
 
 

 
 
In Tielt ben je steeds aan het juiste adres voor een zoektocht met net dat tikkeltje meer.  
De ligging van Tielt is alvast een troef: pal in het midden van de driehoek Gent-Kortrijk-Brugge is Tielt een 
uitnodigend provinciestadje in West-Vlaanderen, dicht bij de grens met Oost-Vlaanderen. Tielt behoort tot 
de toeristische regio het Brugse Ommeland, maar ook de Leiestreek ligt op een boogscheut. Tielt is dan ook  
de ideale plaats om zoektochters uit Oost- en West-Vlaanderen aan te trekken. 
Zo stonden we ook dit jaar aan de poort van ‘het Spoor’ om een opnieuw venijnige uitdaging aan te vatten!  
 
vraag 1  
Een rekenvraagje als eerste vraag van deze B-zoektocht?  
Wat is de oplossing van A - B x C, als  
⦁ A = het jaartal dat aan de gevel met het gefotografeerde voorkomt;  
⦁ B = het aantal zonnen dat afgebeeld is aan dezelfde gevel;  
⦁ C = het aantal dagen van het jaar waarnaar A verwijst?  
Voordat je het rekenvraagje diende op te lossen moest je eerst 
de vraag "Een rekenvraagje als eerste vraag van deze B-
zoektocht?”  beantwoorden. Zonder er verder bij na te denken 
antwoordden we “JA”. Maar dit rekenvraagje is de tweede 
vraag!  Deze zin (met vraagteken) is de eerste vraag en is ook 
geen rekenvraag. Het enige antwoord is dus  “NEEN" 
En nu wat rekenen. We vonden 2016 (A) dat een schrikkeljaar 
is en dus 366 (C) dagen telt. Door goed rond te kijken vonden 
we 2 (B) kleine stickers met een afbeelding van de zon. 
Maar opgelet niet 2016 – 2 x 366 = 737124. Wat hebben we 
geleerd in de rekenles op school? Als er geen haakjes gebruikt 
worden hebben x en : voorrang op + en –. In dit geval dus 2 x 366 = 732 aftrekken van 2016 = 1284. 
 
vraag 6  
Op deze gevel van het gebouw met het gefotografeerde zijn (tot aan het zijportaal) vier arduinen 
gedenkstenen aangebracht. Op elk van deze stenen wordt de stad waar we ons nu bevinden, 
omschreven, drie keer met één woord en één keer met twee woorden.  
Wat is de derde letter van de omschrijving van deze stad, volgens de tekst op 'n arduinen steen?  
(Zoeken vanaf het gefotografeerde tot aan het zijportaal, maar niet in Franse teksten.)  
I – S – T – H – I – E – L 

Zoals de inrichter het zelf formuleert wordt de 
stad waar we ons  bevinden op de 4 arduinen 
stenen aan de kerkmuur drie keer met één 
woord : ‘THIELT’, ‘TIELT’ & ’THIELT’ 
(Franse tekst)  en één keer met twee woorden: 
‘DESER STEDE’ omschreven. Dus is volgens 
de inrichter ‘Tielt’ en ‘Thielt’ wel degelijk een 
omschrijving van deze stad (GEEN 
SYNONIEM). ‘THIELT’ in de Franstalige 

tekst mogen we echter niet gebruiken. In de vraag zelf wordt er echter gesproken over 'n arduinen steen. Je 
hoeft dus niet alleen op de 4 arduinen stenen aan de kerk te zoeken en inderdaad op de grond vonden we nog 
een steen met de Latijnse naam van de stad Tielt. Dit geeft het bijkomend antwoord ‘L’ van TILETUM. 
Antwoord I – S – E – L  
 
vraag 7  
We zoeken naar het antwoord op deze 'klinkende' vraag ...  
Wat is de laatste klinker en de tweede medeklinker van het werkwoord van zes letters, dat aangeeft 
wat je in de omgeving van het gefotografeerde - volgens te lezen gegevens - kan doen?  
A – E – G – I – K – R – S – T – U – Y    
We vinden een dubbele val in deze vraag, eerst een klassieker “Wat is de laatste klinker? ”. Daarvoor moet 
je niets ter plaatse zoeken. De laatste klinker van ons alfabet is de 'Y’.  
'WaSsen' en 'dRogen' kan je daar doen volgens te lezen gegevens.   
Maar dan kwam nog het tweede valletje. “We zoeken”  zegt de inrichter. En “volgens te lezen gegevens”. Dus 
ook de 2de medeklinker van “zoeKen” meenemen, mooi valletje! 
Antwoord  K – R – S – Y  
 



vraag 14  
Wanneer werden 'opbouwende' werken uitgevoerd aan het gebouw dat hier te zien is, volgens gegevens 
op het bord met "Heilige Familie"?  
vóór WO I – tijdens WO I – na  WO l 

Op het bord met "Heilige Familie" lezen we “De 
bouwondernemingen Pattyn en Honoré Debusschere 
realiseerden dit gebouw vanaf 1913”. Dit is dus vóór WO 
I . De inrichters namen echter “1870" en "1957" voor dit 
mogelijke antwoord wat volgens mij niet klopt want deze 
jaartallen gaan over het geboortejaar en sterfjaar van 
zuster Hyacinthe Weghsteen naar wier ideeën het gebouw 
pas in 1913 werd gebouwd. Soit dit maakte niets uit voor 
het eerste antwoord. 
Op het bord vinden we ook nog de tekst “In 1915 werd de 
badinrichting in de linkervleugel uitgebreid tot een 
reusachtige ‘Badeanstalt’ “ wat het tweede antwoord 
tijdens WO I gaf. 
Even verder op meer dan 25m vinden we een kapel en als 
je achter glas kijkt lees je op een steen o.a. “kapel 
herbouwd door het klooster  van de Heilige Familie in 
1949…” wat nog het derde antwoord na  WO l geeft. 
Toch hadden we een grote twijfel bij dit antwoord. In het 
reglement lezen we: “Met 'hier' bedoelen we steeds 'in de 
omgeving van het  gefotografeerde' (binnen een straal van 
25 meter dus).”  

Weinigen hadden deze steen opgemerkt, te mooi toch om te laten liggen en daarom besloten we  het mee te 
nemen. Dit was een goede gok!  
 
vraag 20  
Even je aandacht voor dit 'heerlijk' karamellenvers ... (op uw gezondheid!)  
Hier wordt een vreemd, 'heilig' woord - afkomstig uit een zuidelijker oord - verbonden met een ander 
woord van een letter of vier, met de klinkers ervan scrabbel je de naam van een omroep, maar niet 
van hier. Wat zijn de twee medeklinkers van het bovenbedoeld ander woord van een letter of vier?  
C – E – L – M – O – R   
Zeer ‘Heilig’ hoef je niet te zijn om dit karamellenversje te ontrafelen. Al snel vonden we een metalen plaat 
met o.a. “Saint-Omer”. ‘SAINT’ is een vreemd woord voor ‘heilig’ en met de klinkers kan je EO = 
Evangelische Omroep vormen. Antwoord M – R. Maar de kous was nog niet af. Op een bank vonden we 
nog “Santa & Cole”. Dit is uiteraard ook een vertaling van ‘heilig’ en met ‘COLE’ kan je nogmaals EO 
vormen. Zo krijgen we het extra antwoord C – L.  
 
Na een sabbatjaar slaagde Stefaan Debouver, gesteund door zijn broer Martin, Guido Devolder en Igor 
Wackenier erin om weeral een bijna vlekkeloze organisatie in elkaar te boksen. De ervaring druipt er af met 
vaak subtiel gestelde vragen. Simpel neen, niemand was foutloos. 
Iedere zoektochter die op zoek is naar een uitdaging komt in Tielt aan zijn trekken. Spijtig dat de B-zoektocht 
maar 89 deelnemers mocht verwelkomen, deze zoektocht verdient meer. 
                                                                                                                               Jacques V.B.  

 

  Foutenlast Caboraleden             

2 D’Haeseleer  Michel 1  34 Beernaert Stefaan 3 

3 Rottiers Vic 1  35 Knockaert Hans 3 

4 Vanacker  Danny 1  36 Van Bruaene Jacques 3 

6 Malengier Marcel 1  37 Dierickx Koen 3 

14 Elst Willy 2  41 Wullaert Wim 3 

17 Stevens Dirk 2  43 Vanhaverbeke Raf 3 

20 Meulebrouck Marleen 2  50 Liefooghe Alix 3 

21 Thienpondt Annette 2  52 Baert Christelle 3 

23 Duerinck  Eugène 2  53 Vandekerkhove  Christine 3 

26 De Grave  Rony 2  56 Van Damme Herwig 3 

28 Verheggen Herman 2  57 Beernaert Frans 3 

29 Cornette Marc 2  58 Danneels Ria 3 

31 Belleter Linda 2   60 Pollet Noël 4 
 


