
 

 

Toen de inrichter deze zoektocht aankondigde begin dit jaar sloeg de schrik ons om het hart. Wat staat ons daar 

te wachten? Gift- en wurgslangen in het Congolese oerwoud of leeuwen en andere bloeddorstige rovers uit de 

savannes van Zuid-Afrika, streken die hem vertrouwd zijn en blijkbaar geen windeieren hebben gelegd. 

Daar waar de Fotozoektocht ook enkele geniepige vallen inhield, beperken we ons in wat volgt tot de 

Wandelzoektocht, zeg maar de moeilijke editie. Enkele rare kronkels te na, viel alles echter nog best mee. 

Wat nu volgt is een greep uit wat de inrichter zelf bestempelde op de prijsuitdeling als ‘een uiteenzetting van 

mijn krinkelende, winkelende redenaties, gemarineerd in een soepje van puntige prismaatjes met veel hoekjes af, 

overgoten met een sausje van lichtvoetige vandaaltjes op kromme poten, en het geheel  geserveerd op een bedje 

van fonetische instinkertjes met zoogdierpuree’.  Smakelijk … . 

Nog dit: er mocht ALLEEN gezocht worden in de Brusselsepoortstraat en de Lange Violettestraat, niet in de 

zijstraten! 
 

Vraag 1: Is uw broodje al gebakken? Noteer in stijgende lijn op uw antwoordenblad, beginnend met het 

hoogste, de huisnummers van de handelszaken die u langs het zoektochtparcours voorbij wandelt en waar u 

vgtp belegde broodjes kunt bekomen. 

Eerst antwoorden op de eerste vraag: ja of neen!  

En dan, alle desbetreffende  handelszaken met 

bijhorende huisnummers gevonden, geen 

probleem. Dat de ‘Broodpoort’ (nr. 4) buiten het 

parcours lag, gezien. Dat ook ‘166’, een frituur 

met o.a. hamburgers (= ook een belegd broodje, 

zie Pr.) in aanmerking kwam, doorzien. We 

hadden dus genoteerd: 7, 42, 75, 155, 166. Maar 

noteer in stijgende lijn …! Getallen in stijgende lijn 

noteren kan m.i. alleen door te beginnen met het 

hoogste getal, in casu 166 en daarna niets meer, want de rest der nummers is in dalende lijn. Niet dus, we 

moesten de huisnummers in een (imaginair) trapje beginnende met op de onderste trede 166, de volgende 

trede 155, enz. Geen speld tussen die krinkelende winkel te krijgen. 
 

Vraag 3: De Gentse stads- en postdiensten konden niet antwoorden op de volgende opdracht, maar u 

natuurlijk wel. Geen dertien maar drie in een dozijn en alle drie verdwenen:  NGBOA (= noteer het 

gegeven/de gegevens dat/die beantwoordt/beantwoorden aan deze be- / omschrijving op uw 

antwoordenblad). 

Wat wij vonden, na veel speurwerk: van 13 opeenvolgende huisnummers (van 150 tot 126) ontbreken er drie, 

nl. 130, 132 & 146! Maar Kees was niet klaar! Het antwoord was veel eenvoudiger, dus spitsvondiger: in het 

huisnummer “132” vinden we 3 in een dozijn =12! Maar het huisnummer “132” was foetsie, dus alle drie 

(cijfers) verdwenen.  ‘132’ volstond als juist antwoord op deze geniale vraag! 
 

Vraag 5: Welk gegeven wordt hier [B100] volgens de Nederlandse spelling foutief vermeld?  

 

B 100 = huis met huisnummer 100 in de 

Brusselsepoortstraat. Op de voorgevel van dit huis 

vonden we “express” & “experess” , beide foutief voor 

“expres”. Ook fout: “istanbul”, moet “Istanbul” zijn! 

Maar wat velen niet wisten: “GROENTENMARKT”  =  

fout, moet “GROENTEMARKT” zijn, want ‘groente’ 

heeft twee meervouden, nl. ‘groenten’ & ‘groentes’.  

(Cfr. Hoeveboter � hoeves & hoeven) 
 



Vraag 13: Vermeld in vreemde woorden en modieuze beelden vormen wij een ‘liefdevolle ‘ bonte 

verzameling: WOEW (: wie of wat ben/zijn  ik/wij)  vgtp & hoeveel maal worden wij, als dusdanig beschreven, 

hier vermeld?  

Hier komt het vernuft boven om van een schijnbaar 

eenvoudige vraag toch ene met  diepe valkuilen te 

maken! 

We vonden aan de gevels (hoekhuis) van deze boetiek 

zowel de naam ‘dresses’ (vreemde woorden) als 

afbeeldingen van kleedjes (modieuze beelden).  De gevel 

in de zijstraat (Tweebruggenstraat) telde niet mee. De 

clou van de vraag: tot tweemaal toe wordt in de vraag duidelijk gesteld dat er een verschil is in wat gevraagd 

wordt, nl. tekst en afbeelding en daar naar moet geantwoord worden! Dus de te lezen tekst (in vreemde 

woorden & als dusdanig beschreven) en de afbeeldingen (modieuze beelden & als dusdanig beschreven). In de 

Brusselsepoortstraat vonden we 9 maal “dresses” en 9 afbeeldingen van jurken, dus elk 9 maal. 
 

Vraag 21: (In het Begijnhof) Ondertussen wandelt u voorbij het huis van een heilige 

die blijkbaar vaste of liquide middelen gebruikt: welke heilige en welk middel vgtp? 

Er stond daar: “Johannes in de olie” op een poortje. ‘In de olie’ = dronken (Pr.), dus 

had Johannes blijkbaar te veel alcohol  binnen! Wat mij wantrouwig maakte aan en 

in de vraag: ‘vaste of liquide’. Alcohol zal dan wel liquide zijn, maar waarom dan 

‘vaste’. Even verder staat te lezen op alweer een poortje ‘OL.V. ter sneeuw’. Even 

Prisma open en jawel: sneeuw = o.a. harddrugs. We hadden het vast(e)! Nu alleen 

nog GEEN puntje tussen de O & L. 

‘Zindelijk’ mannetje, die ‘Brugsche  Genteneir’. 

 

Vraag 31: Welk dier wordt hier op dit pleintje volledig of gedeeltelijk afgebeeld en hoeveel maal? 

Een goeie zoektocht verdraagt al eens een zoekvraagje pur sang! En op het gegeven pleintje en omgeving was 

het zoeken geblazen. Op de rode postbrievenbus staan 3 leeuwen. Op een imposante voorgevel draven 4 

paarden. En op de sticker met “Geen buit  Geen dief” staat tussen het gestolen goed 1 klein beertje. Maar aan 

de zijgevel van een hoekhuis van dit pleintje hangt een oranje schakelkastje met daarop 1 rat. En ernaast een 

brievenbus met een draak op een sticker. Opgepast: per dier de naam en aantal antwoorden! 

 

We hebben een oude ster in het zoektochtenfirmament ontdekt, zij was er al een tijdje maar nu treedt zij uit het 

zwarte gat. Temper wat, maar laat je natuur er toch maar op los snorren. Er mag best wat pittigs fonkelen aan 

onze queestenhemel.  Tot  volgend jaar? 

Alleen, zoals je al aangaf op de prijsuitreiking, je maakte een ‘kapitale’ fout.  Door kwistig geldpotten uit te 

delen, en laat die dan nog grotendeels terecht komen bij die … .   

Laat maar, hoge bomen vangen veel wind en verdienen dit. 

Gezapig gezien door Wiero. 

DE ELBEE   UITSLAG VAN ONZE LEDEN             Winnaar 70 op 80 

3 WYBOUW DIMITRI 70   13 BEERNAERT FRANS 69 21 GOVAERE MARLEEN 66 

4 VANDEN BROUCKE FRED. 70   14 SCHELFHOUT RIA 69 23 THIENPONDT ANNETTE 53 

5 MAERTENS RITA 70   15 KNOCKAERT HANS 68 24 VERHEGGEN HERMAN 53 

8 WYBOUW ROLAND 70  16 DE VRIEZE MARIANNE 68 25 DUERINCK EUGENE 53 

9 JACOBS KAREL 69   17 VAN STEENBERGHE SYLVIE 68 27 BELLETER LINDA 53 

10 COLPIN JACKY 69 18 DUFOUR XAVIER 68 28 D'HAESELEER MICHEL 49 

11 JACOBS ERIC 69 19 VAN DE VELDE PETER 67   

12 BAERT CHRISTELLE 69 20 DUFOUR DONALD 67   

 


