
 

 

 

 

Ook dit jaar kregen we een prachtig parcours om de 9de Ros-Botterzoektocht te rijden en wandelen. 

Deze meestal eenvoudige zoektocht legt dan ook het accent op ontspanning in een mooi natuurlijk kader. Zo kwamen 

we aan de Tijsluis, waar de Dender in de Schelde uitmondt. Via een voetgangersbrug konden we even naar de 

overkant wandelen om ook daar enkele ‘zoekvraagjes’ op te lossen. Zo brengt deze zoektocht ons steeds naar 

verrassend mooie hoekjes, waaraan deze regio ‘rijkelijk rijk’ is. 

 
 

Vraag 14:   In welke situatie wacht men niet en handelt met direct? (VGTP) 

Nadat we wandelend de oversteek via de tijsluisdeuren maakten, 

wachtten ons drie vraagjes, waaronder deze. Aanvankelijk zochten we 

naar een geschreven oplossing maar bij gebrek daaraan viel ons oog 

op deze reddingsboei, die we nodig hebben in geval van nood als 

iemand hier in het diepe water zou verzeild geraken. We antwoordden 

‘reddingsboei gooien als drenkeling in water’. De inrichter hield het 

op ‘in geval van nood’, wat op hetzelfde neerkomt en meteen ook een 

juist antwoord was. 

 

 

 

 

Vraag 19:   Op wat bevindt zich hier “10/250”? Niet op de parkeerruimte vóór de feestzaal zoeken! (één 

antwoord) 

Manlief, hebben wij daar gezocht. Maar de inrichter heeft 

bij het maken van dit vraagje er niet aan gedacht dat er 

nog mensen zijn van 1 m 70 en minder! Inderdaad, deze 

tekst was te lezen inside een stopcontact dat zich ruim 

een kop hoger dan mijn lengte bevond. Alleen door een 

tip van een ander deelnemer kon ik de vraag oplossen 

door boven mijn hoofd met gestrekte armen een foto te 

nemen van het stopcontact waarop de gevraagde tekst 

effectief stond.  

 

 
 

Vraag 21:    Op het parcours van deze wandelzoektocht is in een straatnaam een titulatuur van een ouder 

verborgen. Welke naam van een Zuid-Europese dwergstaat kan gevormd worden, wanneer u de naam van 

een lage vrouwelijke zangstem in de muziek bestaande uit drie letters er in de gevonden aanspreekvorm tussen 

plaatst?  

Ondertussen zijn we terug in Baasrode gekomen, waar ons nog een wandeling door het centrum van deze 

deelgemeente wachtte. Langs dit parcours zagen 

we de straatnaam ‘Sint-Ursmarusstraat’, waarin 

de aanspreektitel van een moeder verborgen zit, 

nl. ‘ma’. Een lage vrouwenstem is een ‘alt’. Als 

we “alt” middenin “ma” zetten, bekomen we 

‘Malta’ wat de naam is van een dwergstaatje in 

de Middellandse Zee. 
 

 

 

 

 



Vraag 29:    Voor het museum van het Hof van Peene is een groot ijzeren sierhekken geplaatst. Hoeveel 

identieke spijlen met een speerpunt zijn verwerkt in de poort van het sierhekken? 
 

Bij dit eerst hek (links) telden we 8 spijlen, waarvan drie kortere. 

Van deze drie was er een met een slot en een met scharnieren, dus 

drie met verschillend uitzicht. Maar gezien men geen 1 identieke kan 

hebben, telden deze dus niet als antwoord. Bleef 5 identieke. 

Op het tweede hek (rechts) telden we 9 spijlen waarvan een spijl met 

slot en een met scharnieren, dus weer twee aparte die niet als 

identieke kunnen beschouwd worden. Blijft 7 identieke spijlen. 

Er mocht dus enkel 5 en 7 als antwoord gegeven worden! 

In deze zoektocht was niemand foutloos omdat niemand deze vraag 

juist beantwoordde. Een ogenschijnlijk gemakkelijke zoektocht kan 

dus toch een verrassing in pesto hebben. 

 

 

 

Volgend jaar komen we gewis terug naar de boorden van de Schelde in Baasrode en omstreken. Dank aan Leo en 

zijn charmante dame voor deze inrichting, mooi in zijn eenvoud. 

              

           Wiero 

 

 

 

 
 
 
Voor deze editie werden 135 antwoordenbladen ingezonden.  
Winnaar Gilloen Martine met 1 fout. 

 

PL. Naam Plaats fouten  PL. Naam Plaats fouten 

3 Van Haver Wim Dendermonde 1  34  Meulebrouck Marleen  Ieper  1 

5 Maertens Rita  Brugge  1 40  D'Haeseleer Michel  Kester   1 

6 Schelfhout Ria Buggenhout 1 41 Duerinck Eugene  Dendermonde  1 

7 Belleter Linda  Dendermonde 1 44  Thienpondt Annette  Overmere  1 

8 Van Beek Nicole  Lokeren   1 46 Clemminck Geert  Lokeren    1  

11 Van Bruaene Jacques  Gent  1   57  Jacobs Eric Buggenhout 1 

14 De Grave Rony  Ieper  1 58 Vanden Broucke Fred.  Sint-Michiels 1 

15  Beernaert Frans  Kuurne  1 60 Delauw Karel Zellik 1 

24 Colpin Jacky Buggenhout  1 66 Baert Christelle Kuurne 1 

25  Wybouw Dimitri  Sint-Andries 1 67 Jacobs Karel  Buggenhout  1 

26 Verheggen Herman  Overmere  1 68 Rousseau Michel  Geluwe  1 

27  Elpers Hugette  Kester 1 69 Wybouw Roland  Brugge  1 

33  Liefooghe Alix  Gent  1 123 Hendrickx Johan O-L-Vr Waver 1 

 

 


