
 

 

 

Van in putje winter tot een eind in de lente konden we ons traditiegetrouw opwarmen aan de intussen klassiek 

geworden Ros-voorjaarszoektocht. Niet eens zo moeilijk, maar waakzaamheid is altijd geboden met deze 

‘boskrabber’! Dit jaar was het niet anders. 

Een greep uit de vraagjes: 
 

Vraag 6:   Wat is er juridisch en financieel onafhankelijk, 

volgens gegevens ter plaatse? 

Op het eerste gezicht zou men antwoorden met de naam van de 

firma, CENTURY 21 Group Medion, volgens gegevens ter 

plaatse. Maar in een onderstaande zin lezen we dat elk kantoor 

van deze firma juridisch en financieel onafhankelijk is! 

 
 

Vraag 14: Noteer het woord, zoals het zich hier bevindt, dat ons doet denken aan een toren met een mooi 

uitzicht? 

Een toren met een mooi uitzicht is een belvédère, een woord dat we hier op bordje van de halte van ‘de Lijn’ 

terugvinden. Maar een box met een uurrooster vinden we ook “belvedere”, foutief zonder accenten geschreven. 

  
 

Vraag 17: Hoeveel is het verschil tussen het oudste jaartal, te vinden in de onmiddellijke omgeving van 

“WAERBORREVELD”, bestaande uit drie verschillende cijfers 

en het kleinste ‘geheel ‘getal bestaande uit drie cijfers. 

Op aangeven van iemand uit onze groep werd als wijziging 

tijdens de zoektocht het woord ‘geheel’ toegevoegd aan de 

vraag. Inderdaad, er kan verwarring ontstaan gezien een 

decimaal getal ook een getal is. Het oudste jaartal, bestaande 

uit drie verschillende cijfers (kan dus ook een jaartal met vier 

cijfers zijn!) dat voldeed aan de omschrijving was 1912. Het 

kleinste geheel getal bestaande uit drie cijfers is 100! Men 

vraagt niet meer ‘verschillende cijfers’ en ook niet ‘in de onmiddellijke omgeving. Dus gewoon het kleinste getal. 

Het verschil: 1912 – 100 = 1812. Voilà, weer een juist! 
 

Vraag 22: Een naam, hier te zien, doet ons onmiddellijk denken aan Global Action in the Interest of Animals. 

Alhoewel zijn naam hier niet juist vermeld staat, weet iedereen wel over wie wij het hebben! De drieledige 

familienaam, hier te vinden, moet één deel vormen opdat het zijn naam zou zijn. Hoeveel letters N bevinden zich 

dan op het bord met bedoelde naam? 
 

Het gaat duidelijk over GAIA en zijn gangmaker Michel 

Vandenbosch. We vinden deze naam weliswaar verkeerd in drie 

woorden op een koperen bord als “Van Den Bosch”. Op dit bord 

staan 2 letters N. Pas op niet het bord erboven in acht nemen, is een 

ander bord! 

 



OMLOOPVRAAG:  Hieronder bevinden er zich een aantal deuren, te vinden langs uw route, afgebeeld! Op een 

aantal van deze deuren bevindt zich een huisnummer waarvan de som der cijfers een priemgetal is! 

Noteer de letter horende bij deze deuren in volgorde zoals u die deuren langsheen uw route voorbijgaat, te 

beginnen vanaf Tea-room ‘DE SPOED’! 
 

Het venijn zat hem in de omloopvraag! Zes foto’s van een deur kregen wij. De som maken van de cijfers van het 

huisnummer dat zich OP deze deuren bevindt. En deze som moet een priemgetal zijn. De foto’s werden 

gerangschikt met de letters A t/m E. 

A. Huisnummer 67 � 6+7=13= priemgetal, doch dit huisnummer bevond zich op de deurpost, dus niet op de deur 

zelf. Weinigen hadden dit door, maar waaruit bestaat nu eigenlijk een deur? Prisma is duidelijk: het beweegbare 

deel … . B. Huisnummer 24 � 2+4=6 ≠ priemgetal. C. Op deur huisnummer 5 � daarmee kan men geen som 

maken (één cijfer). D. huisnummer 43 op de deur � 4+3=7 = priemgetal. E. huisnummer 20 � 2+0=2 = priemgetal.  

We wandelden de in aanmerking komende foto’s in volgende volgorde: E –F – E – D. De foto E wandelden we twee 

maal voorbij! 

 

Voldoende gerodeerd om een nieuw seizoen 2015 aan te vangen. Altijd interessant daar in Asse. En uiterst 

vriendelijke mensen met een perfecte bediening in de gezellige startplaats in Asse:  allen met bekwame ‘spoed’ 

daarheen volgend jaar! Hopelijk toch! 

                                                                                                                      Wiero 

De uitslag van onze leden in ASSE    
5 VANDEN BROUCKE FREDERIK 1  36 DELAUW KARL 1 
6 VAN BRUAENE JACQUES 1  37 WYBOUW DIMITRI 1 
7 CORNETTE MARC 1  41 JACOBS ERIC 1 
8 VAN TIEGHEM GEERT 1  42 DE VRIEZE MARIANNE 1 

11 VAN DE VELDE PETER 1  44 MAERTENS RITA 2 
14 ROELS ANNE MARIE 1  48 DE CLERCK LEO 2 
19 JACOBS KAREL 1  57 HENDRICKX JOHAN 2 
21 BAERT CHRISTELLE 1  68 ROUSSEAU MICHEL 2 
22 DE VEIRMAN OCTAAF 1  78 DUERINCK EUGENE 3 
23 BEERNAERT FRANS 1  95 BELLETER LINDA 3 
25 VAN HAVER WIM 1  97 THIENPONDT ANNETTE 3 
26 SCHELFHOUT RIA 1  98 CLEMMINCK GEERT 3 
29 WYBOUW ROLAND 1  102 VERHEGGEN HERMAN 3 
31 LIEFOOGHE ALIX 1  107 VAN BEEK NICOLE 3 
35 COLPIN JACKY 1    3 

De uitslag van onze leden in ASSE FOTOZOEKTOCHT    
6 HENDRICKX JOHAN 0  52 DE VEIRMAN OCTAAF 2 

10 CORNETTE MARC 0  53 VANDEN BROUCKE FREDERIK 2 
15 CLEMMINCK GEERT 1  58 VAN BRUAENE JACQUES 2 
25 VAN HAVER WIM 1  60 DUERINCK EUGENE 2 
26 THIENPONDT ANNETTE 1  62 VAN DE VELDE PETER 2 
28 DE CLERCK LEO 1  65 ROELS ANNE MARIE 2 
33 VERHEGGEN HERMAN 1  66 WYBOUW DIMITRI 2 
36 DELAUW KARL 1  68 BAERT CHRISTELLE 2 
37 VAN BEEK NICOLE 1  69 DE VRIEZE MARIANNE 2 
38 WYBOUW ROLAND 2  73 COLPIN JACKY 2 
41 ROUSSEAU MICHEL 2  75 LIEFOOGHE ALIX 2 
44 JACOBS KAREL 2  76 BELLETER LINDA 2 
45 BEERNAERT FRANS 2  77 MAERTENS RITA 2 


