
 

 

 

 

Elk jaar staan we te popelen om deze mooie toeristische autozoektocht in Frans-Vlaanderen te rijden. Spijtig genoeg zal 

het voor de laatste keer zijn want de inrichters kondigden tijdens de prijsuitreiking aan dat dit de laatste editie was. 

Deze tocht leidt ons door een streek die ooit tot Vlaanderen behoorde. 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.  

 

VRAAG 2: Mijn eerste 3 denk je weg en dan schrap je mijn laatste. Van wat overblijft zet je de laatste vooraan en het 

resultaat is opeens elders aanwezig! Met welk letter- of cijferteken begin ik?  

A.R        B.7       C.P      D.3            E.S  

Met dit mooi wat cryptische vraag waren we onmiddellijk op 

dreef. Op de driesprong vonden we een wegwijzer met o.a. 

“Reningelst”. Door de eerste drie letters en de laatste letter 

schrappen van deze naam kon je “Singel” scrabbelen. En 

inderdaad eronder op een straatnaambord lazen we ‘Singel’.  

De klus was nog niet geklaard. Wie was ‘ik’? Een deel van de 

deelnemers antwoordden met ‘S’ van ‘Singel’. Je moest de vraag 

goed lezen. “Mijn eerste  3..” verwees naar de ‘ik’ (Reningelst). 

Het antwoord was de ‘R’ van Reningelst en niet de ‘S’ van Singel. 

 

VRAAG 4: Vreemd genoeg is het samengetelde resultaat hier 37 cm. De elementen van deze som verwijzen bovendien 

naar een deelgemeente van Heuvelland.  

Welke deelgemeente?  A. Westouter  B. Dranouter     C. De Klijte      D. Loker       E. Kemmel  

Na wat zoeken op de talrijke infoborden vonden we een 

bord met "Hartelijk welkom in Westouter ". We lazen 

daarop dat we ons hier, in Westouter dus, op 15 km van 

leper, 7 km van Kemmel, 8 km van Belle en 7 km van 

Poperinge bevonden. In de Franse vertaling onderaan 

(vandaar het woord "vreemd" in de vraag) waren die 

afstanden echter verkeerdelijk in cm uitgedrukt. De som 

van die Franse afstanden is dus 37 cm. Genoeg 

informatie om A. Westouter als antwoord te geven. 
  

VRAAG 11: We wandelen een eindje in deze Rue du Collège tot aan het huisnummer 10 en blijven daarbij op het 

rechtervoetpad (en dat wordt dan het linker voetpad in het terugkeren).  

We tellen op onze korte wandeling in de Rue du Collège het aantal keer dat het woord "dentellière" (met of zonder 

accent) te lezen is en we doen hetzelfde met het woord "dentellières" (eveneens met of zonder accent).  

Wat is het verschil tussen die twee aantallen?   A.4                 B.5                C.6                     D.7                E.8  

Geen gemakkelijke vraag die veel deelnemers fout hadden, wij ook. 

In het enkelvoud kon je "dentellière" 3x lezen op het infobord bij het 

oorlogsmonument, op of aan de gevels van het kanthuis 4x en ook op de 

groene elektriciteitskast was dat woord te zien en op de brievenbus ernaast 

stond het ook. Maar omdat je voor deze vraag, volgens de aangegeven wandel-

beschrijving op het voetpad moest blijven, was de tekst op de brievenbus niet 

met het blote oog te lezen en dus niet geldig. Totaal enkelvoudig: 8.  

Wat de meervoudsvorm betreft, die was 1x te zien aan de ingang van de 

parking en 1x piepklein op een foto uit 1910.  VERSCHIL 6. 

 



Vraag 13: De fee Mélusine wordt doorgaans uitgebeeld als een zeemeermin en dat is hier op het belfort niet anders. 

Ze staat hier volgens plaatselijke gegevens wel hoog boven haar 'thuis'. Wat is, volgens die gegevens, het laatste cijfer 

van die hoogte?  

A. 2                      B. 4                    C. 5                  D. 7                 E. 8 

Op een bordje naast een deurtje van het belfort wordt de hoogte van het belfort (62 

m) aangegeven. Daar hebben we de oplossing al dachten we. Maar voor deze geslepen 

inrichters moet je altijd op je hoede zijn. Dus toch nog eens de vraag lezen. En zo 

merkten we op dat Melusine hier ‘hoog boven haar thuis staat. Dit deed een belletje 

rinkelen. Een zeemeermin leeft toch in de zee? Na grondig zoeken vonden we aan de 

traperker voor het stadhuis een klein 'rondje' met de hoogteaanduiding boven de 

zeespiegel: 45 m. Je moest dus aan de 62m van het belfort 45m toevoegen. Melusine 

staat hier dus 107 m boven haar 'thuis '.  

 

 

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

Hopelijk begint het weer te kriebelen en gaan ze toch!  

 

Jacques 

 

 

Voor deze editie hebben 284 deelnemers hun antwoordblad teruggestuurd. 
 
0 fouten  :    14                 3 fouten   : 23         6 fouten   : 23 
1 fout      :    43                 4 fouten   : 31                      7 fouten   : 17 
2 fouten  :    42                 5 fouten   : 27         en meer   : 64 
 

                                                                                                                                              maximum score 25 

11 D’HAESELEER MICHEL KESTER 25 

16 LIEFOOGHE ALIX GENT 24 

18 KNOCKAERT HANS JABBEKE 24 

19 BEERNAERT FRANS KUURNE 24 

20 BAERT CHRISTELLE KUURNE 24 

22 VAN BRUANE JACQUES GENT 24 

25 DANNEELS RIA JABBEKE 24 

27 WYBOUW ROLAND ST-ANDRIES 24 

38 THIENPONDT ANNETTE OVERMERE 24 

42 MEULEBROUCK MARLEEN IEPER 24 

44 MAERTENS RITA BRUGGE 24 

48 BELLETER LINDA DENDERMONDE 24 

55 VANDEKERKHOVE CHRISTINE KUURNE 24 

56 CORNETTE MARC IEPER 24 

57 VANHAVERBEKE RAF KUURNE 24 

59 POLLET NOEL TORHOUT 23 

71 VERHEGGEN HERMAN OVERMERE 23 

80 DUERINCK EUGENE DENDERMONDE 23 

81 DE GRAVE RONY IEPER 23 

82 WITDOEK IGGRY KORTEMARK 23 

95 DANNAU JEAN-PIERRE KOKSIJDE 23 

115 MAESEN WILLY MAASMECHELEN 22 

123 WULLAERT WIM TIELT 22 

 
 


