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  MDB-MEMORIAL 2013   –   VERBETERBLAD 
 

 

NAAM :   Fouten: 

 

 
          

GEMEENTE :             
 

 

SCHIFTING 1   SCHIFTING 2    S1 (verschil)      S2 (verschil)            

 165 103   
 

PARCOURSVRAGEN F = 1 fout  /  DF = 1 denkfout 
               (1 denkfout = meerdere fouten ten gevolge van één fout denken.) 
 

1 P   –   O   –   V     16 ventiel  

2 teen  17 V  –  N  –  H  – (A)  –  N  

3 “MDCCCLVI” – “1906”  18 “argenta”  

4 4 3 1 2 9 8 7 5 6  19 S  /  i  

5 
een broek  –  een rok  –  

een das   –  een hemd  20 N  

6 K  -  I  -  P  -  K  -  A  -  P   21 club  

7 venusheuvel-venusschelp  22 BURE   

8 ossenbloed   (met ‘n’!)  23 mens ( of: kind)  

9 krulstaart  24 4   

10 24  25 
neoclassicistische stijl  -  

neogotische stijl 
 

11 lippen  26 free kick  

12 Annemie – Lenie – Febe   27 wind   (niet: paardenkracht)  

13 isolator   28 PAUS FRANCISCUS (I)  

14 C   –   D   –   E   –   F    29 @  

15 LABORATORIA  30 fansite  
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 MDB-MEMORIAL   –    Verklaring der antwoorden.  
 

1. Op het bord kan je VOS lezen = de afkorting van een Vlaamse vredesbeweging. →min V → plus P bekom je POS = een soort uit de klasse der vissen.  

In de vraag was er sprake van een afkorting van een Vlaamse vereniging bij dit bord. Op minder dan 5 m, op het monument voor Renaat De Rudder, kon je VTB 

lezen. Als je in deze afkorting  de V weglaat en de letter O toevoegt kan je BOT scrabbelen. Bot = soort uit de klasse der vissen (Pr.) 

2. Het sierlijke meisje had één kromme grote teen. Met kromme tenen luisteren naar = zich schamen terwijl men naar iets of iemand luistert. ‘Teen’ is ook dunne  

buigzame (wilgen)tak. 

3. “1856” was met Arabische cijfer 1 (achteraan de kerk) –  

“MDCCCLVI“   had een puntje op de I . Zie reglement: Pas op: “i” = 

“I”, maar “I”  İ.  Dus niet te zien. –  “1906” is een jaartal uit de 

20ste eeuw, maar staat wel bij de ‘onderstaande’ jaartallen, dus 

moet geantwoord worden. Er wordt niet gevraagd naar 

onderstaande 19de eeuwse jaartallen! 
 

4. Alleen de foto’s aan de linkerzijde rangschikken = volgorde:  431298756.  Niet 10 → afgebeelde is van steen en kunststof. Foto 6 was het beeld van het laatste 

gegeven dat we aan onze linkerzijde passeerden! Pas op: foto 6 mag NIET gerangschikt worden na terugkeer van de duiventoren (3de plaats) omdat de rode pijl op 

het plan moet gevolgd worden en die staat uiterst rechts! Zelfs het midden van de weg ligt nog meer dan 25 meter van het gefotografeerde! 

5. Volgens plaatselijke gegevens was de barones een vrouw met ballen!  Gewoon goed kijken naar de twee afbeeldingen. Alleen een colbert was niet te zien. Een 

colbert is een kort jasje voor mannen. 

6. Beeld van Venus: zij bedekt met een hand haar venusheuvel en staat op een venusschelp. De inrichter zegt zelf dat de schelp naar haar genoemd wordt. 

7. Op het bordje met “Ommuurde moestuin” was te lezen dat er appels, peren, pruimen, krieken & kersen konden geoogst worden. Maar was ook diagonaal op het 

plein  een bordje met “Ijskelder” en daarop stond vermeld dat er in de winter ijs werd geoogst. 

8. Er wordt gevraagd met wat de druivelaars ooit besproeid werden en niet wat ooit de naam was daarvan! Volgens de huidige spelling moet ‘ossebloed’ geschreven 

worden als ‘ossenbloed’! 

9. Midden de boomgaard staat een houten varken met een rechte staart i.p.v. een krulstaart. ‘Krulstaart’ = ook synoniem voor varken. 

10. Op het dak van een schuur was de afkorting K L J te lezen gevormd door zwarte dakpannen. De letter K & J telden respectievelijk 30  & 26 zwarte dakpannen. Dus 

gewoon het aantal pannen van de letter L tellen  24  

11. Je kon verschillende wezens zien met rode lippen op het eigendom met huisnummer 62.→ Stip verwees naar lippenstift. →Aan iemands lippen hangen = aandachtig, 

geboeid naar iemand luisteren →zich op de lippen bijten = zich beheersen om niet te lachen of kwaad te worden. 

12. Er moesten 3 antwoorden gegeven worden die verwezen naar de derde: →1. Annemie: Haar familienaam is Derde → 2. Lenie: Is het derde kind van Torre & 

Annemie. →3. Febe: Is de derde persoon vernoemd op het bord. (Lucas werd soms vermeld als 3de ‘Moerman’ – wordt niet fout gerekend, facultatief.) 

13. Zwarte isolator waarop het woordje “AS” vermeld was. As = middellijn.  As = overblijfsel van verbranding = vurig overblijfsel. Een vergrootglas is misschien niet 

overbodig = kleine tekst op de isolator. ANTWOORD: isolator. 

14. Niet A: Er was 1 personenwagen te zien op een groen-wit bord maar nog een aantal op de foto’s op het infopaneel.  

Niet B: Er waren 3 fietsers te zien maar zeker een tiental fietsen. Wel C: Er waren 3 groen-witte bordjes van fietsroutes te 

zien, maar ook nog 1 op een foto op het infopaneel. Wel D: Er was 1 groen-wit bordje te zien met een spelend kind, 3 op 

plan en 1 op een foto op het infopaneel, dus 5. Wel E: er waren 2x2 leeuwen te zien op het bord met “Slingerij”, 1 op het 

bord met “Antwerpse Heirweg” en 1 op het infopaneel naast “Vlaamse maatschappij”. Wel F: Achteraan een zitbank was 

(bijgeplakt) “Slingeji” te lezen. ANTWOORD: C – D – E – F. 

15. Op putdeksel op parking naast café: “LABORTORIA  VAN VOOREN”. Zie j’ van Brugge, zet je vanachter, j’ moet van voren in de reke nie goan stoan … . Laboratoria zijn 

werkplaatsen. 

16. Op een vuilbak was er een afbeelding van een afvalkorf te zien. Het afval ingebracht in dit type afvalkorf kan er gemakkelijk uitwaaien. Er werd gevraagd naar een 

object waarin het ingebrachte niet kan ontsnappen. Goed rondkijken was de boodschap. Een aantal boompjes waren vastgemaakt aan paaltjes met binnenbanden. 

Op een paar van deze binnenbanden was de ventiel nog aanwezig. →is buisje waardoor er wel lucht in een band kan lopen  VENTIEL 

17. V op bordje met “Verontreiniging. H & N op putdeksel. Opgelet: tweemaal “N” bij de mogelijke antwoorden, dus tweemaal antwoorden   V-N-H-N. 

18. Op goudkleurige scharnieren kapeldeur: “argenta”  argent = Frans voor zilver = edel metaal, maar goud is een edel metaal met meer waarde! 

19. Op een gevel kon je “Zuivelfabriek Sint-Joris” lezen.  ‘De grote eerste’ is de hoofdletter S van ‘Sint’. De ‘S’ neemt met zijn verlengde de plaats van het puntje op de ‘i’ 

in waardoor de ‘i’ zijn puntje, dus nauwkeurigheid verliest (puntje op de i plaatsen). ‘De kleine laatste’ is de kleine letter ‘s’  van ‘Joris’. De ‘s’ staat schuin en lijkt zich  

onderdanig op te stellen (knieval) tegenover de i. Antwoord: S  /  i. 
20. Op het circulatieplan komen al de letters voor van de mogelijke antwoorden met uitzondering van de ’E’ en de ‘N’. Je moest echter zoeken op de volledige 

constructie. Daarop kon je “DIERKENS H & E” lezen. Leestekens mogen weggedacht worden en creëren spaties(zie reglement). Zodoende is “E” ook een losstaande 

letter. Alleen een losstaande letter ‘N’ was niet te lezen op de constructie. Antwoord: N 

21. Slagerij met “ Club slager”. Prisma  club is o.a. bordeel zinnelijk (vleselijk) genot – en bij de slager kan men ook een lekker stukje vlees verkrijgen … . 

22. Aan een gevel is een deel van het bord met ‘BUREAU’ verdwenen. Alleen “AU” is nog zichtbaar! De letters B  U R  E  zijn verdwenen: ‘foetsie’. → Een bureau is een 

plaats om te schrijven. ANTWOORD: BURE. 

23. Op een eigendom kon je een beeld zien van een merrie met veulen. Veulen = dartel en speels jong mens. Antwoord: mens (Pr.). Tolerant als we zijn, wordt ‘kind’ 

niet fout gerekend. 

24. Van L naar R de schakels tellen: 19 – 29 – 27 – 23 – 32 – 23.  Antwoord: 4 x priemgetal. Pas op: 23 tweemaal tellen! 

25. Op het infobord over het Kasteel Vursje. Kasteel is Neoclassicistische stijl . Kapel Neogotische stijl. Afschrijvertje. 

26. In  “molenschip” → molen →type windmolen  &  schip →type zeilschip. Antwoord: WIND. Wij vinden dat de gegevens om ‘paardenkracht’ (= fout) te antwoorden 

niet stroken met de vraagstelling. 

27. Op het infobord over het  ‘Kasteel van Evergem’ kon je de naam FEYERICK lezen.   -Y= onbekende. K verdubbelen (laatste letter) en scrabbelen. Antwoord:  free kick  

=  vrijschop. 

28. Assisi ligt in Umbrië, Franciscus is de patroonheilige van de dieren, Argentinië werd genaamd naar ‘argentum’ = zilver, papa (It.) = paus, eerste → d.i. de 1ste paus 

met die naam. “Sint-Franciscus” te lezen van op Dorpsplein. ANTWOORD: Paus Franciscus (I). St.-Franciscus van Assisi is fout, hij wordt niet bedoeld! 

29. Op het Broodjeszaak Pistoletta → pistolet / met t & a → at → teken   @. 
30. FIESTA + N → FAN = enthousiast bewonderaar. Websites zijn virtueel = wat echt lijkt maar in werkelijkheid niet bestaat. ANTWOORD: fansite. 

 

Schifting 1: 165 (som 7 lottogetallen 9/11/2013)    –    Schifting 2: 103 (laatste drie cijfers jokergetal idem). 


