
Zoektochten in Limburg: het blijft iets speciaals. Niet alleen omdat dit een van de mooiste en 

gezelligste provincies van ons land is (neen, ik ben zelf geen Limburger ☺), maar ook omdat er 

ginds helaas niet al te veel zoektochten meer zijn. En als er dan toch eentje is heeft die meestal een 

unieke stijl, heel anders dan wat men gewend is in andere regio’s. Zoals we een paar jaar geleden 

telkens enthousiast op pad trokken voor ‘Dwars door Herk’ waren we dan ook verheugd dat Willy 

Maesen ons nog eens trakteerde op een zoektocht in Limburg. Wij dus vol goede moed naar Oud-

Rekem, een pittoresk dorpje met een eeuwenoude geschiedenis, niet ver van de Nederlandse grens, 

en we werden zeker niet ontgoocheld. Een greep uit de vele knap in elkaar gestoken vragen: 

Vraag 4: Welk jaartal hoort bij ‘Distillerie Senden’ in deze straat?  

                M.A.: 1890 –1891 –1958 –1959 –2018.  

Bij de infobordjes aan de oude distillerie vond je met wat 

speurwerk de jaartallen 1891, 1958 en 2018. Maar let op de 

vraagstelling: ‘in deze straat’. Aan de Paterskerk een paar 

vragen verderop bevond je je nog steeds in dezelfde straat. 

Daar kon je een infobord vinden met “31 Distillerie Senden, 

1890” en een tekening van het gebouw. Hierdoor kreeg je 

ook 1890 als bijkomend antwoord. Mooie vraag, al vonden 

we het zelf wat verdacht dat we nog twee jaartallen over 

hadden na het eerste herkenningspunt. Het leek 

onwaarschijnlijk dat de inrichter er niet één maar twee, allebei niet-aanwezige, antwoorden zou 

hebben bijgezet. Misschien hadden we ons hier vlugger laten ‘rollen’ indien we maar één jaartal 

(enkel ‘1890’) zouden hebben over gehad. Maar laten we Willy niet teveel op ideeën brengen voor 

een volgende editie ☺ 

Vraag 18: Wat is de waarde van de in Rekem (Reckheim) geslagen munten? M.A. :30 stuiver 

–150 Eurocent –1,5 HFL –ca 60 BEF –27 BEF –geen van vorige. 

Deze vraag illustreert goed hoe subtiel 

de valletjes in deze zoektocht soms 

waren. Je vond een bord waar je leerde 

dat deze waarde ca 60 BEF was. Wat 

verderop in de straat las je op een 

ander infobord dat in Rekem ook 

munten met een waarde van 30 stuiver 

geslagen werden. 150 Eurocent was 

fout, gezien ‘eurocent’ volgens 

Prisma zonder hoofdletter moet. Wie 

30 stuiver en ca 60 BEF antwoordde 

omdat men dacht dat de val lag op de 

twee munten, Eurocent en de twee herkenningspunten was eraan voor de moeite. Het enige juiste 

antwoord was ‘geen van vorige’. Let immers op de tegenwoordige tijd in de vraagstelling: wat is de 

waarde (niet ‘was’ de waarde). Tegenwoordige en verleden tijd is niet hetzelfde, tot zover waren 

we nog wel mee op school. Vandaag heeft de destijds geslagen munt geen enkele waarde meer, 

tenzij hooguit een symbolische verzamelwaarde.  



Vraag 22: Wat bevindt zich volgens plaatselijke gegevens niet in de Engelenstraat? M.A. : 

Haringenschoolke –“1875”–“1863” –“1873”–“Den Hoek” 

In de doodlopende Engelenstraat vond je boven een poort het jaartal “1875” en helemaal op het 

einde van de straat ook “Den Hoek” op een infobord. Deze antwoorden kon je dus alvast schrappen. 

Alle andere antwoorden werden niet gevonden. Dat stonk natuurlijk, want nu zaten we nog met drie 

antwoorden waarvan we geen enkel meer vonden. De clue van het verhaal was dat we veel eerder 

in de zoektocht, al na vraag 10, in een ander stukje van de Engelenstraat waren geweest. En daar 

was wel degelijk ook het Haringenschoolke en het jaartal “1863” te vinden. Bleef als enige over: 

“1873”.  

De volgende vraag is op te lossen tussen opdracht 17 en 19.  Vraag 23: Welk jaartal is hier 

terug te vinden? M.A. : I755 –I794–I9 03–I998. 

Een zeer listige vraag waaraan velen zich lieten vangen.  Je kon alle jaartallen daar na lang zoeken 

vinden, en ook helemaal correct met Romeinse I en met spatie bij I9 03. I998 vond je ook, maar 

enkel op een putdeksel en het reglement was duidelijk: niets op de grond zoeken, dus dit antwoord 

mocht je niet nemen. Blij dat we na lang zoeken alles hadden gevonden en ons niet hadden laten 

vangen aan die I998 noteerden we onze drie antwoorden. Maar met het verbeterblad kwam ook de 

aap uit Willy’s mouw. Lees nog eens goed de inleidende tekst voor de vraag. Je dient niet te zoeken 

tussen “opdracht 17 en opdracht 19” maar tussen “opdracht 17 en 19”. Bij “19” moest je dus stoppen 

met zoeken en dat kwam je al vroeg in de straat tegen, waardoor je I755 en I794 niet meer mocht 

nemen. Het enige correcte antwoord was hier I9 03.  Opnieuw een fraai voorbeeld van hoe de 

inrichter erin slaagt je te doen geloven dat je de val in de vraag doorhebt, terwijl de echte val dan 

toch nog  verder ligt.  

Kortom, deze wandelzoektocht door het mooiste dorp van Vlaanderen anno 2008 was zeer geslaagd: 

een mooi, rustig en niet overdreven lang parcours, in combinatie met een verzorgd routeblad met 

veel toeristische informatie en een mooie variatie in de vragen. Willy bouwde als ervaren rot in het 

vak de valletjes zeer mooi op, met controle door die andere leperik uit Kester, en wij trapten er 

meerdere keren met open ogen in. Toegegeven, de foutenlast was erg hoog, maar zo verkeerd is dat 

niet. Voor de gelegenheidszoekers was er immers een veel eenvoudiger fotozoektocht en de vele 

subtiele valletjes en schijnvalletjes maken het ook voor wie al lang aan zoektochten deelneemt toch 

nog zeer uitdagend. Liever dat dan met honderd foutloos en de schifting die alles bepaalt. 

Uiteindelijk is die hoge moeilijkheidsgraad ook voor alle deelnemers dezelfde. De zoektocht werd 

gewonnen met vijf fouten (je leest het goed) en met maar liefst zes fouten aan je broek kon je nog 

altijd in de prijzen vallen… kom dat tegen ☺  Willy wist te vertellen dat een eventuele volgende 

editie toch wat eenvoudiger zal zijn. We kijken alvast uit naar onze volgende uitstap in Limburg!  
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     Foutenlast Caboraleden         

1 Liefooghe Alix 5   18 Malengier Marcel 7 

2 Van Bruaene Jacques 5  19 Maes Julienne 7 
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7 Pas Roeland 6  25 Belleter Linda 7 

8 Colpin Jacky 6  27 Knockaert Hans 7 

10 Jacobs Karel 6  29 Thienpondt Annette 8 

11 Dierickx Koen 6  34 Verheggen Herman 8 

14 Duerinck Eugene 7  43 Beckers Gerard 8+ 

16 Vanacker Danny 7   50 Temmerman Dirk 8+ 

 


