
 

 

Sommige streken lenen zich uitstekend om een mooi parcours te maken, maar na meer dan 30 jaar is het een kunst 

om toch nog de nodige variatie in de omloop te brengen. Ook daarin zijn Johan en Georgette dit jaar weer eens 

wonderwel geslaagd. Van het IQ de Q onverhoopt te grabbel gooien, een plattegrond omtoveren tot begane grond, 

’t scheelt alleen wat ruimte en ook dit jaar als enige in het circuit nog trouw aan ‘een’ die nooit geen twee is.  

Een greep uit de verraderlijke akkefietjes …  

 

Vr. 3B: Naast het kruisbeeld lezen we enkele namen van vroegere pastoors. Wat is de voornaam van de 

persoon, hier vermeld aan de linkerzijde van Christus, die op de vijfde plaats komt als we de familienamen die 

hier voorkomen aan de linkerzijde van Christus alfabetisch rangschikken? 

Op de gedenksteen vinden we links van Christus in 

alfabetische volgorde: Delmote, Devynck, Hahn, Lambaere 

en Liebaert. Liebaert Karel kwam zo op de 5de plaats. Maar 

juist naast deze plaat staat op een plaatje (onderdeel 

bliksemafleider) de familienaam Boone. “Boone” komt 

alfabetisch op de 1ste plaats en zo wordt Lambaere de 5de. 

Deze persoon had August als voornaam.  

In de eigenlijke vraag staat niet meer dat het om een 

pastoor moet gaan! 

 

We zien rechts van de weg ’n aantal geboortebomen. De namen van de kinderen zijn er aangebracht. We beperken 

ons tot de eerste acht bomen die we voorbij rijden rechts van de weg. 

Vr. 4: Welke meisjesnaam (voornaam), hier te lezen op of aan ’n geboorteboom, komt het eerst volgens ons 

alfabet? 

Vanaf het eerste boompje nauwkeurig de meisjesnamen genoteerd en 

alfabetisch gerangschikt tot we aan het achtste boompje kwamen! Daar 

vonden we twee plaatjes, één aan het paaltje ter ondersteuning van het 

jonge boompje en eentje aan de stam van het boompje zelf. Daar viel de 

euro, dat dit de enige was die op of aan ’n geboorteboom voorkwam. 

Rangschikking overbodig, het kon alleen Tanja zijn. Hoewel, ik bleef tot 

de prijsuitdeling met wat vrees, want als gevraagd wordt naar iets dat 

zich op of aan een gevel bevindt, dan komt alles in aanmerking wat zich 

vast bevindt aan deze gevel. In dit geval kan men interpreteren dat de 

paaltjes vastgemaakt zijn aan de boomstammetjes en de gegevens 

daarop dus ook voorkomen op de boompjes zelf. Maar ja, als men op dit 

gegeven een val wil leggen, hoe moet men de vraag dan correct stellen om alle andere mogelijkheden uit te sluiten. 

Wij hebben het alvast goed ingeschat. Ellebogen!? 
 

 

Vr. 11C: We wandelen tot bij het plaatselijk oorlogsmonument met o.a. “De Gemeente”. Hoeveel “soldaten”, 

“burgers” en “slachtoffers” (samen) komen hier voor?  

Men moest uiteraard zoeken naar de TEKSTEN soldaten, 

burgers en slachtoffers, niet naar afbeeldingen of namen 

ervan, wat ook al verkeerd zou zijn. Op de bronzen plaat van 

het oorlogsmonument in Kemmel vonden we 1x “soldaten” en 

2x “slachtoffers”. We vonden ook “burger” ≠ “burgers”! Dus 3x 

op deze plaat. Maar in de vraag: ‘hier’ = in een straal van 25 m (omgeving). Boven de poort van 

het gemeentehuis ernaast op een stenen schild: “burgers”, dus in totaal 4 teksten. 



Vr. 19A: Welke letter uit ons alfabet komt hier niet voor op het plaatselijk oorlogsmonument met o.a. “La ville 

de Messines”?   Mog. antw.:   F – G – H – K – N – q – U – W – X – Y – Z. 

Op het oorlogsmonument van Mesen vonden we geen Y en geen Z. 

We vonden er de naam “FRANçQIS”, waarin de letter O foutief als 

een Q wordt geschreven. Dus alleen de letters Y en Z  ontbreken.  
 

 

Bij de kapel Sint-Jozef: 

Vr. 21B: Hier wordt ’n datum vermeld. Als je deze noteert in 2 cijfers voor de dag, 2 cijfers voor de maand en 4 

cijfers voor het jaar; dan is de som van de verschillende cijfers van de datum: 14. Wat is de som van alle cijfers 

van de hier vermelde datum (genoteerd zoals hierboven beschreven) waarvan de som van de verschillende cijfers 

van de datum 14 is? Mog. antw.:   ’n even getal – ’n oneven getal – ’n tweevoud –              ’n drievoud – ’n vijfvoud 

– ’n zesvoud – ’n zevenvoud – ’n priemgetal. 
 

‘I’ve had a dream’ moet er eentje van ons groepje gedacht hebben 

en hij zond iemand op pad om na te zien of het glas in het deurtje 

van de kapel soms dubbelglas was. En jawel! In dubbel glas staat 

in het aluminium tussenin meestal een datum, in casu 

“10.04.2007” – voldoet aan de vraagstelling (som van de 

verschillende cijfers =  � 1 + 4 + 2 + 7 + 0 = 14), maar de som van 

alle cijfers van deze datum is ook 14 = even getal, tweevoud, 

zevenvoud. We vonden voordien ook de datum 01.11.1914 (som 

verschillende cijfers: 1 + 9 + 4 = 14) � som der cijfers 0 + 1 + 1 + 1 

+ 1 + 9 + 1 + 4 = 18 = even getal, tweevoud, drievoud, zesvoud. 

 

Wij vervolgen tot bij de lichtkrant met stadsplan op de keerzijde (geen val). Op dit plan of plattegrond (achterkant 

lichtkrant) zien we de tekst “Ieper”. 

Vr.: 27: Welk woord, bestaande uit tien letters en waarin driemaal de letter ‘a’ voorkomt, lezen  

wij hier op maximum 20 cm verwijderd van het woord “Ieper” op de hier aanwezige platte  

grond?  
 

De inrichter (mis)leidt ons naar het bord met het plattegrond van de stad Ieper. Wat de oplossingen zouden kunnen 

zijn met de gegevens op dit plattegrond heb ik niet bekeken, gezien we de val doorzien hadden, maar wel gezocht 

naar een gegeven op de ‘platte  grond’ (2 woorden!) dus gewoon op de grond van de Grote Markt van Ieper. In de 

omgeving (binnen de 25 m) vonden we een putdeksel met “Ieper” en met “Brandkraan” (10 letters – 3x ‘a’). 

 

Puzzelvraag 6:     

Zeer verraderlijke opgave. Met de letters in het kader kon men de naam 

van de Oost-Vlaamse gemeente NOKERE vormen. 

Maar in dit kader waren twee uitsparingen gemaakt waardoor de letter L 

ontstond. D.i. ook  een onderstaande letter die we moeten gebruiken. Met 

die bijkomende letter L kan men de naam LOKEREN maken, ook een Oost-

Vlaamse gemeente. 

Massaal verkeerd beantwoord! 

 

 

 

Niet te geloven: telkenjare meer dan 800 deelnemers. Gemakkelijk? Jawadde. Allen tevreden zeker! Als zoektochten 

voor de massa vakantieuitstapjes worden. In het toeristische Brugge hebben we ook dergelijk fenomeen. 

Geen nood voor de echte zoektochtenliefhebber: olie drijft altijd boven.  

Tot volgend jaar ergens in ‘Heuvelland’ of misschien nog eens over de schreve … . 

                                                                                                                                                                Wiero. 



Deze editie werd afgesloten 
met 858 deelnemers, 698 
hebben hun antwoordenblad 
inzonden.  
 
Zoals jullie kunnen zien 
hiernaast het zijn allemaal 
Caboraleden bij de winnaars.  
 

 

 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Plaats    Punten 

3 BEERNAERT  Stefaan Sint-Andries 775 

4 VAN TIEGHEM Geert Assebroek 775 

5 COLPIN Jacky Buggenhout 775 

7 D’HAESELEER Michel Kester 775 

8 BAERT Christelle Kuurne 775 

13  WYBOUW Roland Brugge 775 

15 VANDEN BROUCKE Frederik St.-Michiels 775 

16 LIEFOOGHE Alix Gent 775 

17 MAERTENS Rita Brugge 775 

18 WYBOUW Dimitri Sint-Andries 775 

20 VAN BRUAENE Jacques Gent 775 

24 VAN DE VELDE Peter Maarkedal 775 

26 CORNETTE(1) Marc Ieper 775 

28 DE VRIEZE Marianne Maarkedal 775 

 

30 ROTTIERS Vic Bornem 770 

33 BEERNAERT Frans Kuurne 770 

35 ELPERS Huguette Kester 770 

36 JACOBS Karel Buggenhout 770 

37 BELLETER(1) Linda Dendermonde 770 

plaats    Punten 

39 MAES Julienne Bornem 770 

42 VANHAVERBEKE Raf Kuurne 770 

52 ROUSSEAU Michel Geluwe 770 

58 CORNETTE(2) Marc Ieper 770 

 

62 BELLETER(2) Linda Dendermonde 765 

63 THIENPONDT Annette Zele 765 

64 VERHEGGEN Herman Overmere 765 

66 DUERINCK(1) Eugene Dendermonde 765 

68 DUERINCK(2) Eugene Dendermonde 765 

 

99 VAN HAVER Wim Dendermonde 755 

100 DUFOUR Xavier Kuurne  755 

104 MEULEBROUCK Marleen Ieper 755 

105 DE GRAVE Rony Ieper 755 

112 VAN BEEK Nicole Lokeren 755 

115 CLEMMINCK Geert Lokeren 755 

126 GOVAERE Marleen Kuurne 750 

129 DUFOUR Donald Kuurne 750 

 


