
 

 

 

 

25 jaren lang schotelde het duo Devriendt-Timperman ons een fascinerende zoek … tocht voor door-

heen Frans-Vlaanderen ten voordele van de Seascouts uit Nieuwpoort, hun thuishaven.. Na een paar 

sabbatjaren hebben ze voor één keer de draad weer opgenomen.  

Elk jaar stonden we te popelen om deze mooie toeristische autozoektocht  te rijden en nooit waren we 

teleurgesteld. Ook dit jaar werden we verwend. Voor deze editie bleven we in de omgeving van 

Nieuwpoort.  

Naast boordevol regionale info zijn er natuurlijk ook vraagjes en laat je niet in slaap wiegen, want deze 

gewiekste inrichters slaan onverwacht en ongenadig toe. De foutenlast is er nooit immens groot, maar 

het is moeilijk om een foutloos parcours af te leggen en toch zijn we er deze keer in geslaagd. 

Hierna volgt een summiere bespreking van enkele vraagjes die ons dit jaar werden gepresenteerd. 

Op iedere vraag was slechts één van de multiple choice antwoorden juist.  
 

Vraag 4: We bekijken de namen van de 

personen die gestorven zijn voor het vaderland, 

in de desbetreffende lijst onder “Cie des Sapeurs 

- Pontonniers”. Eén van die 27 personen is 

echter, volgens de plaatselijke gegevens, met 

zekerheid geen lid geweest van deze compagnie.  

Als we nu alle eerste letters van de voornamen 

in die lijst bekijken, hoeveel keer komt de letter 

die bij die persoon hoort, in deze lijst als 

voornaamletter voor? 

Op een grote bronzen plaat lezen we het 

heldhaftige verhaal van de onderwaterzetting van 

het IJzergebied. Volgens deze tekst werd de 

Compagnie des Sapeurs-Pontonniers, die belast 

was met het onderhoud van de sluizen, opgericht 

op 2 september 1915.  

Op een bronzen plaat ernaast zijn alle namen van 

de leden van deze compagnie vermeld die sneuvelden voor het vaderland  tijdens WO I. Tussen deze 

namen vinden we Verstraeten F. gestorven op 8 november 1914. Hij kon dus  onmogelijk lid geweest 

zijn van deze compagnie want ze was dan nog niet opgericht. De letter F komt in die dodenlijst 5 maal 

voor als voornaamletter. 
 

Vraag 12: Met een beetje fantasie zou je kunnen zeggen dat de laatste in een open configuratie  

                   aan de voorzijde 6 keer voorkomt. Hoeveel keer op de andere zichtbare zijde? 

Dit was een doordenkertje, niet eenvoudig 

maar eens je het doorhad simpel op te 

lossen. Met "de laatste" wordt de letter Z 

bedoeld en aan de voorzijde van de woning 

nr. 18 kun je die letter met wat fantasie 6 

maal  herkennen in de openstaande 

vensterluiken wat verwijst naar een open 

configuratie. Aan de  zijgevel is dat 11x. 



Vraag 13:  Achiel trouwde een tweede keer met een dame die Hollevoet heette,   maar ondertussen   

                      zijn  beiden  op  verschillende  leeftijd  overleden.    Wat  was  het  verschil  tussen  hun  

                      overlijdensleeftijd?  

                          M.A.: A. minder dan 5 jaar / B. 5 jaar / C. 6 jaar / D. 7 jaar / E. meer dan 7 jaar 

 Op de rechter gevel van de kerk 

treft men een gedenksteen aan 

voor Achiel Scherpereel (1866-

1897).  Daarop lezen we de naam 

van zijn eerste vrouw Sidonie 

Hollevoet (1865-1892). Sidonie 

stierf dus 5 jaar voor Achiel. 

Antwoord B zou je denken en de 

klus is geklaard.. Maar links van de kerk vonden we, na lang zoeken, het graf van Marie Hollevoet, 

waarschijnlijk de jongere zus van Sidonie. Op de grafsteen lezen we dat ze geboren was in 1866 en stierf 

in 1963 maar ook getrouwd was met Achiel Scherpereel. Blijkbaar hertrouwde hij met haar kort voor zijn 

dood. Marie overleefde Achiel ruimschoots en stierf pas 66 jaar later. Antwoord E: meer dan 7 jaar. 
 

Vraag 17:   De verdediging van de IJzeroever bij deze brug werd in oktober 1914 door een viertal  

                    regimenten een aantal dagen volgehouden, zoals hier ook te lezen is. Maar over dat  

                    aantal dagen zijn de diverse informatiebronnen het hier niet eens.  

                    Over hoeveel dagen verschil gaat het, als je de plaatselijke gegevens vergelijkt?   

                    MA:   A.2  /  B. 3  /  C. 4  /  D. 5  /  E. 6 

Goed opletten en de vraag goed lezen was hier de boodschap! De vraag gaat over de verdediging van de 

brug niet over het aantal dagen dat de slag aan de IJzer duurde. Volgens de borden aan de brug werd de 

IJzeroever verdedigd van 16 tot 24 oktober 1914, of 9 dagen. Volgens het infobord met "Bruggenhoofd 

Schoorbakke" werd slag gevoerd om de Schoorbakkebrug gedurende 5 dagen, nl. van 19 tot 22 oktober. 

Het verschil is dan 9-5= 4 dagen! Maar aan de achterkant van dit bord is te lezen dat de strijd 

(verdedigen) aan  de Schoorbakkebrug nog doorging  tot 24 oktober en zo gaat het hier over 6 dagen 

(19-24/10). Een verschil dus van 3 dagen. Antwoord B. 3.  
 

We bedanken Patrick Devriendt en Ludwig Timperman voor het zoekplezier dat ze ons hebben gegeven. 

Het zou maar eenmalig zijn, spijtig. Hopelijk begint het weer te kriebelen en gaan ze toch door!  
 

Jacques V.B.  
 

 Score Caboraleden    Max. 25      

3 Pollet  Noël 25 
 28 Verheggen Herman  24 

7 Elst Willy 25  30 Meulebrouck Marleen 24 

10 Beernaert Frans 25  32 Van De Velde Peter 24 

13 Van Damme Herwig 25  33 Duerinck Eugene 24 

15 Liefooghe Alix 25 
 35 De Vrieze Marianne 24 

16 Maesen  Willy 25  36 Wullaert Wim 24 

17 Baert Christelle 25  40 De Grave Rony 24 

18 Danneels Ria 25  43 Beckers Gerard 24 

19 Dierickx Koen 25  45 Temmerman Dirk 24 

20 Knockaert Hans 25  53 Belleter Linda 23 

22 Van Bruaene Jacques 25  65 Pas Roeland 22 

26 Thienpondt Annette 24  69 Van Hemelrijck  Maria 21 



 


