133  73 WULLAERT WIM 132  

 19 DANNEELS RIA 133  76 MALENGIER MARCEL 132  

 20 BEERNAERT FRANS 133  78 COLPIN JACKY 132  

 22 ELST WILLY 133  79 D’HAESELEER MICHEL 132  

 24 DELAUW KARL  133  82 SCHOLLAERT EDDY 132  

 29 DE VRIEZE MARIANNE 133  96 MERTENS ERIK  131  

 32 WINDELS IVAN 133  98 VAN DE VELDE PETER 131  

 34 FRANCKAERT RUDI 133  103 BECKERS GERARD 131  

 35 DE VEIRMAN OCTAAF 133  118 MAESEN WILLY 129  

 40 DE GRAVE RONY 133  121 DEQUIDT ISA 129  

 41 BEERNAERT STEFAAN 133  123 VAN NIEUWENHUYSE CHRIS 129  

 43 VAN DAMME HERWIG 133  140 DE BEULE CHRISTINE 127  

 46 ROELS ANNE-MARIE 133  142 LAURENT GUIDO 127  

 47 BAERT CHRISTELLE  133  171 MEERSMAN LYDIA 120-  

 
53 KNOCKAERT HANS 133   200 DE VOS PAUL 120- 

 



 


