
CABORA    –    2DE   MDB-MEMORIAL  

FIETS- OF AUTOZOEKTOCHT 

VANAF 3 AUGUSTUS TOT 3 NOVEMBER 2013 
 

Welkom op de tweede MDB-Memorial ingericht door Cabora. MDB staat voor ‘Maurice Deblaere’.  

Maurice Deblaere was jarenlang bestuurslid van onze zoektochtvereniging. Ook bij Argus was hij tot zijn 

heengaan voorzitter.  

Gedurende enkele jaren richtte Argus een mooie zoektocht in met de naam MDB-Classic, als aandenken aan 

hun ex-voorzitter. Cabora nam dit initiatief sedert vorig jaar over  onder ongeveer dezelfde titel!  

Voor de tweede uitgave  kozen we voor een fiets- of autozoektocht van amper 25 km over zoveel mogelijk 

rustige wegen van Evergem, Wippelgem, Sleidinge, Oosteeklo en Belzele. Het hart van deze zoektocht ligt in het 

domein van het kasteel van Wippelgem, waar we een kleine en mooie wandeling maken. 

Wie de koppels inrichters een beetje kent, weet dat er al eens een pittig vraagje gesteld wordt en men best de 

vragen goed en alert leest om dan ter plaatse de kijkers nog eens goed de kost te geven om tot een goed 

resultaat te komen. Toch is deze zoektocht een stuk eenvoudiger gemaakt dan de eerste editie. 

We hopen alvast u een aangename dag te bezorgen. Onderweg krijgen we de gelegenheid om ook twee van 

onze trouwe sponsors te bezoeken. Bij de start- en aankomstplaats is dit de Snookertaverne Fiesta en bijna op 

het einde van de rit het volkse Café Picco-Bello. 

Pico Bello!   Maurice, we hebben ons ingespannen om de toer, als aandenken aan een pionier in het rally-

rijden, tot in de puntjes te verzorgen, zoals jij het graag zag en zei: Pico Bello.  

Eerst nog aandachtig het reglement lezen en dan op weg in het rustige en landelijke Groot-Evergem. 

Deze zoektocht telt mee als de eerste rit  van  het Caborakampioenschap 2014. 

De technische leiding van deze zoektocht wordt verzorgd door Jacques Van Bruaene en Roland Wybouw samen 

met de andere helft van hun bed, respectievelijk Alix Liefooghe en Rita Maertens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E G L E M E N T:    A A N D A C H T I G   L E Z E N  ! 

 1. Gebruikte afkortingen en tekens:   R = rechts,  L = links,  RD = rechtdoor, KU = kies uit antwoord(en), MA 

= mogelijk(e) antwoord(en),  HNV = hier niet vermeld, gv = geen val, < = minder dan, > = meer dan,  ≠ : is 

niet, is geen. 

Er zijn geen vallen in de wegbeschrijving, ook niet in de schrijfwijze van de straatnamen en dergelijke. 

2. Antwoordenformulieren afgeven ten laatste op 6 november 2013 bij of opzenden met poststempel van 

uiterlijk  05.11.2013  naar Van Bruaene Jacques, Sint-Michielsstraat 4 te 9000 Gent. 

3. De prijsuitreiking gaat door in de Snookertaverne Fiesta, Droogte 37 te Evergem op zaterdag 30 

november 2013 om 15 uur. Er worden geen uitnodigingen meer verstuurd. 

SNOOKER-TAVERNE 

“FIESTA“ 
Bij Sandra en Serge 

 
Open 

ma - di - vrij - za vanaf 13u30 

do vanaf 17u 

zo vanaf  9u30 

Gesloten op wo 

Droogte  37   
Evergem 

Tel. 09/253.64.32 

 

TAVERNE 

“PICCO-BELLO” 
Bij Sonja 

 
Open 

wo - do - vrij vanaf 10 uur 
za vanaf 8 uur 
zo tot 14 uur 

Gesloten op ma en  di 

 
Dorpsplein 16 

Evergem 

Tel. 09/258.20.14 
 

OPTIEK 

FRANK 
NUYTINCK 

Open 
di - vrij: 9u - 12u 

& 14u - 18u  
 za: 9u - 12u & 14u - 17u 

 maandag gesloten 

Kapellestraat 32 
Evergem 

Tel. 09/253.21.50 
 



Iedere deelnemer die tijdig een origineel antwoordblad indient, heeft recht op een prijs. Prijzen worden niet 

gereserveerd. Indien u niet kunt aanwezig zijn op de prijsuitreiking, gelieve u te laten vertegenwoordigen 

door iemand die uw prijs kan meenemen. Prijzen niet afgehaald tijdens de prijsuitdeling, blijven eigendom 

van Cabora.  

4. Elke vraag of opdracht kan één of meer antwoorden hebben, ook al is de vraag in het enkelvoud gesteld. 

Ook bij MA-antwoord kan (maar moet niet) meer dan één van de te kiezen antwoorden juist zijn.  

Bij een ‘Kies uit’ antwoord (KU) is slechts één van de te kiezen antwoorden juist.  

Alleen genummerde vragen of genummerde opdrachten moeten beantwoord worden. 

5. ‘Een’ is een onbepaald lidwoord. ‘Een’ kan dus 1 of meerdere zijn.  Als ‘1’ (= één) bedoeld is, wordt dit 
duidelijk gesteld. 
Als een aantal wordt opgegeven, telt alleen dit aantal, noch min, noch meer. Vb.: plein met drie bomen ≠ 
plein met twee bomen. 
6. Wat tussen aanhalingstekens (“   “) staat,  duidt een tekst aan en is als dusdanig identiek terug te vinden. 

Lettertypes spelen geen rol, spaties echter wel.  “EVERGEM”  = “Evergem”  =  “EvERGem”  ≠  “Everghem” ;  

“stadsplan” ≠ “stads  plan”. Leestekens mogen weggedacht worden en creëren zodoende spaties.  

Vb.: “d’Udekem - d’Acoz”  =  “d Udekem   d Acoz”. Bij eigennamen: “Evergem” ≠ “evergem” – “Deblaere”  ≠  

“deblaere”. Pas op: “i” = “I”, maar “I” ≠ İ (bedoeld als hoofdletters en/of Romeinse cijfers). 

In “Herfstzoektocht”  zit o.a. “er” , “erf” , “herfst” , “ tocht”  en omgekeerd (indien gevraagd) “re” en “eh” 

verborgen, maar niet “herfstzoektocht”. In “Gemeente Ertvelde”  zit o.a. “mee”, “en”, “te”, “teer”, “vel” , “veld”, 

“Ertvelde” en omgekeerd (indien gevraagd)  “re”,  “tree” en “nee”, maar niet “Gemeente Ertvelde”.  

Wat niet tussen aanhalingstekens staat, is te vinden als voorwerp of een afbeelding ervan.  

Enkele aanhalingstekens (‘   ‘) spelen geen rol, ze beklemtonen alleen een bepaald gegeven. Ze kunnen ook 

accentueren dat een bepaald gegeven cryptisch omschreven wordt. Een deel van het geheel geldt als geheel, 

vb. een paardenkop = een paard. 

Wat tussen haakjes (   ) staat, houdt NOOIT een val in! Ook vragen of opdrachten tussen haakjes NOOIT  

beantwoorden. 

7. De opeenvolgende klinkers van ons alfabet zijn: a , e , i , o , u  en y. De twintig andere letters zijn 

medeklinkers;  ij = i + j en ≠ y of ÿ. 

De Arabische cijfers zijn: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , en  9.  De Romeinse cijfers zijn: I of J =1, V of U =5, X =10, 

L =50, C = 100, D = 500 en M = 1000.   
Voor beide soorten cijfers: ieder cijfer is ook een getal, maar ieder getal is daarom geen cijfer! 

De namen van de zeven muzieknoten van de diatonische ladder zijn: do of ut, re, mi, fa, sol, la en si. 

8. ‘Hier’ in de tekst van de wegbeschrijving of in de vragen of opdrachten duidt steeds op de plaats waar u 

zich bevindt langs het parcours. Het slaat niet terug op de tekst in het deelnemingsformulier. Natuurlijk kan 

de tekst in dit bundel overal gelezen worden. 

9. ‘Hier’ (in een vraag) of ‘In de omgeving van’  =  in een straal van maximum 25 m.  ‘Bij’ (in een vraag) of  ‘In 

de onmiddellijke omgeving’ = in een straal van maximum 5 m. ‘Vlakbij’ = binnen een straal van 2 meter. 

Steeds is het herkenningspunt inbegrepen. 

10. Antwoorden als ‘onmogelijk’, ‘strikvraag’, ‘onbepaald’, ‘bestaat niet’ of iets dergelijks, maar ook ‘geen’, 

‘nul’ (ook cijfer 0), ‘niets’, ‘niemand’ enz. zijn nooit juiste antwoorden, tenzij deze deel uitmaken van of 

omschreven worden door keuzemogelijkheden (KU of  MA). 

12. Nooit private grond betreden, tenzij anders vermeld. 

13. Prisma (Pr) kan behulpzaam zijn: de samenstellers gebruikten de 45ste druk – 2010. Dit sluit niet uit 

dat de verklaring van een woord, uitdrukking of gezegde ook ergens anders kan gevonden worden, o.a. in 

Dikke van Dale (DvD). Of dat de gangbare betekenis geldt. 

14. We zoeken nooit achter glas, tenzij achter beschermglas (van kapellen, uithang- of etaleerkastjes, enz.) 

of als dit uitdrukkelijk gevraagd wordt. Met de ganse oppervlakte zelfklevende gegevens aan de binnenkant 

van glasramen en dergelijke tellen ook niet mee. 

15. Wat de samenstellers u meedelen, aanvaardt u als juist en waar! 

16. Deelnemen doet u op eigen risico en met eigen verzekering.  

De inrichters wijzen alle verantwoordelijkheid, voor, tijdens of na de zoektocht, af.  

Het inschrijvingsgeld wordt nooit terugbetaald, ook als de zoektocht afgelast wordt door ziekte of overmacht. 

 



17. Eventuele errata en parcourswijzigingen worden aangekondigd bij Snookertaverne Fiesta en/of Café 

Picco Bello. Ook op de website van CABORA: http://users.telenet.be/cabora (rubriek: Allerlei) en van WRV: 

http://users.skynet.be/wrv (wijzigingen) en van ZV Ros Beiaard: www.zvrosbeiaard.be (meldingen  

verbeteringen). 

19. Door deelname aanvaardt de deelnemer (m/v) dit reglement en de toepassingen ervan. 

 

Bent u geïnteresseerd in het zoektochtgebeuren? 

Wilt u er op regelmatige tijdstippen nieuws over ontvangen? 

Wenst u een beetje begeleiding als nieuweling in de hobby? 

Sluit dan aan bij Rallyclub CABORA !!! 

Voor slechts € 10.00 per persoon bent u een heel jaar lid van onze club. 

Ontvangt u om de twee maand de Weergalm, het clubblad met specifiek Cabora nieuws,  

besprekingen van zoektochten, een caboraraadsel, een caborapuzzel en nog veel meer...  

Hoe wordt u lid?  

Stort  de som van € 10.00 op rekening  890-0148511-35  ten name van rallyclub Cabora. Dan bent u lid 

van Cabora tot eind 2014.  

U wenst meer inlichtingen  jacquesvanbruaene@telenet.be of roland.wybouw@hotmail.com 

 

WEGBESCHRIJVING EN VRAGEN / OPDRACHTEN 
 

1. De zoektocht begint bij Snookertaverne Fiesta, Droogte 37 te Evergem.  

2. Parking verlaten naar links. 

3. Viersprong L  blijft ‘Droogte’. 

4. Droogte volgen over ca. 2200 m tot aan de Gemeentelijke  Basisschool . Auto’s: Parkeren op een parking 

van deze school. We begeven ons naar het monument met “RENAAT DE RUDDER”. Bij dit monument vind 

je de afkorting van de naam van een Vlaamse vereniging. Deze afkorting is tevens de naam van een soort 

uit de klasse van de zoogdieren: 

Vraag 01:  Welke letter moet je weglaten en welke letter moet je toevoegen in de afkorting van de naam 

van een Vlaamse  vereniging, vermeld bij dit monument, om een drieletternaam van een soort 

uit de klasse van de vissen te vormen?   

                    MA:       P  –  O  –  T  –  V  –  I  –  S 

Op het bord kan je VOS lezen = de afkorting van een Vlaamse vredesbeweging. Min V plus P bekom 

je POS = een vis.  

In de vraag was er sprake van een afkorting van een Vlaamse vereniging bij dit bord. Dit kan 

volgens het reglement op maximum 5 m. Op minder dan 5 meter op het monument voor Renaat 

De Rudder kon je afkorting VTB lezen. Als je in deze afkorting  de V weglaat en de letter O toevoegt 

kan je BOT scrabbelen = VIS 

 
 

5. Wandel of fiets 100 m verder tot aan het rondpunt. Met gegevens aan het beeld “GROTE ZWIER”: 
 



Vraag 02:  Sierlijk en zelfverzekerd draait en zwaait zij als een wilgentak en laat haar lijf schaamteloos wippen 

en krullen van genot, luisterend naar de wind.  Van welk lichaamsdeel zou ze er meer dan die ene, 

in die toestand, moeten hebben om toch met schaamte naar de wind te luisteren? (één antwoord)    

 

(Grote ) teen 
Het sierlijke meisje had één kromme grote teen.  

Met kromme tenen luisteren naar = zich schamen 

terwijl men naar iets of iemand luistert. 

‘Teen’ is ook dunne  buigzame (wilgen)tak. 

 

 
 

6. Auto’s: Keer terug naar uw wagen en vervolg uw weg. Fietsers voeren opdracht 7 uit. 

7. Rondpunt:  tweede (niet doodlopende) afslag  richting Kasteel van Wippelgem.  

8. Stop na ca. 500 m in de omgeving van de kerk van Wippelgem. Op de muren bij deze kerk: 
 

Vraag 03: Deze kerk dateert van de 19de eeuw. Als je rond de kerk wandelt zijn dan ook heel wat  

19de- eeuwse jaartallen op de muren te lezen. Welke van onderstaande is daar niet bij?   

                    MA:  “1856”    –    “1893”    –    “1894”    –     “MDCCCLVI“    –     “1906“ 

 

 

– “1856” was met Romeinse cijfer “I” – “MDCCCLVI“   had een puntje op de I . Zie reglement: Pas op: “i” = “I”, 

maar “I” ≠ İ.  – “1906” is een jaartal uit de 20ste eeuw. 

9. Steek de straat over en rijdt de Kasteeldreef in.  Auto’s parkeren 100m verder op de parking L voor de brug of 

indien vol, parkeer op de parking R onmiddellijk voorbij brug. Fietsers stallen hun stalen ros op de voorziene 

plaats. 

 

We maken een wandeling in het domein van het kasteel. De wandeling begint en eindigt bij de twee houten 

constructies met wegwijzers bij de zwarte bank juist voor de brug over de omwalling. Volg de rode pijlen op het 

plannetje hiernaast en los ondertussen de volgende vragen  04  t/m 09 op.  

Behalve de fotovraag 04, die op te lossen is tijdens de ganse wandeling, staan de vragen in volgorde volgens het 

wandelparcours. Geniet ondertussen ook van een uniek en zeer verzorgd kasteeldomein! 
 

 

 

 

 

 

 



Vraag 04:     

  Rangschik onderstaande (gv) foto’s van gegevens in steen en/of metaal die je in de omgeving aan de 

linkerzijde van je wandeling tegenkomt in het domein van het kasteel, in de volgorde waarin je het 

gefotografeerde voorbij gaat volgens je wandelrichting. (Vb. 7,6,5,4,9,3,10,2,1,8)  (De foto’s slechts eenmaal 

rangschikken, nl. de eerste maal als u het gefotografeerde zo voorbijgaat – beweegbare gegevens moet u zich 

voorstellen zoals ze gefotografeerd werden.)  431298756 
 

Alleen de foto’s aan de linkerzijde rangschikken = volgorde:  431298756.  Niet 10 afgebeelde is van steen en 
kunststof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4                               Foto 3                              Foto 1  Foto 2                                Foto 9                            

 

 

 

 

 

 

 

       

         Foto 8                                  Foto 7                            Foto 5                                   Foto 6                          Foto 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vraag 05:  Welk kledingstuk draagt de persoon die volgens plaatselijke gegevens ‘ballen’ heeft? 

    MA:  een broek    –    een rok    –    een das    –    een colbert    –     een hemd. 

Volgens plaatselijke gegevens was de barones een vrouw met ballen!  Gewoon goed kijken naar de twee 

afbeeldingen. Alleen een colbert was niet te zien. Een colbert is een kort jasje voor mannen. 
 

 

 

 

 

 

 

Vraag 06:  Vol schroom verschuilt ze dat, waaraan men haar naam gaf, terwijl ze wat 

men ook naar haar noemt ongegeneerd met de voeten treedt! Geef beide 

namen! 

venusheuvel – venusschelp    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vraag 07:   Welk is de beginletter van de naam van wat kan geoogst worden, volgens gegevens vermeld op een 

bord, dat je kan bemerken wanneer je de ommuurde moestuin verlaat?  

MA:              K  –  I  –  P  –  K  –  A  –  P  

Op het bordje met 

“Ommuurde 

moestuin” was te 

lezen dat er 

appels, peren, 

pruimen, krieken 

& kersen konden 

geoogst worden. 

Maar was ook 

even verder een 

bordje met 

“Ijskelder” en 

daarop stond 

vermeld dat er in 

de winter ijs werd 

geoogst. 



Vraag 08:   Met wat werden de druivelaars hier ooit besproeid? 

Ossenbloed  
niet ossebloed = niet de juiste spelling 

 
 

Vraag 09:  Van mijn koddig uiteinde, dat trouwens ook mijn bijnaam is, hebben ze hier een strak en houterig 

geval gemaakt! ’t Is geen zicht, maar je moet toch eens ‘de wei in’ om er zicht op te krijgen! Wat 

is mijn bedoelde bijnaam? 

KRULSTAART 
krulstaart = krullende staart maar ook varken 

 
 

 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20. Verlaat het domein terug via de Kasteeldreef.  

21. Op het einde  (bij de kerk) naar L en vervolg uw weg: Goeiingen.   

22. Na ca. 1100 m aan verkeersspiegel R “Kerselaarstraat”. 

23. Wordt  na ca. 900 m  “Volpenswege”. Negeer zijwegen en stop weer 900 m verder tussen huisnummer 16 & 

16A  t.h.v. een vervallen schuur met een bruin kruis op de voorgevel. Even speuren: 
 

Vraag 10:  Welk getal past op de plaats van de twee vraagtekens, volgens gegevens ter plaatse? 
 30   –   ??   –   26.   

24  
                                                                                                                             

Op het dak van een schuur was de 
afkorting KLJ te lezen met zwarte 
dakpannen gemaakt. DE letter K & J 
telden respectievelijk 30 & 26 
zwarte dakpannen. Dus gewoon het 
aantal pannen van de letter L tellen 
= 24 

 
 

 

24. Rij verder tot viersprong (d.i. na ca. 600 m) RD en stoppen juist voor deze  viersprong, t.h.v. van  de brug.  

We maken hier een korte wandeling:  wandel terug tot aan het verkeersbord met  koe juist voorbij de rode 

brievenbus van bpost.  Los ondertussen met gegevens aan uw linkerzijde de volgende vraag op: 



 
 

Vraag 11:  We zijn hier meermaals te zien op hetzelfde eigendom, rood gekleurd, zij het ietwat verweerd,  
weliswaar niet met een stift zoals men eerder zou verwachten. Je mag aandachtig aan ons 
hangen maar veel zal er hier niet uit ons komen, gezien we strak op elkaar gehouden worden.    
Erger je dus niet en beheers je om niet kwaad te worden. Wie of wat zijn wij? 

LIPPEN 
Je kon verschillende wezens zien met rode lippen op het eigendom met huisnummer 62.Stip verwees naar 
lippenstift.  
Aan iemands lippen hangen = aandachtig, geboeid naar iemand luisteren 
Zich op de lippen bijten = zich beheersen om niet te lachen of kwaad te worden 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steek t.h.v. verkeersbord met koe de straat over en wandel terug richting brug. Los ondertussen met gegevens 

aan uw linkerzijde de volgende vraag op: 
 

Vraag 12:  Als we aannemen dat de namen van de drie kinderen van Torre en Annemie in orde van 
geboorte, de oudste eerst, vermeld zijn op het bordje met “Welkom bij”, wat is dan de voornaam 
van de DERDE, op bedoeld bord vermeld? 

 Annemie – Lenie – Febe                      
                                    
 
                                                                                                            

Er moesten 3 antwoorden gegeven worden 
die verwezen naar de derde: 

           1 Annemie: Haar familienaam is Derde 
           2 Febe: Is de derde persoon vernoemd op het 

bord. 
 3 Lucas; Is derde Moerman 

4 Lenie: Is het derde kind van Torre & 
Annemie.                                                                                    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

25. Vervolg uw weg. Driesprong met verkeerspiegel en “50 km” RD:  blijft ‘Volpenswege’. 

26. Stop na ca. 1300 m  aan brugje met sas en metalen leuningen en los volgende vraag op met een gegeven 

aan de linkerzijde van uw rijrichting: 

 

 

 

 

 
 



Vraag 13: Een middellijn hoef je niet te trekken om de oplossing te vinden op deze vraag. Er wordt hier 

immers al voldoende aandacht gevestigd op dit ‘vurig overblijfsel’.  Voor wie niet zo scherp meer 

ziet, is het gebruik van een vergrootglas misschien niet overbodig. Waarop is bedoeld gegeven te 

zien?   (antwoord met één 8-letterwoord.)   

ISOLATOR 
Zwarte isolator waarop het woordje “AS” vermeld was. 

as =middellijn  

as = overblijfsel van verbranding = vurig overblijfsel. 

Een vergrootglas is misschien niet overbodig = klein   
 

 
 

27.    Na ca. 400 m eerste straat L  bij “Oosteeklo” (kasseiweg):  Antwerpse Heirweg,  een eindje dokkeren … . 

28. Stop aan driesprong met rode banken en los in de omgeving van deze driesprong de volgende vraag op: 
 

Vraag 14:  Welke van volgende gegevens bevindt zich hier in de omgeving van deze driesprong? 

                               MA:   A)  één personenwagen    –    B)  3 fietsen    –    C)  4x een wit-groen bord van fietsroute   –        

D) 5  spelende kinderen    –    E) 6  leeuwen   –   F)  “Slingerji”    

                               (Geen rekening houden met het zilverkleurig bordje met “Bloso”. gv) 

C – D – E – F  

A: Er was 1 personenwagen te zien op een groen-wit bord maar nog een aantal op de foto’s op het 

infopaneel.  

B: Er waren 3 fietsers te zien maar zeker een tiental fietsen.  

C: Er waren 3 groen-witte bordjes van fietsroutes te zien maar nog 1 op een foto op het infopaneel.  

D: Er was 1 groen-wit bordje te zien met een spelend kind, 3 op plan en 1 op een foto op het infopaneel.  

E: er waren 2x2 leeuwen te zien op het bord met “Slingerij”, 1 op het bord met “Antwerpse Heirweg” en 1 

op het infopaneel naast “Vlaamse maatschappij”.  

F: Achteraan een zitbank was “Slingeji” te lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



29. OPGELET! Hier splitst het parcours voor fietsers en auto’s. 
 

FIETSERS:  19a.   Verder RD over de zandweg: blijft  “Antwerpse Heirweg”. ( Neem het pad achter de bomen). 

19b.   Einde zandweg “Zone 30” RD  

19c.   Aan ‘STOP’ R. Stop even verder aan café ’t Singel: 

AUTO’S:   19a.   R “Slingerij”                        

19b.   Einde weg  aan “STOP” L:  ‘Heide’ wordt ‘Heidestraat’(HNV). 

19c.  OPGELET GEVAARLIJK! Einde weg na  ca. 900 m aan “Boelens”   L.  

19d.   Stop even verder aan café ’t Singel.   

Bij het café komen fietsers en auto’s terug samen. In de omgeving van het café (u moet de weg niet oversteken): 
 

Vraag 15:  ‘Zie j’ van Brugge, zet je van achter!’ Iedereen kent dit! Bepaalde werkplaatsen horen bij hem, wiens 

familienaam klinkt als daar, waar die Bruggeling in de ‘reeke’ zeker niet ‘moe goan stoan’!  

Welke werkplaatsen? 

LABORATORIA 
Op putdeksel stond: Van VOOREN 

Zie je van Brugge is een  gekend liedje de Bruggelingen, dat geschreven is 

deur Willy Lustenhouwer. Het liedje is gebaseerd op de geschiedenis van 't 

Oud-Sint-Janshospitaal in Brugge. Daar kwamen de zieken van heinde en 

ver om zich te laten verzorgen. ’s Avonds moesten al  de poorten van de 

stad gesloten worden en toen riep men naar degenen die nog aan het 

wachten waren: Zy'j van Brugge, zet je vanachter. Je moe' van vôren in de 

reke nie' gon stoan. 

Zo konden de ‘niet Bruggelingen’ naar voor om nog op tijd verzorgd te worden voor de poorten sloten.  
 

30. Vervolg uw weg (fietsers uiteraard omkeren en voorzichtig de straat oversteken).  

31. OPGELET: Na  ca. 900 m, even voorbij geel bord met “Sleidinge”  aan verkeersspiegel & “17” R: ‘Vierhuizen’. 

32.      Driesprong aan verkeersspiegel RD. blijft ‘Vierhuizen’ 

33.      Stop na een eind ruraal rijden bij haakse bocht naar L bij  picknicktafel (OPGELET voor diepe gracht): 
 

Vraag 16:   Je wordt hier aangemaand en zelfs getoond om het zwerfvuil in de vuilbak te gooien. Wie zwerfvuil 

of een sluikstort achterlaat, riskeert een sanctie  tot 250 €, zo kunnen we hier lezen.  

Als brave burgers zijn wij bereid dit te doen, hoewel we constateren dat dikwijls een deel van het 

vuil ingebracht in het type afvalkorf, zoals hier afgebeeld, door de wind er weer uitwaait.   

Wat is de naam van het object hier echt te zien, dat ervoor zorgt dat wat erin gebracht wordt er niet 

meer uit kan ontsnappen?  (Antwoorden met één zevenletterwoord.)   

VENTIEL 
Op een vuilbak was er een afbeelding van een afvalkorf. Het afval ingebracht in dat type afvalkorf kan er 

gemakkelijk uitwaaien. Er werd gevraagd naar een object waarin het ingebrachte niet kan ontsnappen. 

Goed rondkijken was de boodschap. Een aantal jonge boompjes waren vastgemaakt aan paaltjes met 

binnenbanden van fietsen. Op een paar van deze binnnenbanden was de ventiel nog aanwezig. 

VENTIEL = buisje waardoor er wel lucht in een band kan lopen, maar niet naar buiten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34. Einde weg L ‘Wittemoer’(HNV).  Stop na ca. 300 m in de omgeving van bord met “drinkwater”:  
 

Vraag 17:  Welke losstaande letter bevindt zich  ‘boven’ afgebeeld water in de omgeving van het bord met    

“Bij  verontreiniging”?          MA:     B – O – V – E – N – H – A – L – E – N.  

V op bordje met “Verontreiniging. H & N op putdeksel.  

Opgelet: tweemaal “N” bij de mogelijke antwoorden, dus tweemaal antwoorden. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.     Stop na ca. 400 m aan kapel (aan uw linkerkant) bij huisnummer 82: de kapel is altijd toegankelijk: 
 

Vraag 18:   In mij zit ‘vreemd’ genoeg de naam van een ‘edele’ verborgen, hoewel ik te vinden ben op iets met 

qua kleur een nog hoger ‘edel gehalte’! De gedurige toegankelijkheid moet u in staat stellen mij te 

vinden. Wat ben ik? 

“ARGENTA” 
 

De deurscharnieren van de kapel zijn 

goudkleurig maar het woord “ARGENTA” 

wordt  erop vermeld. 

Eeuwige toegankelijkheid: deur van kapel kan 

niet op slot. 

 

 

 
 

36.     Stop na ca. 1500 m  aan de zuivelfabriek ‘Sint-Joris’.  Met een tekst hier te lezen: 
 

Vraag 19:  Als grote eerste  houdt hij bij uitbreiding de nauwkeurigheid van zijn  buur onder de knoet. Maar 

als kleine laatste lijkt hij een knieval te maken na zijn nauwkeurige buur. Wie of wat is bedoelde 

grote eerste en wie of wat is ter plaatse de buur van die kleine laatste?     

S /  i 
Op een gevel kon je “Zuivelfabriek Sint-Joris” lezen.   

‘De grote eerste’ is de hoofdletter S van ‘Sint’. De ‘S’ neemt de plaats van het puntje op de i in waardoor het 

zijn nauwkeurigheid verliest. ‘De kleine laatste’ is de kleine letter ‘s’  van ‘Joris’. De ‘s’ staat schuin en lijkt zich  

onderdanig op te stellen (knieval) tegenover de i.  

 

 

 

 

 

 

 



37.     Einde weg bij “Picco Bello” L:  ‘Langendam’ (HNV). 

38.     OPGELET: Na  ca. 200 m aan bushalte en elektriciteitscabine  R:  Langendam. 

39.     Stop na ca. 1000 m in de omgeving van het bedrijvencomplex  ‘LANGENDAM 27” (voorbij bushalte): 
 

Vraag 20: Op een grote  constructie worden de bedrijven die actief zijn in dit bedrijvencomplex  vermeld.  

Boven de borden met de namen van de bedrijven is op een bord op deze constructie een circulatie-

plan getekend waarbij elk bedrijf een letter heeft gekregen. Welke losstaande letter komt niet 

voor op deze constructie?    MA:    A  –  B  –  C  –  D  –  E  –  F  –  G  –  H  –  I  –  J  –  K  –  L  –  M  –  N. 

N 
Op het circulatieplan komen al de 

letters voor van de mogelijke 

antwoorden met uitzondering van de 

’E’ en de ‘N’. Je moest echter zoeken 

op de volledige constructie. Daarop 

kon je “DIERKENS H & E” lezen. 

Leestekens mogen weggedacht 

worden en creëren spaties(zie 

reglement). Zodoende is “E” ook een 

losstaande letter. Alleen een 

losstaande letter ‘N’ was niet te lezen 

op de constructie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. Vervolg uw weg. We komen in Sleidinge. Over spoorweg en aan viersprong R Weegse. 

41. Stop onmiddellijk na deze viersprong.  Wandel terug naar de viersprong.  

Met gegevens bij de Topslagerij Vermeulen volgende doordenker oplossen: 
 

Vraag 21:   Bij mij, eufemistisch, wordt zinnelijk genoten van dat, waarvan men hier bij hem, die mijn naam als 

‘surplus’ kreeg, ook een ‘lekker stuk’ kan verkrijgen! Wie of wat ben ik? 

Club 
 

 

 

 

Aan slager werd ‘club’ toegevoegd. 

Club = bordeel = plaats voor zinnelijk genot. 

Lekker stuk = vlees maar verwijst naar een 

‘meisje van plezier’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



42.     Terug naar de wagen of de fiets en halt na ca. 350  m  t.h.v.  ‘bouwmaterialen  Buysse’: 
 

Vraag 22:  Er zijn er hier vier wellicht foetsie!   De gevolgen zijn blijkbaar pijnlijk!  

Welke vier  ‘om er uiteindelijk aan te schrijven’? 

BURE 
Aan een gevel is een deel van het bord met ‘BUEAU’ 

verdwenen. 

De letters B U R  E  zijn verdwenen: ‘foetsie’. 

Een bureau is een plaats om te schrijven.  

 

 

 

 
 

43. Aan pleintje met boom aan verkeersspiegel L: Linde. Wordt verder “Biezenstraat”.  

44. Stop na ca. 1000 m aan domein met huisnummer 19: 
 

Vraag 23:  Van nature ben ik speels en dartel. Maar als ik figuurlijk genomen word, welk jong wezen ben ik dan?   

(Antwoord met één vierletterwoord!) 

MENS 
 

Op een eigendom kon je een beeld zien van een merrie 

met veulen. 

Veulen = dartel en speels jong mens 

 

 

 

 
 

45.    Driesprong aan kapelletje R: Kromveld. 

46.    OPGELET GEVAARLIJK!   Einde weg aan stop L:  Schoonstraat. 

47.    Na  ca. 200 m bij vluchtheuvel en juist voor molentje R: Belzeelse Kerkweg.  

48.    Onmiddellijk L:  blijft Belzeelse Kerkweg.  

49. Belzeelse Kerkweg RD blijven volgen, alle zijstraten negeren over een afstand van ca. 600 m! 

50.    Einde Belzeelse Kerkweg aan ‘stop’ L:   Ralingen RD blijven volgen gedurende ca. 1000 m. 

51. Driesprong R: Vurstjen = doodlopende straat.  Parkeer  ca. 100 m verder op de parkeerstroken R van de 

weg. Fietsers stallen hun stalen ros in de omgeving van de kapel. Hier maken we een wandelingetje 

verderop in het Vurstjen.   We bekijken eerst de grote stenen kapel: 

 

 Vraag 24:  Voor de ingang van deze private kapel hangen zes kettingen. Van hoeveel van deze zes kettingen is 

het aantal schakels ook een priemgetal?  

4                    Van L naar R de schakels tellen: 19 – 29 – 27 – 23 – 32 – 23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Aan de kapel bochten we mee en wandelen bij de splitsing RD tot het ‘kasteel  Vurstje’: 
 

Vraag 25:  In welke stijl werd het gebouw opgetrokken dat volgens plaatselijke gegevens deel uitmaakt van 

een typisch 19de- eeuws dorpsbeeld? 

Neoclassicistische stijl 

Neogotische stijl  
Op het infobord over het 

Kasteel Vursje. 

Kasteel is Neoclassicistische stijl 

Kapel Neogotische stijl 

 

 

 

 

 

 
 

Wandel terug en houdt halt aan  de poort met het grote bord met “Het Molenschip”. In de omgeving van deze 

poort los je de twee volgende vragen op met gegevens te lezen op een bord: 
 

Vraag 26:  Twee in één geheel, maar naargelang het type hebben wij allebei dezelfde energie nodig om te 

presteren! Welke energie? 

Wind  

in “molenschip” → molen →windmolen  &  schip →zeilschip 

 

Vraag 27:   Elimineer een onbekend ingrediënt  en verdubbel het laatste ingrediënt, klets er nog een portie 

tussenruimte in en vorm nu met deze pâte een ‘vreemde voetbalterm’! Welke term? 

 

Free kick  

Op het bord met ‘Kasteel van 

Evergem’ kon je de naam 

FEYERICK lezen. 

-Y= onbekende 

K verdubbelen en scrabbelen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52. Keer terug naar uw wagen  of fiets en rij terug.  Lees vooraleer te vertrekken de wegbeschrijvingen 43 & 44. 

53. Aan  driesprong (einde Vurstjen) R en rij in de tunnel onder de spoorweg. 

54. Juist voorbij tunnel komen we op het kort stukje ‘Stationsplein’: 

HIER OPGELET!   Hier splitst het parcours voor fietsers en auto’s. 

FIETSERS:  44a. Schuin R  Spoorwegstraat.    

                               44b. Even verder de tramweg en drukke  N456 oversteken.  

                               44c. Verder RD ‘Bibliotheekstraat’ en stoppen op ‘Dorpsplein’. 
 

AUTO’S:   44a. L Hek straat (wordt verder vermeld). 

 44b. Viersprong R en onmiddellijk aan verkeerslichten de N456 oversteken: Brielken. 

 44c. 1ste  straat R richting Centrum: Hoeksken. 

 44d. Viersprong aan apotheek R: Eindeken en even verder parkeren op het Dorpsplein of omgeving. 

Met gegevens te zien van op dit Dorpsplein: 
 

Vraag 28:  Umbrië, dieren, zilverland, eerste, papa!  Wie wordt bedoeld? 

Paus Franciscus I  
Assisi ligt in Umbrië, Franciscus is de patroonheilige van 

de dieren, Argentinië werd genaamd naar ‘argentum’, 

papa = paus, eerste  d.i. de 1ste paus met die naam. 

Sint-Franciscus te lezen van op Dorpsplein. 

 

 

 

 

 
 

Vraag 29:  Teken het teken, waarvan men de naam kan vormen met de letters, die men moet elimineren om 

van een ‘vreemd’ woord een goed Nederlands woord te vormen met dezelfde betekenis. (tekst 

minimum 5 cm hoog) 

@ 
Op het Broodjeszaak Pistoletta → 

pistolet / met t & a → at → teken  @  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Café Picco Bello (hier op het Dorpsplein) is één van de trouwe sponsors van Cabora. Sonja, de sympathieke 

uitbaatster  zal u zoals steeds vriendelijk ontvangen. Hier zijn ook extra formulieren van deze zoektocht te 

verkrijgen. Of het daar echte voetbalkenners zijn, daarop wordt bij de inrichters van deze zoektocht met 

gemengde gevoelens gereageerd… . 

55. Vervolg uw weg tussen de kerk en hoekhuis met  “De Vos” (gv). 

56. Voorbij “Politie” RD. 

57. Viersprong bij pleintje  L:  Kapellestraat. 

58. Driesprong aan “Café Welkom” RD blijft ‘Kapellestraat’. 

59. Bij splitsing aan de kapel L: Droogte. Rij tot Snookertaverne Fiesta. Hier eindigt de MDB-Memorial  maar eerst 

nog een laatste vraagje met gegevens langs de straatkant op het terrein van de  ‘FIESTA’  : 
 



Vraag 30:  (DvD) Ze zijn reëel, maar eigenlijk irreëel.  Toch kan je er wereldwijd terecht voor o.a.  reizen, muziek, 

seks, beleggingen, enz.  Als je in een hier te lezen naam één tweepoot toevoegt, kan je de naam vormen 

van zo’n ‘plaats’ waar ‘enthousiaste bewonderaars’ elkaar kunnen ontmoeten.  Welke naam?  

FANSITE 
FIESTA + N 
FAN = enthousiast bewonderaar 
Websites zijn virtueel = wat echt 
lijkt maar in werkelijkheid niet 
bestaat 
SITE = verzameling webpagina's 
op een internetadres 
 
 

U rest alleen nog de volgende schiftingsvragen te beantwoorden.  

Schiftingsvraag 1:    Hoeveel bedraagt de som van de zeven getallen van de (eerste) lottotrekking op  

zaterdag 09 november 2013? 

Schiftingsvraag 2:    Wat zijn de laatste drie cijfers van het jokergetal op zaterdag 09 november 2013? 

Cabora dankt u voor uw deelname en wenst u een behouden thuiskomst. 

 


