
Herfstzoektocht De Haan : de oplossingen zoals wij die zagen       
 

Ja, ook dit keer moeten we het zeggen: zoektochten zijn geen exacte wetenschap. Het is en blijft een spel waarbij je vooral 
zoekt naar de oplossingen die op de vooraf bepaalde ideale kaart staan. We wijken daar alleen van af als we overduidelijk 
ergens een fout maakten, maar niet zomaar voor alle mogelijke afwijkende – eventueel ook wel te verantwoorden – 
interpretaties van de vragen.  

 

Vraag 1: Ga in de onmiddellijke omgeving van dit tramstation op zoek naar de Franstalige naam van een Belgische 
hoofdstad. Op welke plaats komt de klinker ‘E’ voor in de daarbij horende familienaam? (let niet op eventuele accenten)    
M.A.: 1ste  –  2de  –  3de  –  4de  –  5de  –  6de  –  7de  –  8ste  –  9de . 

Op een steen op het gebouwtje: “G.Dhaeyer Bruxelles”. Hiervoor de antwoorden 4de en 6de. 
Maar op de rode postbrievenbus ook “J.C.Requile Liége”. Daarvoor de antwoorden  2de en 7de. 
Wij namen enkel het gebouwtje zelf. Extra antwoorden (zoals Einstein bij “Anvers”) zijn niet verplicht. (wel toegelaten)  

 

Vraag 2: Wat is de betekenis of omschrijving van een drieletterwoord dat men kan vormen met drie opeenvolgende letters 
uit het woord dat begint met de 19de en eindigt met de 18de uit een gekende reeks van 26? (je moet geen rekening houden 
met de inhoud van het menukastje, gv). 
M.A.: zeehond – paard – meertje – ronde langwerpige sjaal – heel lage zangstem.  

Uit “SABOR”: rob (zeehond) – boa (sjaal) – bas (zangstem). – ‘ros’ = niet opeenvolgende letters: dus GEEN paard. 
Maar kijk ook hoog op de gevel: daar: “BEAU SOUVENIR”. Daaruit haal je VEN = meertje. 

 

Vraag 3: Welke naam van een instelling bekom je als je in volgend gegeven de letters invult op de puntjes?  
 O . E . B . . .    . I B . I . TH . . .        
Scrabbel met alle ontbrekende letters die thuishoren op de puntjes en je bekomt een naam van een  muziekgezelschap 
met een bepaalde stijl. Welke stijl?  

Op een wegwijzer ‘luid en duidelijk’: “oPeNbARE BibLiOthEEK”. De ingevulde letters zijn PNAREBLOEEK waar je 
‘BOERENKAPEL’ mee vormt. Zij maken muziek in LANDELIJKE STIJL.  ( volgens Prisma en andere woordenboeken) 

 

Vraag 4:  Bepaal voor volgende beweringen of ze JA of NEE overeenstemmen met de gegevens op het fronton boven de 
hoofdingang: 
a) De afbeelding bestaat uit 29 hele of gedeeltelijke tegels.   
b ) Op drie van de bedoelde tegels komt een letter C voor.  
c ) Op dit fronton komen twee heiligen voor. 
d ) Behalve de heilige Monica zelf zien we ook ‘n hart, ‘n pijl, ‘n boek, ‘n schip en ‘n vogel.  
e ) Behalve Monica en Augustijn is ook Jezus vermeld.   

a) 29 duidelijke fragmenten maar… ook 2 hele kleintjes extra! NEE ! 
b) “MoniCa” – “sanCta” -  en het piepkleine FC monogram op de foto:  JA ! 
c) voorkomen = afgebeeld zijn! Alleen St. Monica is afgebeeld. NEE ! 
d) Het was even goed kijken maar ze waren er allemaal. JA ! 
e) “Monica” overduidelijk, maar ook “Augustijn” al moest je daarvoor wel de inleidende 
tekst goed lezen. ( ter plaatse had je een ladder nodig als je dat wou zien…). Maar ook 
“IHS” komt voor = IESUS hominem salvator. JA ! 

 

‘Ik’ ben de oudste en toch mocht ik niet vooraan, mijn jongere buur is mij voorgegaan. Na mij staan ze netjes zoals het hoort, ze 
worden net als ‘ik’ vergezeld van menig woord. De jongste buren worden ietsje kleiner vermeld, niet verwonderlijk, door het 
coronavirus zijn hun dagen al een tijdje geteld. Vraag 5: Wie of wat ben ‘ik’?   

Als je de bordjes met jaartallen op het gebouw naast de kerk bemerkte, lag de oplossing eigenlijk panklaar voor de hand:  
2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2015 – 2016. >>> Het jaartal 2015 is het oudste in die rij. 

 

Op een bordje nabij deze kerk bevindt zich bovenaan en onderaan een zelfde achtletterwoord dat cryptisch omschreven kan 
worden als ‘na de frisdrank en de muzieknoot is de laatste de eerste’.  
Vraag 6: Wat is de som der cijfers van het getal dat je bekomt door de verschillende cijfers van het telefoonnummer op 
te tellen (kengetal inbegrepen) dat hier zowat geprangd zit tussen het bedoelde bovenaan en onderaan vermelde 
achtletterwoord?  M.A.: een kwadraatgetal – het ongeluksgetal – het geluksgetal – een priemgetal – het gekkengetal.  

FANTASIA 
 059/ 704070 

FANTASIA 

Helemaal onderaan op een metalen ‘hondenpoepbuis’ trof je o.a.  de hiernaast weergegeven tekst aan. FANTA 
is frisdrank, SI een muzieknoot en A laatste letter van dit woord maar tevens eerste letter van het alfabet. 
Som der verschillende cijfers is 25. En de som van de cijfers daarvan: 7. = priemgetal en ook geluksgetal. 

 
Vraag 7: Wat is de naam van een Europese lidstaat waarvan de vlag is afgebeeld op een bordje bevestigd aan de voorgevel 
van de St.Monicakerk? 
M.A. : Duitsland – Verenigd Koninkrijk – België – Frankrijk – Nederland – Engeland.  



 

 
Jullie antwoorden op deze vraag hebben de samenstellers in eerste 
instantie ten zeerste verrast. Een flink aantal deelnemers besloot dat de 
tweede vlag niet de Nederlandse vlag zou zijn maar eerder de Luxemburgse 
vlag. Dat vanwege het wat te bleke blauwe kleurtje van de onderste band. 
 
Wij hadden hier nochtans geen enkel probleem mee om de toch wel 
eenvoudige reden dat die vlaggetjes op dit bord gewoon TALEN voorstellen. 
Dit bordje geeft een website aan waar je verdere INFO kan vinden in de vier 
vermelde TALEN. Zie de tekst “+ info “ op de foto. De vier bewuste talen 
zijn: Frans, Nederlands (en dus geen Luxemburgs) , Engels en Duits. 
 
Het Verenigd Koninkrijk ( met Engeland ) maakt geen deel meer uit van de 
Europese Unie en mocht niet geantwoord worden. 
Wel: Duitsland, Frankrijk en Nederland. 
 

 

Vooraleer de tramroute te dwarsen wandel je eerst naar de infoborden die je meer info geven over 
een wandel- fiets- en erfgoedroute. Onderaan op het bord over de Kustwandelroute zie je in de 
groene band een logo (driehoekig vlagje) van de gedreven provincie  West-Vlaanderen.  
Vraag 8: Hoeveel van deze vlagjes bevinden er zich in de omgeving van deze infoborden? 
(Met de al dan niet juiste kleuren moet je GEEN rekening houden)    
M.A.:   5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – meer dan 10. 

 

We hoorden veel discussie over welke borden of vlaggetjes nu wel of niet binnen het zoekgebied 
(omgeving) stonden maar dat was van geen enkele betekenis als je de kleine vlaggetjes vond op 
de knooppuntenkaart!  Met deze vlaggetjes erbij kwam je uit op 13. (of desnoods 11 of 12 maar in 
elk geval op meer dan 10!) 

 
Vraag 9: Van welk woord dat hier voorkomt op één van de bovenvermelde borden hebben we een anagram gemaakt?   

WJ BENOIT KRUPPIG  ZONNEWEGEN 
Noteer dit woord in HOOFDLETTERS op je antwoordenblad !  

Niet echt moeilijk maar toch vaak gemist. Dit is een vraag EN een opdracht. Eerst antwoorden op de vraag !!!  En daarna de 
opdracht uitvoeren !!! Dat geeft je:  knooppuntenbewegwijzering   en  KNOOPPUNTENBEWEGWIJZERING. 

 
Vraag 10: Hoeveel letters telt de hier vermelde naam van een Franse gemeente? 
M.A.: 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10. 

O zo eenvoudig maar wat vonden jullie hier toch een hoop (namen van) Franse gemeenten waar wij als samenstellers helemaal 
geen vermoeden van hadden ☺. Zolang je ook “KÖGENHEIM” vond op de zitbank hebben we er geen probleem mee:  antw. 9. 

 
Vraag 11: Met welke letters moet je   ’ S  A  V  A  R  D  E ‘   aanvullen om de naam te bekomen van de langs je wandelweg 
te lezen villanaam?      M.A.:      G – R – E – Y – H – O – U – N – D  . 

Je vond het hier in koeien van letters:  SAUVEGARDE. Je vult dus aan met U E G .  Maar… langs je wandelweg tref je later ook 
de villa aan waar Einstein verbleef:  SAVOYARDE !  Daar moet je aanvullen met O Y ! Let wel: we vroegen naar DE villanaam en 
dus moet je antwoorden voor elke villanaam apart !!!  UEG OY is oké, De volgorde zoals in de M.A. niet !!!  ( GEYOU is fout!) 

 
Vraag 12: Voor de volgende waar-of-niet-waar-vraag bekijken we met enige aandacht de zes mooie afbeeldingen op de 
gevels van de villa’s Roodkapje, Rusthave, De Zeemeermin, Edelweiss, Stella Maris (= Ster der Zee) en Sauvegarde (= 
Bewaker, beschermer).  Antwoorden met W (waar) of NW (niet waar). Telkens één antwoord.  
a. Roodkapje heeft geen rood kapje. 
b. Er zijn vier zeilschepen te zien op deze afbeeldingen. 
c. We tellen ’n oneven aantal sterren op deze afbeeldingen. 
d. Er zijn in totaal 38 bloemetjes afgebeeld.  
e. In de teksten op deze afbeeldingen komen alles samen 18 klinkers voor. 
a. Roodkapje heeft wel degelijk een rood kapje = deel van de mantel. 
Antwoord dus NW. 
b. Dat klopt gewoon. Twee keer eentje en één keer tussen de benen van de 
‘reus’ twee. Antwoord W. 
c. In de kroon bij Stella Maris 3 of 5 plus Stella Maris zelf ( = ‘Ster der Zee’) 
en de ZON (ook een ster) !!!  W. 
d. Er waren zeker meer dan 38 bloemetjes afgebeeld . NW 
e. Beetje venijnig. 18 duidelijke klinkers. Maar ook een monogram met een 
letter O in een A verweven !  (zie foto)  NW  

 



Vraag 13: Hoeveel klinkers telt – volgens verderop te vinden gegevens –  de naam van de villa waarop het wezen afgebeeld 
is dat ‘ singt als’t onweer is ‘ ?  (tip: de te vinden naam bestaat uit twee woorden)   M.A.  3 – 4 – 5 – 6 – 7. 

We dachten dat deze vraag toch echt te moeilijk zou worden en daarom hebben we die ‘verderop te vinden gegevens’ maar 
onderlijnd. Zo wist je wel dat je later nog iets zou moeten vinden. Hier ter plaatse:   DE ZEEMEERMIN  en op de zijgevel DE 
ZEEMERMIN. Wij beschouwen dit wel degelijk beide als namen van de villa aangezien de namen erop aangebracht zijn. ( ter info: 
‘verderop’ = verder dan wegopdracht 13 ).  Veel later in het park troffen we een foto aan van deze zelfde villa maar… met als  
ondertitel daarbij “Stella Maris” !!!  En zo moest je drie antwoorden bekomen:  4 – 5 – 6 . 

 
Vraag 14: Welke even verderop (= kort na wegopdracht 17)  terug te vinden naam van een villa kan je ook nog in verband 
brengen met de zonsopgang? (één antwoord) 

Een beetje een weetvraag. Maar ‘Morgenster’ en ‘Avondster’ zijn namen voor de planeet Venus! Daarbij is ‘Morgenster’ de naam 
van Venus bij zonsopgang!  (en ‘Avondster’ is de naam van Venus bij zonsondergang) 

 
Vraag 15: Wordt de ambitie van een Vlaamse provincie ergens op dit pleintje benadrukt bij middel van een voltooid 
deelwoord? Zo ja: welk voltooid deelwoord? 
Beetje lastig te vinden die “ de gedreven provincie “ maar…  het woord ‘gedreven’ is natuurlijk NIET het voltooid 
deelwoord van ‘drijven’ maar wel een bijvoeglijk naamwoord! Antwoord gewoon NEEN. 

 
Vraag 16: David, dat beeld past niet honderd procent bij de naam die je er aan geeft. Daarvoor heb je de ‘naaldjes’ fout 
gerangschikt. Welk huisnummer hoort bij dit ‘foute’ beeld en de eigenlijk ook al niet geheel ‘juiste’ naam? 

Een afbeelding van een soort DEN (geen spar) met in kleine lettertjes de naam van de tekenaar David Sharp bij huisnummer 23. 

 
Neem jij ook een fotootje bij de grootste wetenschapper aller tijden? 
Vraag 17: Wie ontwierp volgens gegevens dit bronzen beeld van Albert Einstein dat op 16 december 2006 werd onthuld? 
M.A. : Johnny Werbroeck – Jhonny Werkbrouck – Johnny Werbrouck – Johnny Werkbrouck – Johnny Werkbroek.  
Altijd antwoorden op zo’n retorisch tussenvraagje! Of je nu wel of niet naast Einstein ging zitten : JA of NEEN. 
Ter plaatse vond je dat dit beeld gemaakt was door Johny Werkbrouck. Maar heb je ook de kleine Franse tekst gelezen die in 
het infokadertje in het boekje afgedrukt was? Daar lees je: Johny Werbrouck.   (met een lettertje K minder) 

 
Vraag 18: Welke dieren zijn ofwel vermeld in de naam ofwel afgebeeld, bij een villa aan de rechterkant van en behorende 
tot de Tenierslaan? M.A.: mestkever – zilvermeeuw – zwarte leeuw – witte ijsbeer – blauwe vogel – bijen. 

Eerste voorwaarde is alvast dat het herkenningspunt bij de Tenierslaan hoort. Voor de witte ijsbeer was dat NIET het geval. De 
bijen waren links van de Tenierslaan vermeld en deze tellen dus ook niet mee. De Zilvermeeuw was meermaals afgebeeld EN de 
naam kwam er in grote letters voor. Het reglement zegt dat ‘OFWEL’ gelijk is aan ‘ofwel het ene’, ‘ofwel het andere’, maar niet 
‘beide’.  Bijgevolg mag ook de Zilvermeeuw niet geantwoord worden. De blauwe vogel ( l’ Oiseau Bleur ), de zwarte leeuw (op 
wapenschildje en een haast niet te zien belknopje) EN de mestkever  ( Scarabee ) wel. 

 
Vraag 19 werd geannuleerd na klachten van de bewoners van villa Goëlands. 

Alsjeblief mensen: GEEN PRIVAAT betreden!!! Dat was ook voor deze vraag volstrekt niet nodig !!! 

 
Vraag 20: Hoeveel bedraagt de som van het aantal op dit bord afgebeelde drankjes (= glas met rietje) en het aantal op dit 
bord afgebeelde douches?  

De eenvoud zelve, maar wel goed tellen natuurlijk. 15 drankjes en 12 douches :  antwoord dus  27. 

 

Vraag 21: Wat is de betekenis van een woord dat je kan scrabbelen met de naam van een gastenverblijf (hotel, 
vakantiehuis, B&B, ... ) dat hier voorkomt links in (en behorende tot) de Vondellaan? 
M.A.:  sportbeoefenaar    -    zuiver    -     getal boven de noemer    -     tandglazuur    -    lage kist. 
Halverwege de zoektocht verdween minstens één van de in aanmerking te nemen gevels achter stellingen. Het tandglazuur 
(email uit EMILIA ) en uit LA PALETTE haalde je de lage kist (pallet) en de sportbeoefenaar ( atleet) 

 

Vraag 22: Hoeveel schrikkeljaren zijn er verlopen tussen het jaar waarin Albert Einstein de Nobelprijs kreeg voor 
natuurkunde en zijn sterfjaar?  K.U.: 7 – 8 – 9 – 10 – 11.  

De Nobelprijs kreeg hij in 1921. Hij overleed in 1955. Daartussen lagen 8 schrikkeljaren. 

 

Vraag 23: Tijdens hoeveel maanden verbleef Albert Einstein volgens gegevens in de gemeente De Haan?  
 K.U. :  minder dan 5 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – meer dan 9. 

In de infotekst na vraag 2 vond je de mededeling dat de gemeente De Haan tot 1976 gewoon niet bestond. Het behoorde tot 
Klemskerke. Dat maakte het antwoord op deze vraag tot het gemakkelijkste van de hele zoektocht… of niet soms?  
Duidelijk minder dan 5.! Wij vroegen hoe lang hij in deze gemeente verbleef. Bij het beeld hebben we duidelijk vermeld dat hij hier 
VERBLEEF van maart tot september. ‘Verblijven’ is er al dan niet tijdelijk wonen! Het beeld van Einstein is ook vandaag nog 
aanwezig en telt voor werkelijkheid maar de vraag is niet hoe lang hij er ‘aanwezig’ was! (maar hoe lang hij er woonde) 

 



Vraag 24: We geven je hierna TIEN zeer summiere hints (A tot en met J) naar de TIEN infoborden. Soms eenvoudig, soms 
ook helemaal niet...  Koppel elk van deze hints aan het nummer van het infobord waar de hint meest waarschijnlijk op 
slaat.  (Vb: A9 – B4 – C1 – enz...)   

A. Gaston en Fernand   B. 30 januari 1997  C. 875.000  D. Why Not 

E. 65.547.000 F. Ensor G. 3.222.337 H. naissance 

I. aderlatingen J. tang op een varken   
 

Wel, wel, wel. Wij maar denken dat dit een verschrikkelijk lastige vraag zou worden. Een paar details hadden we na de eindcontrole 
toch maar wat eenvoudiger gemaakt. En het resultaat: absoluut ALLE inzenders hebben dit gewoon perfect beantwoord. Daar 
moeten we dus niet al te veel woorden meer aan vuil maken. Een dikke proficiat aan alle zoekers want zo eenvoudig kan dit nu ook 
weer niet geweest zijn…. 
A5 – B4 – C6 – D10 – E8 – F7 – G9 – H1 – I3 – J2. 

 

Vraag 25: Hoeveel keer komt “DE HAAN” voor op dit infobord? 
M.A.: meer dan 10x – 11x – 12x – 13 x – 14x – 15x – 16x – 17x – minder dan 18x. 

Let er alvast op dat er TWEE borden stonden met onderaan dat grijze cijfer “3”.En dan maar tellen, GOED tellen! En dat was 
beslist niet simpel. De correcte antwoorden waren voor het ene bord ‘12x’ en voor het andere ‘17x’. Dan nog even niet vergeten 
dat dat ook meer dan 10x is en tegelijk ook minder dan 18x.   

 

Volgens een tekst die te lezen is op een afgebeeld gebouw op bord nr.10 is of was dat gebouw een hotel.  
Vraag 26: Welk van de op dit bord afgebeelde gebouwen is of was een hotel? 
M.A.:   Grand Hôtel – Villa Why Not –  Manoir Carpe Diem – Hotel Belle Vue – tramstation. 
 
Je ziet een afbeelding van het Hotel Belle Vue. Dat is er ook vandaag nog. 
Als je de foto van het Manoir Carpe Diem goed bekijkt zie je dat daar ook de 
tekst “hotel’ op stond.  
Tenslotte is er de afbeelding van het huidig gemeentehuis dat vroeger het 
Grand Hôtel was! (dat kon je hier vaak lezen op andere borden en in onze 
infotekst : zie de foto hiernaast) 

 
 

Vraag 27: Met welk woord wordt het ‘genootschap’ waaruit Einstein ontslag nam tijdens zijn verblijf in De Haan aangeduid 
in ‘n hier op een bordje terug te vinden taal?  
M.A.: “Academie” – “Akademie” – “Academy” – “Académie” – “Akademy”.   

Op één van die typische infoborden over Einstein lees je in vier talen de naam van dat ‘genootschap’. Academie (Nederlands) – 
Akademie (Duits) – Academy (Engels) en Académie (Frans).  Dat zijn dan ook de vier vereiste antwoorden. 

 

Vraag 28: Wie schreef, volgens hier terug te vinden gegevens, het gedicht ‘Water’? 

Het stond een beetje op een onverwachte plek (op tegels op de grond) en bij het begin van de zoektocht stonden er ook al eens 
wat tafels en stoeltjes van een uit zijn voegen gebarsten terras in de weg. Maar echt moeilijk was het niet: R. KOPLAND 

 

Vraag 29: Welke naam van een bepaalde ‘bestuurder’ kan je vormen met alle letters van de hier vermelde naam van een 
kunstenares? (één antwoord) 

Omdat we dachten dat jullie stilaan moe zouden worden hadden we bij het einde eerder eenvoudige zoekvraagjes voorzien. Hier 
stond ook weer zo’n beeld van Linda Ergo zoals je er op de dijk ook paar gezien had. Met de letters van ‘ LINDA ERGO’ vorm je 
‘GONDELIER’. ( de bestuurder van zo’n typisch Venetiaans bootje) 

 

Je ziet hier bij de tramstatie een heuse metafoor voor deze eindvraag. De laatste komt hier immers voor 
in woord en beeld. Op welk voorwerp komt de bedoelde laatste hier voor? 

 
Bij het ervaren zoektochtpubliek geen probleem maar voor de lokale deelnemers toch niet zo 
geweldig eenvoudig blijkbaar. Wie op de KLOK bij dat tramstation lette zal het gezien hebben: 
het woord “OMEGA” en het daarmee overeenstemmende teken Ω. Dit is de laatste letter van 
het Griekse alfabet. Vandaar dat het een metafoor is voor het einde 
( en zo weten jullie meteen ook weer eens wat dat woord ‘metafoor’ kan betekenen, ☺ ). 

 
 

De samenstellers (Dirk en Willy) hopen dat jullie genoten hebben van deze uitdagende zoektocht. Inderdaad: we 
verbeterden ook dit keer vrij strikt volgens de van te voren vastgelegde ideale kaart. Dat lijkt ons in alle 
omstandigheden de eerlijkste methode. (ook al kunnen wij inderdaad links of rechts ook zelf foutjes maken of de 
dingen wat ongewoon interpreteren) 
 
            Wieltje 


