
 
 

Iemand zei me enkele weken geleden: ’t mag beginnen ophouden met dien oorlog! En ik antwoordde: neen, ’t moet 

niet ophouden, vooral de jeugd moet geconfronteerd en herinnerd worden aan deze gruwel. Want evocaties, 

tentoonstellingen, krantenuitgaven, films en series, enz. ten spijt, nooit zullen wij, die er niet werkelijk bij betrokken 

waren de gruwel, het leed, de koude en warmte, de pijn, de angst, de stank, het gemis van geliefden, kunnen 

voorstellen zoals ze werkelijk geweest zijn. Hoe mensen stierven … . 

Vertel het voort aan je kinderen, kleinkinderen, want het houdt niet op. Nog altijd niet! 

Ook deze autozoektocht stond heel terecht in het kader van de eerste wereldoorlog. Het parcours misschien een ietsje 

minder tot de verbeelding sprekend dit jaar, maar de vele oorlogskerkhoven doen het des te meer.  

Om er ingetogen eens bij stil te staan!  

En ook om vraagjes op te lossen. We plukken er enkele eens uit. 

 

 

 
 

Vraag 3B: Hoeveel soldaten bevinden zich op het plaatselijk oorlogsmonument 

met o.a. “Zuidschote”? 

Klassiek valletje. “Hoeveel soldaten” ≠ “Hoeveel namen van soldaten”. Er bevonden 

zich vijf namen van gevallen soldaten en vier afgebeelde soldaten op dit monument! 

Er was een kleine twijfel betreffende de onderste foto, die een soldaat in burger 

voorstelt. Maar bovenaan de namen staat “SOLDATEN”, dus gaat het om soldaten in 

tegenstelling tot de burgers die aan de andere kant van het monument vermeld 

staan. Dus vier soldaten. 
 

 

 

 

 

Vraag 6B: We stappen tot bij de oriëntatietafel.  Als je weet dat volgens de schaal hier 2,3 cm op het plan in 

werkelijkheid gelijk is aan 500 meter; 4,6 cm in werkelijkheid gelijk is aan 1 km; 9,2 cm in werkelijkheid gelijk is 

aan 2 km; 13, 8 cm in werkelijkheid gelijk is aan 3 km en 18,4 cm in werkelijkheid gelijk is aan 4 km, hoeveel 

bedraagt dan de afstand van  “Zonnebeke” tot  “Ypres”? 

Mog. Antw.:      A) tussen 0 km en 1 km      -        B) meer dan 1 km         -            C) meer dan 2 km 

- 2 km D) meer dan 4 km                -        E) meer dan 6 km. 

Alleen uit respect voor de gesneuvelden heb ik het Bretoense monument bezocht. Gans de misleidende uitleg is larie 

en apekool! Om de vraag op te lossen kon ik in de auto blijven! Inderdaad, “Zonnebeke” en “Ypres” zijn teksten, we 

moeten dus de afstand op de oriëntatietafel tussen die twee teksten meten. Ik denk dat dit ter plaatse ca. 30cm is. 

Dus antwoord A. Maar ook C = meer dan 2 km - 2km = meer dan 0 km. Zie de kleine tekst die in de linker marge  

staat!  
 

 

 

 

Vraag 14A: Uit hoeveel verschillende landen liggen hier soldaten begraven, volgens gegevens op deze plaat? 

Mog. Antw.:     minder dan 7 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – meer dan 3       ° 

Volgens een bord liggen daar soldaten uit Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Groot-Brittanië, maar uit 

Duitsland ligt er maar één soldaat, dus geen soldaten! Dus uit 5 landen, is ook minder dan 7, maar niet meer dan 3, 

want er staat daar 30 (zie ° in rechter marge!). Venijnig vraagje, maar peanuts voor routiniers … . 

 

 

 

 



 

Vraag 19: Op welke van beide stenen komt de letter A het meest voor?  

Mog. antw.:   A) steen met o.a. “The Land”  –  B) steen met o.a. ”Le terrain” – C) op beide stenen evenveel. 

 

Aan de voorkant van beide pilasters stond links de 

Engelse tekst en rechts de Franse. Op de steen met de 

Franse tekst staan meer letters A. Maar als je even 

binnen gaat, zie je de achterkant van de linker pilaster 

waar op dezelfde doorlopende steen (één blok) de 

Nederlandse tekst staat. Daarmee staat op die steen 

met o.a. “The Land” het meeste letters A. Simpel 

maar goed! 
 

 

 

 

 

Vraag 25A: Op het bord met o.a. “Last Post Association” staat o.a. vermeld hoe men zich hier moet gedragen. In ’n 

titel in het Nederlands is dit: “Houding onder de Poort”. Komen er hier in ’n Franse titel meer klinkers voor dan in 

’n titel in de Duitse taal op dit bord?  

In de titels in de Franse taal komen meer klinkers voor dan in de titels in de Duitse taal. En juist dit taalgebruik zette 

mij op het juiste pad om deze vraag correct op te lossen. Een typisch Prisma-vraag, zoals we er al enkele kregen in 

deze zoektocht. Waarom gebruikt hij “Franse titel” in tegenstelling tot “titel in de Duitse taal”, vroeg ik me af. Even 

checken in Prisma, bij “Frans”: Franse titel = verkorte titel, voor eigenlijk titelblad in boek. En we vinden in die zin 

hier geen Franse titel! Dus antwoord: neen. 

In het reglement stond o.a. dat we onze antwoordformulieren moeten opsturen MET het adres van de inrichter en 

NIET AAN het adres van de inrichter. Dus moest men het adres van de inrichter op het antwoordformulier noteren! 

Een geniepige val waarin ook veel geroutineerde deelnemers trapten. 

 

Meer dan 1000 deelnemers. Volgens Prisma, Johans stokpaardje, is dit zeer veel! Ongelofelijk! En niet eens zo 

eenvoudig. Het concept slaat aan, de streek nodigt uit tot mooie parcours. En er is de goede melange van zeer 

eenvoudige vragen met best wel moeilijke vragen. Of nog anders gezegd, er is geen verklaring voor, de mensen 

willen er zijn.  

Proficiat Georgette en Johan. Tot volgend jaar!                                        

                  WIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


