
 

 
 

Eigenlijk hadden jullie hierna een verslag mogen lezen over de 37ste Autozoektocht door de Westhoek, 

maar helaas het heeft niet mogen zijn. Samen met zijn echtgenote slaagde Johan Morlion er 36 maal in 

om een boeiende zoektocht in elkaar te steken. Het groeiende aantal deelnemers, bijna duizend in de 

laatste edities, tonen aan hoe deze organisatie enorm gewaardeerd werd.  

Hoed af voor het bestuur van WRV om Johan te willen herdenken door een zoektocht samen te stellen 

grotendeels in de typische stijl van Johan. Het was dan ook een grote uitdaging waarin Danny & Jos  met 

brio zijn geslaagd. 

Reeds bij de start op het d’Ennetièresplein werd je al ondergedompeld in de kenmerkende Morlion-stijl. 

Verder op het parcours had je soms het gevoel dat Johan samen met Georgette plotseling kwam 

aangereden om een kiekje te maken van de deelnemers.  

Johans stokpaardje ‘Prisma’ moest je steeds bij de hand hebben om hier en daar het venijn er uit te halen. 

Een paar voorbeelden uit de mooie vraagjes. 
 

VRAAG 11B: Bevindt zich hier in deze rij 2A een grafzerk waarop een familienaam voorkomt die 

volgens 'Prisma' o.a. bloemkroon betekent?   

Thuis had ik al wat in Prisma gesnuisterd  naar de betekenis van bloemkroon, ik las dat dit de bladen 

van een bloem zijn die niet groen zijn. Nog wat verder snuffelen in onze bijbel en zo kwamen we bij het 

synoniem ‘kelk’. Zonder verder na te denken was ik ervan overtuigd dat we een graf zouden vinden met 

de familienaam ‘Kelk’. En inderdaad zo geschiedde, we vonden een grafsteen met ‘Second Luitenant 

A.F.H. Kelk’. Maar daarmee was de kous nog niet af, in de vraag was er nog een typische Morlion 

valletje. Bij de betekenis van ‘grafzerk’  lezen we in Prisma ‘liggende grafsteen’.  

Er was op dit kerkhof geen liggende grafsteen te zien met de familienaam ‘Kelk’. Antwoord: NEEN. 
 

VRAAG 15:  Noteer op je antwoordenblad de eerste drie letters van "zijn familienaam" en ook 

de letter  die het meest aantal keer voorkomt op deze hierboven bedoelde plaat die zich hier ergens 

aan de voorgevel van een woning in de KIaverstraat bevindt.   

Dit was een vrij eenvoudig vraagje, 

ook typisch voor Johan, je werd er 

een beetje mee in slaap gewiegd. 

Antwoord Zij / W 

Maar wat je wel goed moest lezen 

was de tekst vóór de vraag. Je zal 

snappen waarom bij de bespreking 

van de volgende vraag. 
 

VRAAG 16: Wat is de som van de waarden (als Romeins cijfer) van de hoofdletters die ook als 

Romeins cijfer kunnen gebruikt worden en die voorkomen op voornoemde plaat aan de 

voorgevel van het gebouw waar ze, volgens de hiervoor vermelde gegevens, de blits maken?  

Op een groot bord lazen we bedoeld woord ‘blits’, de plaats waar ze dit reclame-magazine ‘Blits’ maken. 

Dus daarop zoeken naar de hoofdletters die ook als Romeins cijfer kunnen gebruikt worden. Zo vonden 

we I+I+X+D+I+C+C+I. Maar als je goed keek zag je dat het groot bord uit twee borden bestond, de 2 

laatste letters C & I moest je laten vallen. Zo kwamen we aan 613 als antwoord. Blij dat we de val met 

die 2 borden doorzien hadden stapten we verder naar de volgende vraag.  

Prisma hadden we niet bovengehaald voor die vraag, dit bleek echter een grote misrekening. Hoe het 

mogelijk is dat we met ons groepje die "de blits maken" over het hoofd gezien hebben ga ik niet snel 

snappen. Geen hoofdletter!!!  Wat vinden we in Prisma? De uitdrukking ‘de blits maken’ en dat betekent 

opvallen en indruk maken.  

En nu keren we terug naar de tekst vóór vraag 15, wat lezen we over die politicus: .”In deze straat woont 

de huidige voorzitter van de Ieperse N-VA-afdeling. Je kunt zijn gezinswoning echt niet missen want 

opvallen en indruk maken, wellicht is het eigen aan politici …”. Dat kon je van een kilometer ver ruiken 

dat er 'iets' moest zijn met die politicus die om aandacht vraagt...  maar toch zijn we in de val gelopen. 

Je moest dus werken met “Van Isacker – Mar” = V+I+M.  Antwoord 1006. Schitterend vraagje! 

 



VRAAG 18A: Welke letter komt tweemaal voor in de familienaam van de man aan wie de twee   

personen die volgende tekst bedachten, een eerbetoon willen brengen:  

               "A TRIBUTE TO A DEVOTED SON AND A BRAVE SOLDIAR BY ... "?  

Mog. antw.:  L  –  M  –  N  –  O  –  P  –  R –  geen van vorige                                                         2.  

Dit is ook een mooi vraagje maar hier 

lieten we ons niet vangen. 

Je moest niets zoeken op de grafstenen. In 

deze vraag was weeral de tekst vóór de 

vraag zeer belangrijk: “Twee personen 

bedachten een mooie tekst die ze hier 

ergens onderaan op een van die graf-

stenen lieten aanbrengen als eerbetoon 

(= tribute) aan de man die onder die 

grafsteen begraven ligt.” 

Op het graf van soldaat J.L. Norman lazen 

we: "A TRIBUTE TO A DEVOTED SON AND A BRAVE SOLDIER BY HIS PARENTS ".  

De twee personen die deze tekst bedachten zijn de ouders zou je denken, dus antwoord N. 

Maar opgelet, we lezen in de vraag “ …  SOLDIAR BY ... " niet “… SOLDIER BY …” zoals op de 

grafsteen. Deze tekst is dus bedacht door de inrichters van de zoektocht waarin ze een eerbetoon aan 

JOHAN MORLION brengen. Antwoord O. 

Daarmee was de kous nog niet volledig af. Bij het laatste mogelijke antwoord lees je niet “Geen van 

vorige” maar op het einde van de zin was  nog een kleine “2” te lezen waardoor je als laatste mogelijkheid 

“geen van vorige 2” leest. Die “2” zijn de letters P & R waardoor je ook   “geen van vorige 2” moest 

geven als bijkomend antwoord. 

 

Foutloos blijven bij Johan was al niet gemakkelijk maar deze herdenkingszoektocht was nog een stuk 

moeilijker. Bovenop de Morlion-valletjes werd de zoektocht overgoten met een Danny-sausje en dan 

nog eens goed gepeperd door Jos. Dat er niemand foutloos bleef is dan ook niet zo verwonderlijk. 

Deze extra ingrediënten hebben ervoor gezocht dat deze zoektocht goed werd gesmaakt door de 

deelnemers, spijtig dat het maar eenmalig is. 

                                                                                                                                              Jacques V.B 

  Foutenlast Caboraleden     80 Leyssens Jos 5 

3 Meulebrouck Marleen 1  83 Wullaert Wim 5 

12 Van De Velde Peter 2  84 Duerinck Eugene 5 

16 Knockaert Hans 2  85 Beckers Gerard 5 

17 Van Tieghem Geert 3  86 Franckaert Rudi 5 

23 Beernaert Frans 3  90 Maesen Willy 5 

31 Danneels Ria 3  94 Malengier Marcel 5 

36 Beernaert Stefaan 3  95 Thienpondt Annette 5 

39 De Grave Rony 3  101 Vanhaverbeke Raf 6 

42 Rottiers Vic 4  103 Windels Ivan 6 

43 Van Bruaene Jacques 4  107 Belleter Linda 6 

47 Liefooghe Alix 4  109 Jacobs Karel 6 

55 Baert Christelle 4  110 Temmerman Dirk 6 

57 Cornette Marc 4  111 Vandekerkhove Christine 6 

62 Maes Julienne 4  112 Van Damme Herwig 6 

63 Elst Willy 4  120 Leterm Dirk 7 

64 De Vrieze Marianne 4  125 Colpin Jacky 7 

67 Delauw Karl 4  159 Verlinde Willy >7 

69 Stevens Dirk 4  163 Laurent Guido >7 

74 D'Haeseleer Michel 5  165 Verlinde Marleen >7 

75 Dierickx Koen 5  179 De Beule Christine >7 

78 Verheggen Herman 5   282 Meersman Lydia >7 


