
VERBETERBLAD ONLINE WINTER-DENDERROUTE  

Naam: ………………………………………………….......................................................... 

Eindscore:                       Verschil schifting 1: ……………   Verschil schifting 2 : ……………. 

  

 

     

 

 

 

 8/      HOND                                                            

             VOGELS 

      MANNEKEN PIS 

            LEEUW 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                      

      

                 

   

    Het paardje zegt: ”tot binnenkort (vanaf 1 mei 2023) voor   

                           een nieuw avontuur”: “Langs de flanken van de Ronde”            BEDANKT VOOR UW DEELNAME! 

            zie volgende bladzijde voor een woordje uitleg over de verwachte antwoorden 

1/ 

           I  -   E 

           I   -  A 

 

2/  

              NEEN 

3/            

             8ste 

   

4/   

       PREACHER 

       

         

 

 

5/ 

               D 

6/ 

             18 

10/      

        BAKSTENEN 

 

9/    

          ALARM 

   

13/     

            11DE 

          

              

7/   GROOT KAFFEE  

EENMALIG EXPERIMENT 

MEER INFO                               

‘T HEMELRYCK           

TUIN VAN DE PRIORIJ    

        

       

15/       

      PENSIONAAT 

       

          

          

14/                 

           T   -   I 

           T   -  A             

 

12/    

      MIRAKELEN 

          

11/       

              G  

17/ 

               OR 

        (RO = fout) 

        

16/ 

         C  A  I  R  S          

            

21/      

                 3 

       (meer = fout) 

Schifting 1(5 getallen 

zonder de 2 sterren) 

148 

22/          

   BLAUWE KNOOP                        

         

  
19/     

     L – D – M  - C             

 

18/       

   LATER DAN 1250 

       

Schifting 2 

2680 

24/    

              7 

 (8 of meer = fout) 

20/ 

          BROOD - JA 

 

23/    APEN – 

LEEUW- SCHAPEN 

– REE – LUIS – LAM 

– REU – TONG(EN)  
(meer = OK, minstens deze) 

     

25/ 

  JACQUES ENGELEN 

 

             

  Max 28 

26/ 

            5 EURO 

 

27/   

          TANDPIJN 

28/ BOSANEMOON 

       BOSHYACINT 

      ALLEEN BIJ ONS  

            



Een woordje uitleg hoe wij het zagen…                                                                                                              

1. Je kon twee woorden vinden die aan het gevraagde voldoen: BARBIER (op groot wit gebouw) en BARBARI (op 

een gebouw iets meer naar links). Bij het eerste heb je de klinker I en de klinker E aan “BARB” toegevoegd, bij het 

tweede heb je de klinker I en de klinker A aan “BARB” toegevoegd. Antwoorden: I-E en I-A (enkel E-A is niet juist)                                                       

2. Je las op het scherm dat het Manneken Pis van Geraardsbergen het oudste was van België, maar het Manneken 

Pis van Geeraardsbergen bestaat niet en is dus zeker niet het oudste. Juiste antwoord: NEEN.                                                                                                                           

3. Jaartal I879 te vinden door goed te kijken op het grote witte gebouw met “BARBIER” op de Markt = 8ste decennium                                    

4. Naam van een café op de markt: “THE PREACHER”.                                                                                                       

5. Goed zoeken op een reclamepaneel/LED-scherm naast kerk waar je “LED’S DO IT” vond als naam van de firma.                

6. “VBF-“ was deel van een nummerplaat van een van de geparkeerde wagens op de Markt. Antwoord: 18 (8+5+5)                 

7. Ter plaatse vond je “(‘t) GROOT KAFFEE” (of “HET”), maar “volgens gegevens” dus heel je bundel telt mee, waarin 

nog 4 antwoorden verstopt zaten, o.a. in toeristische info maar ook net boven reglement, op einde van de tekst enz.                                                                                                                                                       

8. Er was een hond, vogels (op schilderij), Manneken Pis, leeuw. Je zag koningin Mathilde maar niet koningin Matilde  

6 paarden niet want in de ruimte naast schilderij ook paard op een metalen plaatje te zien, dus zeker meer dan 6.                  

9. Zie papiertje op de muur naast ingangsdeur: ALARM NIET OPZETTEN                                                                            

10. Op het kleed van de grote reus zag je een kruis afgebeeld op BAKSTENEN.                                                          

11. Foto G was de enige foto die je in de kerk niet kon vinden, want we haalden hem uit een ander gebouw.                             

12. De tekst met het ontbrekende woord “MIRAKELEN” was te vinden in het hoogaltaar vooraan in de kerk.                           

13. De 11DE STATIE was niet te zien op het scherm van de online locatie, de andere staties van de kruisweg wel.                 

14. De achtste letter van het woord is de ‘T’. We vragen niet welke letter ontbreekt in het rijtje dat wij geven, maar wat 

de achtste letter van het te vinden woord is. Je vond hier 2 woorden die voldoen: “BENEDICTI” met I als negende 

letter en “BENEDICTA” op infopaneel met A als negende letter, dus 2 antwoorden nodig: T-I en T-A.                                                                  

15.Deeltje (ION) tussen Waalse stad (AAT) en worst (PENS) = PENSIONAAT. (niet “PENSIONNAT”, ook niet “ION”)                            

16.Verschillende heiligen hier o.a. SCHOLASTICA (=A+S+C), MECHTILDIS (I), GEERTRUIDE (R) / niet E! (3x en bv. 

“VAN HUNNEGHEM” is geen naam van een Heilige zoals Scholastica, Lutgardis enz. maar een plaatsbepaling)            

17. Dit was blijkbaar onbedoeld een miserie-vraag die ons leert dat we een volgende keer beter geen vragen meer 

over kleuren stellen. Het ging over de kleurtjes van de mannetjes in de tuin. We gaven telkens de eerste twee letters 

van de naam van de kleur bv. BL = blauw, GR= groen, enz. “OR” ontbrak voor het oranje mannetje. ‘RO’ (rood) is fout 

(zie foto) je ziet duidelijk verschil met het rode mannetje en de rode vlek is duidelijk van de struik achter het mannetje                                                                                                                                            

18. Goed de info op het scherm lezen. De vraag gaat over de kerk, maar die werd pas veel later (1761-63) gebouwd.              

19. Je vond in de Latijnse spreuk maar één keer de L, D, M en C. In de spreuk vond je ook maar één keer de H, maar 

de vraag gaat over welke letters voorkomen op het hout van het orgel, en wie goed naar boven keek en inzoomde op 

het hout helemaal bovenaan kon daar nog een extra “H” vinden, zodat je deze letter 2 keer had in plaats van 1 keer.                            

20. Bij een heiligenbeeld kon je “BROOD” lezen, en de heilige verderop had ook effectief een brood vast, dus: JA.                                                                                                                                                                               

21. Jezus is hier 3 keer (en zeker niet meer) te vinden: 2 keer op de kapel (1x boven de toegangsdeur en 1x op het 

dak) en dan 1x hangt hij aan het grote kruis buiten net voor de kapel. Je mocht niet binnen in kapel tellen cfr. boekje.                   

22. BLAUWE KNOOP, afschrijvertje te vinden op infobordje niet ver van de oriëntatietafel achter de kapel.                                                     

23. Heel wat dieren zaten verborgen in dit stukje tekst. Vooral ‘APEN’ dat ook nog eens verborgen zit in ‘SCHAPEN’ 

werd vaak vergeten. Ook ‘REU’, ‘REE’, ‘LAM’ en ‘LUIS’ worden beschouwd als dieren die iedereen kent ook zonder 

een woordenboek te raadplegen. Wie er meer noteerde dan de namen die wij zochten werd daarvoor niet bestraft.                                                                                                                                                                                    

24. 7 (1x Maria boven, 1x op haar kleed, en 5 x op kaarsen en that’s it) Niet 8: Deel van het geheel telt voor het 

geheel maar enkel mits dat duidelijk en zonder enige twijfel herkenbaar is als een deel van dat geheel, dwz: het meest 

kenmerkende deel ervan (zie o.a. het zoektochtreglement punt B.2, bv. wel het hoofd, maar niet klein stukje mantel) 

Je kan hier wel ‘veronderstellen’ en gissen maar niet zelf duidelijk zien of met 100% zekerheid besluiten dat op de 

kaars vooraan (waar je enkel klein stuk mantel ziet) een 8ste maal OLV en bv. geen andere heilige staat. Ook niet 12 

of 13: Afbeelding telt voor werkelijkheid, maar als op de afgebeelde mantel op de 5 kaarsen geen OLV staat (dat zie je 

op de site, maar dat is in echt trouwens ook niet zo, zie foto) kan je dat niet meetellen. De afbeelding telt voor 

werkelijkheid en kan er functies van uitoefenen (dwz: de afbeelding is ook een OLV) maar neemt toch geen 

eigenschap ervan over die er duidelijk niet op te zien/aanwezig is? Indien je een echt beeld van een hond met maar 3 

poten ziet en nog paar afbeeldingen van de hond met 4 poten kan je toch niet stellen dat die ook allemaal 3 poten 

hebben.  De hoofden op de gulden plaat stellen niet OLV maar engelen voor (vandaar de vleugels naast de hoofden).                                                                    

25. JACQUES ENGELEN kon je vinden mits wat zoeken op de gedenkplaatjes in de kapel.                                                         

26. De tekst “Nu gaan we met de deur in huis vallen” was een verborgen hint dat je op de houten deur achteraan de 

kapel moest kijken, waar een papiertje van pater François hing dat misintenties hier 5 EURO kosten (niet 15,was “:5”)                                                                                                      

27.  Afschrijvertje bij de Juffrouwkapel in het Raspaillebos: TANDPIJN (en misschien helpt de bron ook tegen troeten-

streken van de inrichter, maar we vroegen volgens gegevens ter plaatse, en daar was van zo’n streken geen sprake)                                                                                                                                  

28. Er zijn in de tekst 2 planten te vinden die beginnen met ‘BOS’ dus je moet die dan ook allebei antwoorden. 

‘ANEMOON’ en ‘HYACINT’ antwoorden is niet juist: we vragen welke naam met ‘BOS’ begint. Tot slot niet vergeten 



het slotvraagje “Waar vindt men nog zoveel plezier voor zo weinig geld?” te beantwoorden. Hoewel “NERGENS” 

volgens het reglement een toegelaten antwoord kan zijn is dat toegelaten antwoord hier niet correct, omdat de 

inrichter in het reglement zegt dat je “alleen bij ons” nog zoveel plezier vindt voor dat geld. Wat de inrichter beweert 

heeft altijd voorrang. Je moest dan ook antwoorden met “ALLEEN BIJ ONS” (of iets gelijkaardigs, bv  “bij jullie”, “in de 

Online Winter Denderroute” en dergelijke meer, zolang we maar zagen dat je de val doorhad is dat OK) 

Vraag 17: dit is een screenshot van de zoeksite: het mannetje links was voor ons (en de meesten) toch heel duidelijk 

oranje, en niet rood zoals het mannetje vooraan rechts (er is wel een rode vlek maar door de groene struik erachter) 

 

Vraag 24: foto van internet, op de mantel van de OLV op de kaarsen staat geen OLV 

 




