
 

 

 

 

 

Dit jaar deed het bestuur van de West-Vlaamse Rally-vrienden een beroep op de zichzelf aangeboden Daniël Stuyvaert. Voor 

wie al een tijdje in het zoektochtencircuit zit, deed deze naam ongetwijfeld een belletje rinkelen. Niet de eerste de beste! De 

laatste jaren van het ter ziele gegane Argus was hij de ‘inrichtende macht’ van de legendarische Natuurroute. Eigen aan het 

type zoektochten van het toenmalige Argus was het spelen en zoeken met woorden en gezegden e.d., Prisma en eventueel 

Dikke van Dale in aanslag houdend. Mij niet gelaten, het was een type inrichten dat me beviel. Maar een rode draad doorheen 

deze zoektochten was dat er moest opgelet worden om alle gegevens en herkenningspunten ter plaatse te vinden om 

uiteindelijk alle juiste antwoorden te ontrafelen!  

Maar eerst nog een opmerking: als men een wandelzoektocht aankondigt over een afstand van 6 km dan mag en kan deze 

geen 9 km bedragen.  

De plaats van het gebeuren: Blankenberge en dit terwijl we konden genieten van een echte Indian summer, waarbij de 

kilometers soms als lood in de schoenen voelden, de gelegenheden om de dorstigen te laven of de dames de mogelijkheid te 

geven te doen wat mannen langs de achterkant van een boom in hoge nood plegen te presteren.  

Niet alleen de gekende plaatsen langs de kust passeerden de revue, maar ook de minder toeristische en rustige residentiele 

wijken tussen de kust en Uitkerke maakten het parcours.  
 

Vraag 1: Tot welke diersoort behoort het dier waarvan de naam te vormen is met de letters (door één letter te 

wijzigen door één andere letter van ons alfabet) van de korte (max. 4 letters) algemeen bekende dierennaam van een beest 

dat afgebeeld is op het bord met “Gentele fietsroute”, aan de buitenzijde van het TOERISME kantoor? (vb. als een LAM zou 

afgebeeld zijn, dan is bv AAL te vormen, M vervangen door A, en is ook RAL 

te vormen, M vervangen door R, …)       

M.A.:   A. kleinvee   B. paarden   C. knaagdieren   D. vissen   E. vogels. 
 

Een KOE was te zien op bedoeld bord: met ‘koe’ maakt men ‘BOK’  

(e vervangen door b) en ‘BEO’ (k vervangen door b), dus A. kleinvee (geit, zie 

Prisma) en E. vogels. Maar een koe = een RUND: met ‘rund’ maakt men 

‘RUIN’ = B. paarden. En op de kerktoren staat een ‘HAAN’ (zie reglement: op 

ieder kerk staat steeds een haan). Met ‘haan’ maakt men ‘HAAS’ = C. 

knaagdieren en ook ‘HAAI’ = D. vissen.  

Dus alle MA waren juist. 
 

Vraag 7:  Wat is het getal dat de som is van de cijfers van het verschil tussen het jongste jaartal en het oudste jaartal 

dat vermeld is op het bord met “PIER”, op het plein met de toegang tot deze in zee uitstekende dam?         

M.A.:       A. 2-voud     B. 3-voud     C. priemgetal     D. 5-voud     E. 7-voud. 
 

In deze ‘oudewijvenzomer’ was het nog behoorlijk druk op de zeedijk bij de ingang van de Pier van Blankenberge. 

Na een verfrissend ijsje vonden we bij deze ingang een bord met “PIER”. Het jongste jaartal is 2016 – er wordt niet gevraagd: 

het jongste jaartal vermeld op bedoeld bord – en het oudste jaartal vermeld op dit bord = 1894. (foto 1) 

2016 - 1894 = 122, dus som van de cijfers = 5 = D. 5-voud en C. priemgetal. Maar verder in de boog van het plein staat een 

tweede bord (foto 2) met “PIER”, daarop het oudste vermelde jaartal: 1865. 2016 - 1865 = 151, dus som der cijfers = 7 =  

E. 7-voud (en ook priemgetal, wat we reeds hadden als antwoord). Antwoorden met C D E. 

Hier waren dus twee herkenningspunten te vinden. 
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Vraag 15:  Wat is het verschil tussen het aantal verschillende medeklinkers in 

de vermelde naam van de filosoof en het aantal verschillende medeklinkers in de 

vermelde naam van ’n nationalistisch student; en wat is het verschil tussen het 

aantal medeklinkers in de vermelde naam van de theoloog en het aantal 

verschillende klinkers in de vermelde naam van ’n nationalistisch student?     

M.A.:   A. 0    B. 1    C. 3    D. 5    E. meer dan 5. 
 

Zonder twijfel de meest complexe vraag van deze zoektocht! 

Te vinden op de pilaar o.a. de afbeeldingen van de filosoof Jean Léon Jaurès (5 

verschillende medeklinkers), maar ook vermeld als Jean Jaurès (4 verschillende 

medeklinkers) en de theoloog en filosoof  Albert Schweizer (als filosoof 9 verschillende 

medeklinkers en als theoloog 11 medeklinkers). We vinden ook nog de naam van de 

nationalistische student Raoul Villain (4 verschillende medeklinkers en ook 4 

verschillende klinkers).  

Verschil aantal verschillende medeklinkers filosoof en aantal verschillende medeklinkers nationalistisch student:  

5 (Jean Léon Jaurès) - 4 (Raoul Villain) = 1 (B), ook 4 (Jean Jaurès) - 4 (Raoul Villain) = 0 (A) en nog 9 (Albert Schweitzer) - 4 

(Raoul Villain) = 5 (D)! En dan het tweede deel van de vraag: verschil aantal medeklinkers theoloog en aantal verschillende 

klinkers nationalistisch student: 11 (Albert Schweitzer) - 4 (Raoul Villain) = 7 = meer dan 5 (E). Maar volgens de tekst op de 

pilaar werd Albert Schweitzer door de Fransen in Gabon ook ‘oerwouddokter’ genaamd = ook een naam van deze theoloog = 7 

medeklinkers, dus ook 7 (oerwouddokter) - 4 (Raoul Villain) = 3 (C).  

Dus alle mogelijke antwoorden dienden te worden gegeven. 

 
 

 

 

Vraag 19:  Welk woord(deel) vormt de naam van lichaamsdelen, bij ’n anagram van de voornaam van ’n kind 

aangegeven bij ’n eigendom rond het bedoelde pleintje? (niet zoeken op brievenbussen) 

M.A.:    A. elle     B. poten     C. kammen     D. krullen     E. klootjes 
 

Op een pilaster vonden we een plaatje o.a. de voornaam Hanne. ‘Hanen’+kammen = 

hanenkammen (C). Pas op: lichaamsdelen! ‘Hanen’+klootjes= hanenklootjes = plant, 

dus geen lichaamsdelen. ‘Hanne’ + poten = hanenpoten, zijn lichaamsdelen maar 

uitdrukkingen in Prisma hebben voorrang op de gewone betekenissen en hanenpoten 

zijn een uitdrukking voor ‘slordig geschrift’, telt dus niet. Hoog aan een voorgevel 

vinden we ook nog o.a. “Pepijn”. Anagram ‘pijpen’+ elle= ellepijpen (A), maar ook 

‘pijpen’ + krullen = pijpenkrullen = langwerpige krullen in de vorm van een spiraal (D). 

Antw.: A C D. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vraag 26:  Welk is de betekenis van ’n woord (van minstens 4 letters) te vormen met 

de opeenvolgende letters (waarin we één letter veranderen door één andere letter van ons 

alfabet) in de tekst dichtst bij ’n afgebeelde hond tussen opdracht 66 en opdracht 67? 

(zelfklevers achterzijde borden tellen niet mee) 

M.A.:     A. brutaal kind   B. aantrekkelijk meisje   C. bezoeker van een plaats aan de kust   D. 

vogel   E. vat met hengsel.    

     

                                                             Foto 1 
 

 

 

Foto 2 

 

 

We dachten dat dit (foto 1) de dichtste tekst bij een afgebeelde hond was 

op dit mooie plein, helaas het was op het andere (foto 2) bord te doen. 

Vlakbij de hond op dit bord lezen we “DG3 10 Years”. Uit “years” : ‘ear’ + k = aker = vat met hengsel. En dit was het enige juiste 

antwoord. (E) 

Voor herhaling vatbaar?  Voor mij wel, ik hou wel van dergelijke zoektochten. Maar dan wat minder lang, als het kan! 

De Herfstzoektocht van WRV, het blijft een afsluiter van een lang seizoen, die we telkenjare blijven trotseren. 

                             

                                                                                                                                                                    Wiero. 

 

 

 

 

 
Voor deze editie werden 159 antwoordenbladen ingezonden.  

 

PL. Naam Plaats fouten  PL. Naam Plaats fouten 

1  Baert Christelle Kuurne  2  31  Rousseau Michel  Geluwe  4  

2  Colpin Jacky Buggenhout  2  32  Duerinck Eugene  Dendermonde  4  

3  Wybouw Dimitri  Sint-Andries 2 40  Clemminck Geert  Lokeren    4  

4  Verheggen Herman  Overmere  2  47  Rottiers Vic  Bornem 5 

5  Vanden Broucke Fred.  Sint-Michiels 2 61  Debouver Stefaan  Pittem   5 

6  Beernaert Stefaan  Sint-Andries  2   62  De Busschere Daniel  Maldegem  5  

7  Jacobs Karel  Buggenhout  2 66  Van Beek Nicole  Lokeren   5  

8  Maertens Rita  Brugge  2 71  Van Tieghem Geert  Assebroek  6   

9  Van Bruaene Jacques  Gent  2 74  Deck Huguette  Koksijde   6 

10  Wybouw Roland  Brugge  2 82  Pollet Noel  Torhout 6 

11  Thienpondt Annette  Overmere  3  91  Elpers Hugette  Kester 7 

12  Beernaert Frans  Kuurne  3  94  Dannau Jean-Pierre  Koksijde   7  

13  Windels Ivan  Waregem  3 96  Cornette Marc  Ieper   8 

14  Liefooghe Alix  Gent  3 100  Van Der Weyde Willy  Assenede    8   

15  De Grave Rony  Ieper  3 102  De Clerck Leo  Baasrode   8 

16  Danneels Ria  Jabbeke  3 103  D'Haeseleer Michel  Kester   8 

17  Meulebrouck Marleen  Ieper  3 104  Buysse Lionel  Bassevelde 8 

20  Knockaert Hans  Jabbeke  3  111  Vandekerkhove Christ.  Kuurne  9  

28  Belleter Linda  Dendermonde 4 122  Vanhaverbeke Raf  Kuurne 9 

31  Rousseau Michel  Geluwe  4  135  Verlinde Marleen  Torhout   13  

 


