
Het VZV-zoektochtenreglement werd 15 jaar geleden opgesteld, is 

misschien  wat voorbijgestreefd, maar de grote lijnen zijn nog altijd van 

toepassing. Zowel voor inrichters als deelnemers is dit reglement nog 

altijd een grote hulp.  

Natuurlijk staat de tijd niet stil ook niet in het zoektochtenwereldje. Het 

digitaal tijdperk, de intrede van computers, tablets, smartphones, enz.. 

geven de deelnemers nieuwe wapens voor het oplossen van 

vragen.  Voor inrichters biedt het internet bijna onbeperkte 

mogelijkheden. Meer en meer inrichters stellen vragen waarbij niet alleen 

moet gezocht worden naar plaatselijke gegevens maar ook wat 

opzoekingswerk moet gebeuren  via internet of bv. Winpuz.  
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De inspiratie van organisatoren van zoektochten is vrijwel onuitputtelijk. 

Toch durven bepaalde (strik)vragen wel eens terugkomen in een volgende zoektocht. 

Daarom werden her en der in dit reglement een aantal  

van de meest voorkomende strikvragen opgenomen, in de mate van het mogelijke als 

illustratie van een aldaar vermeld reglementspunt. 
 

 

 

A. BASISGEGEVENS  
 

A.1. Deze nieuwe uitgave wil een stempel drukken op het zoektochtgebeuren in heel   Vlaanderen. 

 

A.2. Soorten zoektochten: 

 

1.    toeristische zoektochten, met hoofdzakelijk vragen; 

2.    oriëntatiezoektochten, zonder vragen; 

3.    een combinatie van de beide bovenvermelde zoektochten waarin oriëntatie gecombineerd is met 

vragen; 

4.    fotozoektochten, met foto’s en vragen. 

 

Gemakshalve spreken wij voortaan van: 

-    toeristische autozoektocht 

-    toeristische fietszoektocht 

-    toeristische wandelzoektocht 

In deze zoektochten zijn hoofdzakelijk vragen op te lossen, al of niet gecombineerd met een aantal 

foto's. 

 

-    oriëntatie-autozoektocht 

-    oriëntatie-fietszoektocht 

-    oriëntatie-wandelzoektocht 

Deze zoektochten zijn zonder vragen. 

 

-    toeristische oriëntatie-autozoektocht 

-    toeristische oriëntatie-fietszoektocht 

-    toeristische oriëntatie-wandelzoektocht 

Bij deze zoektochten zijn er vragen en oriëntatie-opdrachten. 

 

-    fotozoektocht 

Normaal is dit soort van zoektocht een wandel- of fietszoektocht. Het kan een autozoektocht zijn, 

maar dan moet de organisator wel meedelen op welke plaatsen naar foto's moet worden gezocht. 

Alle zoektochten kunnen met of zonder het Prisma Woordenboek Nederlands verlopen, maar de 

organisatoren moeten dit wel vermelden. 

 



In geen van deze zoektochtformules speelt snelheid, regelmatigheid of behendigheid enige rol. 

 

Om eventueel gelijkgeklasseerde deelnemers te scheiden wordt een schiftingsspel ingelast. Dit moet 

van die aard zijn dat het alle deelnemers gelijke kansen biedt. Het gokelement moet er zodanig in 

aanwezig zijn dat alleen het toeval en geen eventuele behendigheid binnen een ex aequo een 

aanvaardbare volgorde creëert. 

 

  B. OMSCHRIJVING 

 

B.1. Toeristische zoektocht  
Dit is een toeristische tocht waarin de deelnemer per auto, per fiets of te voet, via een opgelegde en 

duidelijk beschreven reisweg, langs een door de organisator uitgestippelde omloop wordt geleid. 

Onderweg stelt de organisator aan de deelnemers een aantal te beantwoorden vragen of geeft hij hun 

een aantal uit te voeren opdrachten. 

 

Alhoewel het hier niet gaat om een oriëntatiezoektocht, zal de deelnemer zich toch houden aan de door 

de organisator opgelegde route. 

In de genummerde opdrachten kan en mag geen enkele valstrik zitten. 

Ook de eventuele andere opdrachten dienen correct te worden uitgevoerd. Dit mag gecontroleerd 

worden, maar slechts éénmaal, teneinde de onbewuste deelnemers niet bij herhaling voor dezelfde 

nalatigheid te moeten bestraffen. 

De rangschikking wordt opgemaakt volgens het aantal verkeerde antwoorden en eventueel die ene 

controle van de andere opdracht(en). 

 

Het reglement van een dergelijke zoektocht is vervat in deel 1 van deze zoektochtengids. 

 

B.2. Oriëntatiezoektocht  
Dit is een uitstap per auto, per fiets of te voet, waarin uitsluitend het nauwkeurig volgen van de 

opgegeven route voor het klassement van de deelnemers van tel is. De organisator beschikt over een 

aantal technieken om de deelnemer te misleide 

B.3. Toeristische oriëntatiezoektocht  
Dit is een combinatie van de beide vorige formules. Hier wordt een oriëntatiewegbeschrijving 

aangevuld met een aantal toeristische vragen. 

 

De deelnemer kan dus strafpunten oplopen, zowel bij het foutief interpreteren van de te volgen route, 

als bij het verkeerd beantwoorden der vragen. 

 

 

B.4. Fotozoektocht  
Dit is een toeristische tocht, waarin de deelnemer, via een opgelegde en duidelijk omschreven reisweg, 

langs een door de organisator uitgestippelde omloop wordt geleid. Langs deze omloop moet de 

deelnemer zoeken naar de plaatsen waar de foto's genomen werden. De organisator stelt vragen over 

de foto's of hun omgeving. Hij moet qua vraagstelling wel rekening houden met deel 1 van dit 

reglement. 

 

Dit onderdeel van het zoektochten kan ook verweven worden in een gewone toeristische auto-, fiets- of 

wandelzoektocht. 

 



C. ORGANISATORISCHE VOORSCHRIFTEN  
 

Het is duidelijk dat deze voorschriften integraal door de organisatoren gekend moeten zijn en in hun 

organisaties dienen te worden toegepast. Dit is een kwestie van eerlijkheid tegenover de deelnemer: 

deze verlangt terecht uniformiteit in het reglement. Het nastreven hiervan is een van de 

hoofdbestaansredenen van de VZV. 

 

C.1. Inschrijvingstafel  
De organisator dient bij het vertrek voor elke deelnemer de volgende documenten te voorzien: 

 

            1. Inschrijvingsformulier [Model als bijlage 1]  
 

Iedere deelnemer dient zich steeds te gedragen volgens de wegcode en aanvaardt, bij gelijk welke 

overtreding of ongeval, tijdens het deelnemen aan een zoektocht, dat hij/zij dit niet kan aanvoeren als 

enig excuus of als verzachtend element voor zijn falen of ongeval. 

 

           2. Routeblad met wegbeschrijving en vragen  
 

De organisator mag, indien hij dat wenselijk acht, de routebeschrijving en de vragen scheiden. In dat 

geval ontvangt de deelnemer een routeblad met uitsluitend wegbeschrijving en een afzonderlijk blad 

met de vragen. 

 

De plaats waar de vragen dienen te worden opgelost kan: 

-    op het routeblad telkens worden vermeld, of, 

-    het voorwerp uitmaken van een wedstrijdelement waarin de deelnemer zelf die plaats aan de hand 

van de door organisator verstrekte  gegevens (bijvoorbeeld : foto's, teksten, …) moet bepalen 

langsheen de route. 

 

Omwille van de veiligheid mogen de organisatoren geen vragen stellen die al rijdend moeten worden 

opgelost. 

 

De organisator mag geen enkele val leggen op mogelijke verbeteringen die ter inzage liggen bij de 

inschrijvingstafel of bij een bemande controlepost. Hij mag ook geen verbeteringen meer aanbrengen 

nadat er al deelnemers vertrokken zijn, tenzij hij er zeker van is dat hij al de deelnemers nog tijdig 

kan verwittigen. 

 

De wegopdrachten moeten doorlopend genummerd zijn; een onervaren deelnemer kan op die manier 

zijn wegbeschrijving gemakkelijker lezen en volgen. 

 

              3. Antwoordblad  
 

Dit is het blad waarop de deelnemer zijn antwoorden op de gestelde vragen moet noteren en waarop 

het resultaat van het schiftingsspel zodanig genoteerd wordt dat mogelijke fraudering door de 

deelnemers uitgesloten wordt. 

De antwoorden moeten in de juiste volgorde worden ingevuld in de vakjes op het antwoordblad en dit 

van links naar rechts en van boven naar onder. 

Het eenvoudigste schiftingsspel is de teerlingworp: 

Elke deelnemer gooit driemaal met één teerling. De eerste worp geldt voor de honderdtallen, de 

tweede voor de tientallen en de derde voor de eenheden. Nadat de inschrijvingen gesloten zijn, werpt 

de organisator, op dezelfde manier en in aanwezigheid van enkele deelnemers, die hun antwoordblad 

reeds ingeleverd hebben, het ideaal schiftingsgetal. Om ter hoogst of om ter laagst is verboden. 

Bij een alternatieve schiftingsmethode mag het ideaal schiftingsgetal eventueel vooraf door de 



organisator worden vastgesteld, zodanig dat hij het op de modeloplossing en op de uitrekenbladen kan 

aanbrengen. In dat geval is de organisator verplicht het ideaal schiftingsgetal strikt geheim te houden 

totdat alle deelnemers hun antwoordblad ingeleverd hebben. 

 

Zijn er ondanks het schiftingsspel nog gelijkgeklasseerden, dan geldt het laagste inschrijvingsnummer 

als tweede schifting. 

 

Bij het vertrek moet eveneens een gesloten omslag met daarin de ideale oplossing aanwezig zijn. Deze 

omslag dient door enkele deelnemers te worden gehandtekend. Pas na afgifte van het antwoordblad 

van alle deelnemers aan de eindcontrole mag de ideale oplossing bekend gemaakt worden in 

aanwezigheid van de personen die de omslag gehandtekend hebben. 

Ter verduidelijking waarom de deelnemers een bepaalde vraag of opdracht fout hebben, verschaft de 

ingesloten modeloplossing, behalve de antwoorden, ook de nodige uitleg over de vragen en over de 

opdrachten. 

 

Ingeval van overmacht of als de organisator en de controleur of de deelnemers op de ideale oplossing 

een flagrante fout vaststellen, mag de  organisator de vraag of de opdracht schrappen. Hij is nochtans 

niet verplicht tot schrapping over te gaan, maar hij dient zich goed bewust te zijn van de mogelijke 

draagwijdte van zijn soevereine beslissing. In geen geval mag hij het antwoord omdraaien. Nooit mag 

hij ingaan op pogingen van deelnemers die hun interpretatie wensen op te dringen. 

Overmacht kan o.a. zijn: het verdwijnen van een antwoordelement tijdens de zoektocht. Een flagrante 

fout kan zijn: een vergissing bij een telvraag, een tikfout bij de ideale oplossing. 

Behouden van het voorziene antwoord in dergelijke omstandigheden vervalst de uitslag van de 

zoektocht en vertekent ook al de competities waarvoor die uitslag een rol speelt. 

 

Indien de organisator en de controleur bovendien onomstotelijk en onweerlegbaar vaststellen dat er 

sprake is van overmacht of van een flagrante fout, dat er geen enkel vermoeden bestaat van enige 

frauduleuze actie van de deelnemers, dat de oorspronkelijke bedoeling van de vraag of de opdracht, 

ondanks de overmacht of de flagrante fout, toch volledig behouden blijft, en indien door de 

organisator en de controleur, ter vervanging van hun oorspronkelijke ideale oplossing, onomstotelijk 

en onweerlegbaar een nieuwe ideale oplossing kan worden vastgesteld, dan pas mag de 

oorspronkelijke ideale oplossing bij de verbetering van de antwoordbladen door die nieuwe ideale 

oplossing worden vervangen. 

 

             C.2. Routeblad  
 

Het routeblad is het geheel van gegevens, waarmee de deelnemer zijn weg kan vinden, en van vragen 

die hij onderweg dient op te lossen. 

 

Het routeblad wordt meestal aangevuld met passende toeristische informatie en eventueel 

voorafgegaan door een aanvullend reglement, waarin de organisator de mogelijkheid krijgt om voor 

zijn zoektocht: 

-    mee te delen dat hij bijkomende herkenningspunten heeft aangebracht; 

-    duidelijk te maken dat de deelnemer het Prisma Woordenboek Nederlands zal moeten gebruiken; 

-    zijn visie te geven over twijfelachtige situaties of vragen; 

-    enkele woorden te verklaren en de deelnemer te helpen bij de interpretatie ervan;  

-    bekend te maken welke reglementspunten zeker in acht dienen te worden genomen. 

 

Elk aanvullend reglement moet bedoeld zijn om de deelnemer te helpen [Model van een beknopt 

reglement als bijlage 3]. Hier wordt vooral gedacht aan de niet-ervaren beginneling. Daarom mogen 

de organisatoren in geen enkel geval het bijkomend reglement aanwenden om er een valstrik mee te 

creëren. Het aanvullend reglement mag overigens op geen enkel punt in tegenspraak zijn met dit 

algemeen reglement. 



            C.3. Wegbeschrijving  
 

De beschrijving van de te volgen route geschiedt volgens het principe van een reeks genummerde 

opdrachten met herkenningspunten (HP), die zich langs de weg bevinden, en die een na een dienen te 

worden uitgevoerd. 

 

Wegen verboden door het verkeersreglement, onverharde wegen, private wegen en wegen met 

"uitgezonderd plaatselijk verkeer" komen niet in aanmerking, tenzij het uitdrukkelijk op het 

routeblad vermeld wordt. Het verkeersreglement heeft absolute voorrang. 

 

De HP dienen alleen te worden gezocht voor het oplossen van een vraag of bij een mogelijkheid tot 

wegverandering (MTW). Indien daar geen opdracht wordt gegeven of indien het HP niet te vinden is, 

volgt men gewoon rechtdoor. 

 

Een HP kan zijn: 

1.    een voorwerp of een afbeelding ervan voorbeeld: kerk = werkelijk een kerkgebouw of een 

afbeelding van een kerk 

2.    een te lezen tekst 

        Deze staat op het routeblad steeds vermeld tussen aanhalingstekens ("…") voorbeeld: "kerk" = 

het woord kerk staat ergens aan                           MTW   te lezen 

3.    een wegsituatie  voorbeeld: einde weg, viersprong enz. 

 

Eerste herkenningspunt  
 

Het eerste herkenningspunt dat aan de omschrijving beantwoordt is bepalend, zowel voor het 

uitvoeren van de wegbeschrijving als voor het oplossen van de vragen. 

De organisator moet dus altijd een correcte routebeschrijving opgeven en er vooral op letten dat geen 

identieke herkenningspunten overgeslagen worden, indien hij op dit principe een valstrik wil leggen. 

 

Wegopdrachten         

 

L       :     links 

R       :     rechts 

RD    :     rechtdoor 

LLL  :     links laten liggen 

                Dit is het opgegeven HP zo dicht mogelijk aan uw linkerzijde houden. 

RLL :     rechts laten liggen 

              Dit is het opgegeven HP zo dicht mogelijk aan uw rechterzijde houden. 

 

De wegopdrachten 'LLL' en 'RLL' zijn in toeristische zoektochten zoveel mogelijk te vermijden door 

de samensteller van de zoektocht. 

 

Voorbeeld van een wegbeschrijving  

 

Verlaat het inschrijvingslokaal naar links en voer daarna uw eerste opdracht uit : 

1.    "De treurende zeemeermin" R (op café) 

2.    Huis met huisnummer "12" L 

3.    Viersprong RD 

4.    Kerk L 

5.    Eerste weg R (dit is de eerste straat rechts berijden) 

6.    Tussen huis met huisnummer "36" en "Apotheek" 

Parkeer uw wagen bij de kerk voor het oplossen van de volgende vraag: 

VRAAG 1: … 



*      Met geregelde tussenpozen en in voldoend aantal dient het routeblad vermeldingen of 

aanwijzingen te bevatten die van die aard zijn om de beginneling of op de dool geraakte deelnemers 

terug op het parcours te brengen: plaatsnamen, straatnamen en andere herkenbare punten. Dit is 

trouwens ook nuttig indien tijdens de zoektocht een herkenningspunt zou verdwijnen. Bedoelde 

vermeldingen of aanwijzingen moeten op het routeblad steeds tussen haakjes ( … ) geplaatst worden. 

Zij vormen een hulpmiddel en mogen daarom geen enkele moeilijkheid inhouden. 

 

*      Wat in de wegbeschrijving op gebiedende wijze voorkomt, moet door de deelnemer steeds 

nageleefd worden. Indien er dus                                  staat: wandel  even tot aan de Scheldeboord, dan 

dient de deelnemer dat ook te doen. 

 

*      Positieve mededelingen op het routeblad moeten steeds als correct beschouwd worden. 

        De organisatoren moeten in elk geval vermijden om absurde en onlogische toestanden te creëren 

enkel en alleen om de deelnemer                    bij de neus te nemen (zoals de deelnemer laten stoppen 

aan een kapel die zogezegd toegewijd is aan O.-L.-Vrouw, maar in werkelijkheid           toegewijd is 

aan de H. Anna). 

 

          C.4. Vragen 

 

C.4.1. In grote lijnen kan men de vragen onderbrengen in 3 groepen: 

 

1.     zoekvragen 

2.     reken- en telvragen 

3.     strikvragen 

 

De vragen dienen zodanig gesteld te zijn dat er geen twijfel mogelijk is over de aard van het antwoord 

dat de organisator verlangt. Vragen waarbij men moet gokken zijn slechte vragen en zijn dikwijls te 

wijten aan een gebrekkige taalvaardigheid van de vraagsteller. Daarom is de taak van de controleur 

van de zoektocht zo belangrijk.  

 

C.4.2. Voor toeristische zoektochten gelden de volgende regels: 

 

1.     De aard der vragen moet evenwichtig verdeeld zijn over de zoektocht. 

 

2.     Alle vragen moeten in de normale volgorde doorlopend genummerd worden. Zijn dus verboden: 

alle weggemoffelde vragen en het 

        doen beantwoorden van vragen in bepaalde vakjes die niet deze zijn van de normale volgorde. 

Hetzelfde geldt natuurlijk wanneer een 

        vraag vervangen wordt door een opdracht. 

        Indien een genummerde vraag meerdere vraagtekens bevat (een zogenaamde meerledige vraag), 

dan moeten alle antwoorden op deze 

        vraag in hetzelfde vakje van het antwoordblad worden genoteerd. 

 

3.     Te veel strikvragen maken de zoektocht te moeilijk voor alle deelnemers. Hoogstens de helft van 

de vragen mogen strikvragen zijn. 

 

4.     Teneinde eventuele twijfel bij de deelnemer weg te nemen over de aard van het antwoord, voegt 

de organisator keuzeantwoorden toe  

         aan zijn vragen: 

        -     Bij vragen die gevolgd worden door "KIES UIT :", moet de deelnemer antwoorden met 

slechts één van de opgegeven mogelijkheden. 

        -     Bij vragen die gevolgd worden door "MOGELIJKE ANTWOORDEN :", kan meer dan één 

van de opgegeven mogelijkheden juist zijn. 



Minstens de helft van de vragen wordt gevolgd door keuzeantwoorden. 

 

5.     De vragen moeten steeds beantwoord worden aan de hand van de gegevens die ter plaatse te 

vinden zijn. 

 

Alle vragen dienen ter plaatse oplosbaar te zijn. Dit wil zeggen dat de deelnemer enkel een antwoord 

op de ergens gestelde vraag kan en mag geven aan de hand van wat aldaar te zien of vast te stellen is. 

 

Het te zoeken antwoord op de vragen moet voor iedere deelnemer goed leesbaar en/of zichtbaar zijn, 

zowel voor de kleine als voor de grote, zowel bij goed als bij slecht weer. Ook met minieme 

kleurverschillen en -variaties moet zeer voorzichtig omgesprongen worden. 

 

Het is niet toegestaan een vraag te stellen over iets dat de deelnemer op de omloop onbewust 

voorbijgereden is, maar dat ter plekke zelf niet aanwezig is. De organisator mag op een bepaald 

ogenblik wel een vraag stellen over iets waarop hij de deelnemer, vroeger in de zoektocht, 

uitdrukkelijk attent maakte. Indien een vraag gesteld wordt die betrekking heeft op de totale lengte 

van een straat (of op een welbepaald gedeelte ervan), zal de organisator dit duidelijk vermelden. Het is 

af te raden zulke vragen te stellen over te lange straten of straatgedeelten. Hij moet bovendien 

rekening houden met de mogelijkheid om te parkeren. 

 

Indien een vraag wordt gesteld waarbij de eerste aan de opdracht beantwoordende situatie, in de rij- 

of wandelrichting, de doorslag geeft (het zogenaamde eerste punt), dient de organisator een duidelijke 

opdracht te geven, d.i. een opdracht waaruit zijn bedoeling blijkt. Voorbeelden: stop aan de stenen 

kapel, rij tot aan de kerk. 

 

6.     Het raadplegen van naslagwerken of het betrouwen op de kennis van de omwonenden is volledig 

uitgesloten en daarom niet toegestaan. 

 

De enige uitzondering op deze regel is het gebruik van het Prisma Woordenboek Nederlands, teneinde 

betwistingen inzake woordbetekenissen te vermijden. 

In dat geval wordt bij voorkeur vermeld welke druk door de samensteller gebruikt werd; voor minder 

gekende woorden of uitdrukkingen ziet de organisator erop toe dat ze in de recentste drukken 

voorkomen met dezelfde verklaring. Het beste is nog dat deze woordverklaringen dan vermeld 

worden in het bijkomend reglement. 

Organisatoren die het Prisma Woordenboek Nederlands gebruiken zullen zich houden aan de 

volgende regels: 

                 -     Alleen de in dat woordenboek voorkomende betekenissen van woorden en 

uitdrukkingen zijn bindend, maar het verdient sterke 

                       aanbeveling hiervan geen misbruik te maken. 

Voorbeeld: man met paard / man en paard 

Het gaat hier om een opsomming van 2 woorden die voorkomen in het Prisma Woordenboek 

Nederlands. Dan voldoen enkel de daarin voorkomende betekenissen wanneer het gaat om een te 

zoeken herkenningspunt. De uitdrukking 'man en paard' komt als dusdanig ook voor in het Prisma 

Woordenboek Nederlands en betekent dan: alle bijzonderheden. Dit is evenwel een abstract begrip en 

kan dus niet gebruikt worden. 

               -     De organisatoren mogen ook woorden gebruiken die in dat werkje niet voorkomen, als 

het gaat om woorden die algemeen gekend zijn en die door iedereen begrepen kunnen worden. 

Voorbeeld: elektriciteitscabine.  

               -     Algemeen gekende Zuid-Nederlandse woorden zijn toegestaan, dialectwoorden evenwel 

niet. 

 

7.     De organisator (vragensteller) dient zich te houden aan: 

        -     de algemeen geldende logica 



 Stel als organisator bijvoorbeeld geen vragen over een Onze-LieveVrouwkapel, waarvan u (met de 

bedoeling een strikvraag te maken)   

               beweert dat het een Sint-Annakapel is. Geen zinnig mens zal deze gedachtegang als logisch 

aanvaarden. 

       -      een zo precies mogelijke formulering, met het oog op het gewenste antwoord 

       -      een correct Nederlands taalgebruik 

       -      een juist en oordeelkundig gebruik van de bestaande leestekens, waarbij vooral de plaatsing 

van de komma een grote rol kan spelen,  

              zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt: 

Zin 1: … bemerkt u een kastje, met spijkers vastgemaakt aan de muur. 

Zin 2: … bemerkt u een kastje met spijkers, vastgemaakt aan de muur. Er is een duidelijk verschil in 

betekenis naargelang de plaatsing van de 

           komma. 

 

C.5. Controleren van de opdrachten 

 

Zoals reeds vermeld in de voorgaande basisomschrijving van dit zoektochttype, mag de controle van 

eventuele andere opdrachten slechts eenmaal gebeuren in een toeristische zoektocht.  

Voorbeeld: Wandel rond de windmolen. 

 

Het controleren kan gebeuren door: 

              1.    een bemande controlepost 

                     Deze is duidelijk herkenbaar door langs de weg een vlag of een bord te plaatsen. Bij zo'n 

controlepost moet u uw tot dan toe   

                     ingevuld antwoordblad overhandigen. 

             2.    een zelfcontrolebord 

                    Dit is een bord met minimumafmetingen 20 cm × 30 cm, waarop een controleletter 

voorkomt. Deze controleletter dient door de  

                    deelnemer op zijn antwoordblad genoteerd te worden op het ogenblik dat hij het 

controlebord passeert. 

 

Een model van de controleborden wordt steeds tentoongesteld bij de inschrijvingstafel van de 

zoektocht. 

 

Het model, de grootte, de kleur of de vorm van het controlebord mag in geen geval het voorwerp 

uitmaken van een strikvraag of een valstrik. 

 

Indien nodig mag de organisator op een zelfcontrolebord bijkomende opdrachten geven, teneinde de 

deelnemer die deze controle aandoet, weer naar het parcours te leiden dat door de andere deelnemers, 

al dan niet terecht, gevolgd wordt. De bijkomende opdrachten mogen nooit een valstrik inhouden. 

 

C.6. Behendigheidsproeven en spelletjes  
 

Daar behendigheidsproeven uiteraard geen gelijke kansen bieden aan iedereen, mogen zij niet ingelast 

worden in zoektochten die tellen voor het VZV-kampioenschap. 

 

Een ludiek intermezzo is niet uitgesloten. Spelletjes mogen indien: 

-    zij het vlot verloop van de zoektocht niet belemmeren; 

-    zij gelijke kansen bieden; 

-    hun totale waarde in het klassement ondergeschikt is aan het oplossen van één vraag. 

 

De beste oplossing is er enkel en alleen een schiftingswaarde aan toe te kennen. Een spelletje kan aldus 

onderweg gespeeld worden, ter vervanging van het schiftingsspel of van de teerlingworp. 



C.7. Uitslag 

 

Iedere deelnemer ontvangt een uitrekenblad, waarop de door hem gemiste vragen aangeduid staan en 

waarop de uitleg over de voorziene antwoorden voorkomt. 

 

De antwoordbladen van de deelnemers die zich bij de eerste 10 klasseerden, worden ter inzage gelegd. 

 

Op die antwoordbladen duidt de organisator of de verbeteraar aan welke vragen of opdrachten door 

die deelnemers zijn gemist. 

 

Schrappen, wijzigen, doorhalen, gommen en dergelijke van de antwoorden op het antwoordblad 

wordt altijd fout aangerekend. 

 

Als een deelnemer zich van antwoordvakje vergist heeft, mag de organisator (verbeteraar) oordelen 

over het al of niet bestraffen hiervan. Indien hij merkt dat er geen frauduleus opzet mee gemoeid is, 

zal hij best niet bestraffen. 

 

 

D. ALGEMENE NORMEN  
 

D.1. Geheimhouding  
Het spreekt voor zich dat de organisatoren hun vragen geheim moeten houden tot op het ogenblik dat 

de deelnemer zijn documenten bij de start ontvangt. 

Dit geldt natuurlijk nog meer voor de typeantwoorden. Deze mogen slechts vrijgegeven worden na het 

inleveren van het antwoordblad door elke deelnemer. 

 

D.2. Evenwaardigheid  
Een vraag heeft dezelfde waarde als een opdracht. 

Er wordt 1 (= één) strafpunt aangerekend per gemist antwoord of per gemiste opdracht. 

 

De praktijk heeft genoegzaam aangetoond dat bij het rekenen met strafpunten in plaats van met goede 

punten minder hinderlijke rekenfouten bij het opmaken van de uitslag worden gemaakt. 

 

D.3. Nummering  

De te beantwoorden vragen en de uit te voeren opdrachten moeten doorlopend en ononderbroken 

genummerd zijn of met een letter in alfabetische orde worden aangewezen. Zij worden alle 

voorafgegaan door het woord "vraag" of "opdracht". 

 

D.4. Schriftelijk  
De vragen worden aan de deelnemers steeds schriftelijk overhandigd, hetzij in combinatie met het 

wegwijzer- of routeblad, hetzij als een afzonderlijke vragenlijst. 

 

D.5. Ondubbelzinnigheid  
De vragen dienen steeds zodanig te worden geformuleerd dat maar één enkel juist antwoord mogelijk 

is. Daaruit vloeit voort dat ieder dubbelzinnig antwoord (het gekende op twee paarden spelen) als fout 

zal worden aangerekend. 

 

 

 



E. ZOEKTOCHTTECHNISCHE NORMEN  
 

E.1. Zeer nauwkeurige formulering 

 

De samensteller dient nagenoeg ieder gebruikt woord te wikken en te wegen: 

-    Welk is de juiste betekenis?  

-    Heeft het woord soms verschillende betekenissen?  

-    Is het algemeen aanvaard Nederlands?  

-    Staat het vermeld in het Prisma Woordenboek Nederlands? - Is het foutloos geschreven? 

 

E.2. Schrijf- en tikfouten  

 

Deze fouten zijn niet toegestaan. Dit wil zeggen dat in de tekst van de vragen nergens dergelijke fouten 

mogen voorkomen. De deelnemer zal enkel rekening houden met datgene wat werkelijk op het 

wegwijzerblad (waarop ook de vragen voorkomen) vermeld is. Hij moet uitgaan van de stelregel dat, 

indien er een eventuele schrijf- of tikfout staat, deze er met opzet door de samensteller ingelast is. 

Voorbeeld: Hoeveel peilers staan er onder deze brug ? 

Dan heeft de steller werkelijk peilers bedoeld en niet pijlers. 

 

Om reden van onoplosbaarheid mag de organisator geen vraag stellen die als volgt gespeld zou zijn: 

Hoeveel pjilers staan er onder deze brug ?, m.a.w. niet bestaande woorden mogen niet worden gebruikt. 

 

E.3. Inleidende of voorafgaande commentaar  
 

Dikwijls vermeldt het routeblad toeristische informatie en eventueel nog algemene commentaar. 

 

De organisator zal de toeristische informatie en het aanvullend reglement in geen geval gebruiken om 

er gegevens voor vragen in te verweven.  

 

De toeristische informatie is zuiver informatief, terwijl het aanvullend reglement moet dienen om de 

deelnemer te helpen en niet om hem te misleiden. 

 

Algemene commentaar daarentegen mag wel worden gebruikt om een of meer valstrikken te creëren. 

Men moet ervan uitgaan dat wat in deze algemene commentaar meegedeeld wordt, juist is en dat 

onlogische toestanden absoluut te vermijden zijn. Het is vooral de beginnende zoektochter die zich 

eraan ergert, en terecht. 

 

E.4. Private eigendom - kerkhoven  
 

Zowel door de deelnemers als door de organisatoren moet privé-eigendom ten zeerste gerespecteerd 

worden. Vooraleer eventuele bijkomende herkenningspunten aan te brengen moeten de noodzakelijke 

toelatingen worden gevraagd. In zo'n geval moet alles ook met de nodige zorg gebeuren om elke 

blijvende schade te voorkomen. Alle aangebrachte herkenningspunten zullen na de zoektocht door de 

organisatoren zo spoedig mogelijk verwijderd worden. 

 

Vragen die enkel kunnen opgelost worden door een private eigendom te betreden of een in gebruik 

zijnde kerkhof te betreden dienen strikt te worden vermeden. 

Uitzonderingen: 

-    Indien men van de eigenaar een uitdrukkelijke toelating verkregen heeft om zijn eigendom door de 

deelnemers te laten betreden. Dit moet dan eveneens aan de deelnemers worden meegedeeld. 

-    Wat de kerkhoven betreft, worden vanzelfsprekend niet bedoeld de begraafplaatsen die als 

dusdanig niet meer gebruikt worden (meestal rond de dorpskerk) en die veeleer een historisch 



karakter hebben. 

 

E.5. Herkenningspunten achter glas of achter een andere doorzichtige materie. 
 

Ook hier betreft het een regel om de privé-sfeer van de mensen die langs de reisweg wonen te 

beschermen ; binnenkijken in privé-woningen hoeft dus nergens. 

Een uitzondering hierop vormt het doorzichtig materiaal dat louter als bescherming bedoeld is, 

bijvoorbeeld het glas geplaatst in een kapelletje tegen of in de muur van een huis, in de deur en in de 

ramen van een bedehuis, in een telefooncel, in een mededelingenbord en al het andere dat door de 

organisatoren meegedeeld wordt. 

 

E.6. Wat nooit als herkenningspunt gebruikt mag worden  
 

Elementen waarvan iedere deelnemer kan veronderstellen dat ze gedurende de volledige duur van de 

zoektocht niet op dezelfde plaats zullen blijven, zoals een fiets tegen een gevel, een voorbijrijdend 

span, dieren op een wei en dergelijke. 

 

E.7. Afbeelding = werkelijkheid  
 

Dit betekent dat de afbeelding van een voorwerp, een mens of een dier op dezelfde voet staat als het 

voorwerp, de mens of het dier zelf. 

Voorbeelden: 

Hoeveel kerken bevinden er zich hier ? 

Staan er daar 2 kerkgebouwen + 2 afbeeldingen van een kerk, dan is het antwoord: 4. 

Welke dieren bevinden er zich tegen de voorgevel van dit gebouw ? 

Is daar de kop van een leeuw te zien en een slang in smeedijzer, ter versiering, dan is het antwoord : 

leeuw en slang. 

 

Schijnbeelden in spiegels en weerspiegelingen in water of ruiten mogen nooit worden meegeteld. 

 

Elk wezen dat een menselijk uitzicht heeft moet worden beschouwd als een persoon; bij twijfelgevallen 

moet de samensteller zijn visie kenbaar maken. 

Voorbeeld: 

kabouter, engel enz. 

 

E.7.1. Functie 

 

Een afbeelding telt als werkelijkheid en kan evenzeer de functies ervan uitoefenen. 

 

Voorbeeld: 

In welke richting kijkt de torenhaan ? 

De deelnemer moet dan als antwoord de windrichting opgeven. 

 

E.7.2. Gedeelte 

 

Een gedeelte van het geheel mag als het geheel worden meegeteld, mits het zichtbare gedeelte zeer 

duidelijk en zonder enige twijfel het geheel symboliseert. Zo telt bijvoorbeeld de kop van een paard 

(maar niet 'n poot, noch 'n staart), een voldoende groot gedeelte van een auto, maar niet een 

afzonderlijk wiel. 

Handen, voeten, ogen en dergelijke, die afzonderlijk afgebeeld zijn, mogen nooit worden meegeteld in 

een vraag zoals: Hoeveel personen zijn er hier afgebeeld ? 

 

 



E.8. Woordverklaring  
 

Om in bepaalde gevallen misverstanden te vermijden, zal de samensteller voor bepaalde woorden een 

verklaring geven zoals hij het ziet. 

Voorbeelden: 

telefoonnummer is enkel het abonneenummer. 

In dit geval mogen vragen over een telefoonnummer enkel betrekking hebben op het abonneenummer, 

zonder rekening te houden met het landnummer, het netnummer enz. klinkers: a, e, i, o, u, y even 

cijfers: 0, 2, 4, 6, 8 

priemgetallen: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 enz. (1 is geen priemgetal!) eerste dag van de week 

is maandag (in 1976 op een internationale conferentie in Genève vastgelegd) eerste week van het jaar is 

de eerste week die vier of meer dagen van dat jaar bevat. 

 

E.9. Gebruik van het woord HIER 

 

Het woord HIER kan en mag nooit betrekking hebben op al wat de deelnemer bij zich draagt. Het kan 

enkel verwijzen naar de plaats waar de deelnemer zich op dat ogenblik bevindt. Het dient steeds in 

ruime zin geïnterpreteerd te worden. Van de organisator wordt verwacht dat hij de zoekruimte zo 

correct mogelijk omschrijft. 

Voorbeeld: Wordt de vraag op een plein gesteld, dan betekent HIER het volledig plein, maar de 

zijstraten en de gevels van de huizen die enkel vanuit die zijstraten te zien zijn, spelen geen rol. 

 

E.10. Voegwoorden EN en OF  
 

Men dient bij het leggen van een valstrik steeds een logische zinsbouw te behouden. 

Voorbeelden: 

Zwarte en witte fiets kan zijn: enerzijds een neger of een zwarte fiets en anderzijds een witte fiets 

Rode cirkels en vierhoeken: de cirkels moeten rood zijn; de vierhoeken mogen eventueel een andere 

kleur hebben. 

Jongen en meisje op reclamebord : het meisje moet op het reclamebord staan, de  jongen niet 

noodzakelijk. 

 

Bij gebruik van het woordje OF moet de samensteller keuzeantwoorden gebruiken. 

 

E.11. Vragen met voorzetsels  
 

De betekenis van onze voorzetsels is meestal complex en meervoudig. Daarom geldt als eerste stelregel 

dat de organisator geen vragen of opdrachten mag inlassen, waarbij gespeeld wordt op een of andere 

beperkende betekenis van een gebruikt voorzetsel. 

 

Strikte regels inzake de betekenis van elk voorzetsel afzonderlijk zijn moeilijk te geven. Enkele 

algemeenheden, die nuttig kunnen zijn voor degene die vraagteksten moeten opstellen, volgen hierna: 

 

VOOR … ACHTER BOVEN … ONDER  

IN :     hiermee wordt steeds al hetgeen zich binnen het gestelde bevindt bedoeld. 

OP :   hiermee wordt al wat zich aan de buitenzijde van het gestelde bevindt bedoeld.  

AAN : dit is alles wat zich vast aan het object of in de onmiddellijke omgeving ervan bevindt; de           

organisator dient wel een concrete afstandsbepaling te geven. 

BIJ of NABIJ :  alles wat in de omgeving van het gestelde aanwezig is; een concrete afstandsbepaling 

is eveneens vereist. 

TEGEN : is vast tegen het gevraagde. 

Voorbeeld: Hoeveel jaren leefde pastoor Janssens volgens gegevens tegen de kerk? 



De gedenksteen aan pastoor Janssens moet zich tegen de muur van de kerk bevinden.  

MET : ter aanduiding van een combinatie van een herkenningspunt en een medeherkenningspunt. 

Voorbeeld:  

Huis met huisnummer "24" wil zeggen dat het huisnummer op (= met) het huis voorkomt en niet op de 

toegangspoort of iets dergelijks (wel bijvoorbeeld op een brievenbus in de vorm van een huis). 

TOT = tot en met. 

Wanneer vragen worden geformuleerd met gebruikmaking van het woordje 'tot', dan moet 'tot' altijd 

dezelfde waarde hebben als 'tot en met'. 

 

Alle andere voorzetsels zijn uitdrukkelijk te mijden, tenzij de organisator duidelijk maakt wat hij 

ermee bedoelt. 

Voorbeeld: 

LANGS : duidt op wat zich naast of bezijden het object bevindt; de organisator moet verduidelijken 

tot waar dit 'langs' zich uitstrekt. 

 

E.12. Aanhalingstekens 

 

Het onderscheid tussen woorden die op het routeblad tussen aanhalingstekens vermeld zijn en andere 

die dat niet zijn, moet steeds en overal in acht worden genomen. 

 

Bij de vraagteksten geldt dezelfde regel als voor de wegbeschrijvingsteksten: wat te lezen is of wat 

gelezen moet worden staat tussen aanhalingstekens vermeld; al wat niet tussen aanhalingstekens staat 

duidt hetzij op het voorwerp of op de zaak zelf, hetzij op een afbeelding daarvan. 

Voorbeeld 1: Hoe hoog is deze kerk ? 

De hoogte geven van het kerkgebouw of van een afgebeelde kerk. 

 

Voorbeeld 2: Hoe hoog is "deze kerk" ? 

De hoogte geven van de daar ergens aanwezige tekst "deze kerk". 

De tekst op het routeblad komt voor dit soort van vragen nooit in aanmerking en met de vorm van de 

aanhalingstekens mag geen valstrik worden gelegd. 

Aanhalingstekens voor het aanduiden van te lezen teksten zijn enkel die leestekens (") welke als 

dusdanig op een klavier voorkomen. Zij mogen dus niet vervangen worden door dubbele komma's, 

dubbele afkappingstekens, dubbele punten of andere symbolen om op die manier een val te creëren. 

 

Verticale teksten tellen nooit mee en op dit principe mogen zelfs geen vallen worden gelegd. 

 

E.13. Groepen van letters en cijfers 

 

Uit een groep van letters of uit een groep van cijfers mag alleen dan een afzonderlijke letter of cijfer 

als geldig herkenningspunt genomen worden als het teken door twee grotere spaties afgezonderd is. 

Voorbeelden: 

Uit de lettergroep "REGLEMENT" mag geen enkele letter afzonderlijk worden genomen; uit de 

lettergroep "REG LE MENT" mag dit wel: daaruit mogen zowel "REG" als "LE" of "MENT" of 

"REG LE" of "LE MENT" worden genomen. 

 

Uit de cijfergroep "8121999" mag geen enkel cijfer afzonderlijk worden genomen; uit de cijfergroep 

"8 12 1999" mogen zowel het alleenstaand cijfer "8" als een van de getallen (groep van cijfers) "12" of 

"1999" worden genomen. 

Wanneer het een groep betreft die tegelijkertijd uit letters en cijfers samengesteld is, mag steeds 

tussen letter en cijfer worden gesplitst. 

Voorbeeld: 

Uit "A12BC" mogen worden genomen: "A" of "12" of "BC" of "A12" of "12BC" (en natuurlijk ook 

"A12BC"). 



Er is echter één uitzondering : een groep gevormd door letters en cijfers mag helemaal niet gesplitst 

worden indien in het geheel de letter O of het cijfer 0 voorkomt. 

Voorbeeld: 

Uit de groep "AD2001" mag niets afzonderlijk worden genomen. 

 

Uit een zin of een tekst mag een woord of een groep van opeenvolgende woorden worden genomen. 

Voorbeel 

Uit de tekst "WORD LID VAN DE VZV" mag bijvoorbeeld elk der woorden "word" of "lid" of "van" 

enz. worden gehaald; daarenboven mogen er ook groepen van opeenvolgende woorden worden uit 

gehaald zoals "word lid" of "van de VZV", maar er mogen geen groepen worden gevormd van 

woorden die niet opeenvolgen, zoals "word VZV" en dergelijke. 

 

Het is duidelijk dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen "E" en E. 

Voorbeelden: 

Hoe dikwijls komt E voor in "Ereteken" ? 

In de tekst "Ereteken" komt viermaal de letter E (of e) voor, maar geen enkele maal "E". 

Hoe dikwijls komt "E" voor in "E. De Meester" ? 

In de naam "E. De Meester" komt eenmaal "E" voor en vijfmaal de letter E (of e). 

Met andere woorden: indien men het in zulk geval heeft over "E" (dus tussen aanhalingstekens) dan 

duidt dit op een losstaande letter E (of e), nooit op een letter E (of e) die zomaar uit een woord of uit 

een groep van letters geplukt mag worden; heeft men het integendeel over de letter E (niet tussen 

aanhalingstekens geplaatst) dan komen al de letters E (of e), zowel de alleenstaande, als deze genomen 

uit woorden of uit groepen van letters, in aanmerking. 

 

E.14. Lettertype  
 

E.14.1. Hoofdletter 

 

Voor zover het gaat om op het routeblad niet tussen aanhalingstekens geschreven woorden of teksten, 

kan in een vraag een hoofdletter wel een rol spelen. Er zal bijvoorbeeld onderscheid dienen gemaakt te 

worden tussen woorden waarvan de beginletter al dan niet een hoofdletter is. 

Voorbeeld: 

Een Romein (burger van Rome) is verschillend van een romein (gewone drukletter). 

Een Arabier (iemand uit Arabië) is verschillend van een arabier (paard van Arabisch ras). Let wel: 

wanneer dergelijke woorden volledig in hoofdletters geschreven worden, kan men niet uitmaken over 

welke betekenis het gaat (ROMEIN, ARABIER). In dat geval dient men met beide mogelijkheden 

rekening te houden. 

 

E.14.2. Vorm, grootte, kleur en dergelijke 

 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone letters in om het even welk lettertype, sierletters, 

sjabloonletters en dergelijke. Ook de grootte of de kleur der letters speelt geen enkele rol, tenzij de 

organisator een vraag stelt over de kleur of grootte. Let wel: deze regel geldt eveneens voor de cijfers. 

 

E.14.3. Sierletters 

 

Teksten in sierletters moeten logisch geïnterpreteerd worden. Zijn sommige letters toch enigszins 

verbonden, dan moet de tekst volgens die logische betekenis worden gelezen. 

 

E.15. Spaties 

 

Indien er vragen gesteld worden over bepaalde teksten waarin spaties voorkomen, dan zijn er vier 

mogelijkheden: 



          1.    De spaties zijn duidelijk : de organisator en de deelnemer worden verondersteld ze logisch te 

interpreteren, zoals destijds bedoeld 

                 door de opsteller van de tekst. 

         2.    Er is twijfel over het al dan niet bestaan van een tussenruimte tussen twee woorden: in dat 

geval zal de organisator zijn visie kenbaar  

                maken en vermijden om op de twijfel een valstrik te leggen. 

         3.    De tekst bevat leestekens of symbolen. 

                Deze kunnen worden weggedacht en zij doen spaties ontstaan, ook wanneer het gaat om een 

afbreekteken aan het einde van de  

                regel. 

                Dit geldt zowel voor de onderweg te beoordelen teksten als voor de teksten tussen 

aanhalingstekens op het routeblad. 

                Voorbeelden: 

               "lettertekens,die" = "lettertekens die" "1+2=3" = "1  2  3" = "123". 

        4.     Alle tekens die niet behoren tot de 10 Arabische cijfers of tot de 26 letters van ons alfabet, 

kunnen worden weggedacht. 

                Voorbeeld: 

                "AËB&C" = "A B C" = "ABC" 

                 Accenten of andere symbolen, die boven of onder sommige tekens voorkomen, mogen 

eveneens worden weggedacht, zelfs als ze er  

                vast mee verbonden zijn. Voorbeeld: 

                 "Café" = "Cafe" 

                 "François" = "Francois". 

                 Als antwoord op een vraag moeten teksten altijd volledig worden genoteerd, inclusief alle 

tekens of symbolen. 

                Voorbeeld: 

                "André Ångström, Curaçaolaan 1ËA" 

 

IJ is gelijk aan de normaal geschreven gestipte ij (2 letters) en is dus zeker niet gelijk aan de Y (de 

letter ypsilon) 

 

E.16. ÉÉN = Één = één = I = 1  nooit meer nooit minder  

 

               -    De woorden EEN, Een en een hebben de betekenis van het woord 'één' alleen als er bij het 

lezen geen twijfel mogelijk is,  

                     bijvoorbeeld: een en ander, een of meer, een voor een, een van de mooiste, een van beiden, 

een van de laatste voorbeelden. 

               -    Wie in een vraag of toelichting werkelijk '1' bedoelt, dient zoveel mogelijk gebruik te 

maken van het woord "één" of het getal "1". 

               -    Wie het onbepaald lidwoord 'een' bedoelt, moet zorgvuldig nagaan of het gebruik van het 

woord "een" voor geen verwarring kan  

                    zorgen. 

              -    De samensteller zal erop letten dat de deelnemer die "een" verkeerdelijk als '1' zou 

interpreteren, hierdoor geen ander antwoord of  

                    geen andere controleletter krijgt dan iemand die "een" als het onbepaald lidwoord " 'n" 

zou opvatten. 

              -    Bij mogelijke twijfel wordt misschien beter de afkorting " 'n" gebruikt van het onbepaald 

lidwoord. 

 

Voor elk ander aantal geldt eveneens de regel 'nooit meer nooit minder': 

2 = twee, 3 = drie, 4 = vier enz. 

Zo telt de maand februari 28 of 29 dagen en de maand mei bevat 31 dagen. 

 



E.17. Romeinse cijfers en chronogrammen  
 

E.17.1. Romeinse cijfers 

De Romeinse cijfers zijn: M , D , C , L , X , V en I. 

 

De waarde in Arabische cijfers is als volgt: 

M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5 en I = 1. 

 

Als in een vraag sprake is van Romeinse cijfers, dienen deze wel degelijk als dusdanig geïnterpreteerd 

te worden. Dit wil zeggen: als op een gevel "MDCCLVII" te lezen staat, dan mag dit alleen als een 

combinatie van Romeinse cijfers worden geïnterpreteerd. 

 

Op oude grafstenen worden de maanden soms met Romeinse cijfers aangeduid. 

Zo is VIIber = september, VIIIber = oktober, IXber = november en Xber = december. 

 

E.17.2. Chronogrammen 

In nauw verband met de Romeinse cijfers, staan de zogenaamde chronogrammen of jaarverzen, 

m.a.w. teksten waarin naar een jaartal verwezen wordt. In de loop der tijden is men ook aan andere 

lettertekens dan deze overeenstemmend met de klassieke Romeinse cijfers, waarden gaan toekennen. 

Wij noemen: J - Y - U - W. 

 

Hierna volgt de opsomming van de waarde die, alleen in chronogrammen, aan de in aanmerking te 

nemen letters (meestal gekleurd of groter afgebeeld) toegekend moet worden: 

M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X of W = 10, V of U = 5, Y = 2 en I of J = 1 

 

Hier kan de grootte of de kleur wel een rol spelen. De deelnemer moet de grotere of de anders 

gekleurde letters in aanmerking nemen om het chronogram te ontcijferen. 

 

E.18. Eeuwwisseling  
 

Het eerste jaar van een bepaalde eeuw is het jaar dat aangeduid wordt met een jaartal eindigend op 

01, bijvoorbeeld 1701, 1801, 1901, 2001. 

Het laatste jaar van een bepaalde eeuw is het jaar dat aangeduid wordt door een getal eindigend op 

twee nullen, bijvoorbeeld 1700, 1800, 1900, 2000. 

Daaruit volgt dat bijvoorbeeld 1800 het laatste jaar was van de 18de eeuw en dat 1801 het eerste jaar 

was van de 19de eeuw. 

 

E.19. Gewenst antwoord  
 

Een vraag wordt steeds geformuleerd met het oog op het gewenst antwoord. 

Voorbeeld 1: Kent U de architect van dit gebouw ? 

Dan verwacht men als bondig antwoord: ja ofwel neen. 

Voorbeeld 2: Bevindt de naam van de architect zich op dit gebouw ? 

Als zijn naam ergens vermeld is, verwacht men als enig antwoord: ja. 

Voorbeeld 3: Wie is de architect van dit gebouw ? 

Dan moet men de naam en, indien vermeld, de voornaam geven van die architect. 

 

E.20. Vragen met keuzeantwoorden 

 

E.20.1. Zulke vragen kunnen de organisator en de deelnemer helpen om dubbelzinnige antwoorden te 

vermijden en om het gokken uit te sluiten. 

Vóór de keuzeantwoorden moet steeds vermeld staan "Kies uit:" of "Mogelijke antwoorden:". 



Bij vragen die gevolgd worden door "KIES UIT :", moet de deelnemer antwoorden met slechts één 

van de opgegeven mogelijkheden. 

Bij vragen die gevolgd worden door "MOGELIJKE ANTWOORDEN :", kan meer dan één van de 

opgegeven mogelijkheden juist zijn. 

 

E.20.2. De organisator mag als keuzeantwoord nooit "ander antwoord" of iets dergelijks gebruiken. 

Als een organisator als keuzeantwoord toch "ander antwoord" zou vermelden, stelt hij onder een 

verdoken vorm een onoplosbare vraag en dat is nooit toegestaan. 

Overigens moet het juiste antwoord op een vraag gegeven kunnen worden zonder de andere 

mogelijkheden te kennen of te lezen. 

 

E.20.3. De samensteller moet ook logisch blijven in het kiezen van zijn keuzeantwoorden. 

 

E.21. Vragen met : Weet u …, Kan u …, Kent u … ? 

 

Op vragen met dergelijke formulering kan slechts juist geantwoord worden met ja of neen. Om 

eentonigheid te vermijden wordt aangeraden om dergelijke vraag in een zoektocht slechts eenmaal te 

gebruiken. 

Als de vraag bijvoorbeeld de naam van de beeldhouwer van een monument of de naam van de 

architect van een bepaald gebouw betreft en indien die naam te vinden is, dan moet men steeds 

antwoorden met "ja". Het antwoord "nee" is in zo'n geval dan ook fout.  

 

E.22. Vragen met : Ziet u …, Telt u … ? 

 

Zulke vragen, die afhangen van de persoonlijke interpretatie, mogen nooit worden gesteld. De 

samensteller kan nooit met zekerheid weten hoever de deelnemer kan zien of tot hoeveel hij kan tellen. 

 

  F. AARD VAN DE VRAGEN  
 

F.1. Toeristische vragen 

 

Toeristische vragen zijn vragen die op de een of andere manier iets te maken hebben met het 

toeristisch patrimonium van de plaats of de streek waar de deelnemer vertoeft op het ogenblik dat hij 

de vraag moet oplossen. Toerisme wordt hier opgevat in de breedst mogelijke betekenis van het 

woord. Het keuzegamma voor de steller van de vragen is dan ook zeer uitgebreid: het kan gaan van 

het ter plaatse gebrouwen bier tot de gotiek van de kathedraal, van de dorpse carnavalreus tot de 

eeuwenoude windmolen en noem maar op. 

Voorbeelden: 

-    In welke eeuw werd dit gebouw opgericht ? (als ergens in een gevel een jaartal voorkomt dat 

duidelijk naar de bouw verwijst). 

-    Over welke rivier rijdt u hier ? (de naam staat ergens vermeld, bijvoorbeeld op de nabije brug). 

-    Wie was burgemeester van deze gemeente in het jaar 1782 ? (een grafsteen tegen de kerkmuur vertelt 

het). 

 

F.2. Toeristische tel-, reken- of meetopdrachten 

 

Het zijn opdrachten of vragen waarbij van de deelnemer verlangd wordt dat hij iets telt, iets berekent 

of iets meet. 

 

Let wel: wanneer men vraagt iets te schatten, mag geen enkel logisch antwoord als foutief worden 

aangerekend. Iedereen schat niet hetzelfde. Wat de deelnemer ook moge antwoorden, hij heeft de 

opdracht uitgevoerd door het eenvoudige feit van zijn schatting.  



 

In dit verband weze herhaald dat vragen met  "ziet u ?" en dergelijke niet gesteld mogen worden als 

men een precies antwoord nastreeft. In dat geval moet de vraag of de opdracht geformuleerd worden 

met "bevinden er zich" of een evenwaardige term. Een organisator kan immers niet weten wat de 

individuele deelnemer al dan niet kan zien met het blote oog (zonder verrekijker of dergelijke). 

 

F.3. Vragen over het verkeersreglement  
 

Deze vragen moeten een algemeen karakter hebben, d.w.z. dat het niet mag gaan om details waarvoor 

nagenoeg door iedereen een naslagwerk over het verkeersreglement zou moeten worden geraadpleegd. 

Daarenboven moeten ook hier de vragen verband houden met het parcours zelf of met de plaats waar 

men verzocht wordt even stil te houden. 

Om misverstanden en betwistingen te vermijden, zal de steller van de vragen de terminologie 

gebruiken die in het Belgisch verkeersreglement gebruikt wordt. 

 

F.4. Publicitaire vragen 

 

Is de organisator verplicht (bijvoorbeeld omwille van de sponsoring) publicitaire vragen te stellen, dan 

moeten én de vragen én de antwoorden zodanig opgevat zijn dat zij normaal voor geen enkele 

deelnemer strafpunten opleveren, mits de deelnemer: 

                 1. de zaak bezocht heeft en  

                 2. zinnige antwoorden geeft. 

In dit geval mogen ook vragen gesteld worden die betrekking hebben op herkenningspunten achter 

glas. 

Publicitaire vragen mogen geen enkele moeilijkheid opleveren. Omdat de organisator tot een 

tegenprestatie verplicht is, moet hij er zorg voor dragen dat elke deelnemer werkelijk de betrokken 

zaak moet bezoeken als hij het antwoord wil vinden. 

Publicitaire vragen mogen aanleiding geven tot bestraffing (bij verkeerd antwoord), indien de 

organisator, ter plaatse en op een onbetwistbare wijze, de juiste antwoorden aangeeft zonder enige 

vorm van valstrik. 

 

F.5. Strikvragen 

 

Laten we onmiddellijk zeggen dat dit soort vragen nagenoeg in elke zoektocht voorkomt en dat vooral 

op dit onderdeel van het gebeuren de aandacht van de deelnemer bestendig dient aangescherpt. 

De eigenlijke vraag of opdracht wordt in vragende of gebiedende vorm gesteld.  

Voorbeeld: 

Op een plaats waar alleen een jaartal (dus geen datum) te vinden is, mag wel de vraag gesteld worden 

: Welke datum staat hier vermeld ? De deelnemer kan antwoorden met "geen". De opdracht: Geef de 

datum op die hier vermeld staat, mag daar echter niet gegeven worden, omdat het in dit geval 

onmogelijk is met een datum te antwoorden. 

 

Absoluut te mijden zijn vragen als: Hoeveel vogels bevinden zich langs deze straat ?, als er helemaal 

geen vogels afgebeeld zijn. Het antwoord zou dus nul zijn en de deelnemer zou zich hier terecht in het 

ootje genomen voelen. 

Wat voor de samensteller geen strikvraag is, kan voor sommige deelnemers wel als een strikvraag 

overkomen. De organisatoren moeten hier rekening mee houden. 

 

F.6. Vragen die best zo weinig mogelijk gesteld worden : reken-, scrabble- en puzzelvragen 

 

Bij het stellen van dergelijke vragen dient men rekening te houden met het niveau dat men kan 

verwachten van de minst geschoolde deelnemer. Anderzijds moet men beseffen dat met dergelijke 



vragen de hooggeschoolde deelnemer extra bevoordeeld wordt. Daarom dienen dergelijke vragen tot 

het minimum beperkt te worden. 

 

Gebruik als samensteller alleen vragen die met een normale dosis gezond verstand door iedereen 

opgelost kunnen worden. 

 

F.7. Welk soort vragen mogen NOOIT worden gesteld ? 

 

F.7.1. Zoektochtvreemde vragen. 

 

Dat zijn vragen die niet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

              1.     ter plaatse oplosbaar zijn aan de hand van de aldaar te vinden teksten, voorwerpen of 

afbeeldingen en de eventuele 

                      mededelingen van de organisator. De toelichting bij een vraag is van toepassing voor alle 

verdere vragen, uitgezonderd  

                      wanneer deze toelichting na het woordje vraag vermeld wordt (de organisator moet hier 

ook de nodige logica gebruiken). 

              2.     eventueel alleen oplosbaar zijn met behulp van en steunend op het Prisma Woordenboek 

Nederlands; 

              3.     toegestaan zijn over het verkeersreglement. 

 

F.7.2. Onoplosbare vragen 

 

Het is verboden onoplosbare vragen te stellen. 

Voorbeeld: 

-      Hoeveel pjilers bevinden er zich onder deze brug ? 

-      Wat staat er op het volgende staartnaambord ? 

Immers, pjilers en staartnaambord zijn niet bestaande woorden. Let wel: 

             1.     Een vraag die kan beantwoord worden met niets, nergens, niemand, nul, geen, onbepaald 

en dergelijke wordt niet beschouwd  

                    als een onoplosbare vraag. 

            2.     Onder de onoplosbare vragen vallen echter wel al de vragen waarop men als antwoord zou 

moeten geven: strikvraag, gaat niet,  

                    onmogelijk, onoplosbaar, ander antwoord en dergelijke. 

 

  G. EENDAGSZOEKTOCHTEN - PERIODEZOEKTOCHTEN  
 

Naast de eendagszoektochten, die op één bepaalde dag doorgaan, bestaan er ook periodezoektochten, 

waarbij de organisatoren grote aandacht dienen te besteden aan de volgende richtlijnen: 

               -    Houd de termijn van de periodezoektocht liefst rond de 2 maanden. 

               -    Zorg ervoor een vertreklokaal te kiezen dat werkelijk open is op de in de aankondiging 

vermelde dagen en uren. 

               -    De periodezoektocht moet zodanig worden uitgewerkt inzake afstand en vragen dat de 

tocht gemakkelijk op één dag  kan worden 

                     volbracht. 

               -    Alle voorzorgen dienen te worden genomen opdat de gebruikte herkenningspunten en de 

elementen die nodig zijn bij het  

                    oplossen van de vragen tijdens de duur van de zoektocht niet kunnen verdwijnen. 

Regelmatige controle tijdens die periode is nodig. 

                    Onvoorziene gevallen of gevallen van overmacht dienen in het vertreklokaal ter kennis 

van de deelnemers te worden gebracht. 

               -   Er wordt best geen gebruik gemaakt van bijgeplaatste herkenningspunten, tenzij men 



absoluut zeker is dat ze gedurende de 

                    volledige duur van de zoektocht onaangeroerd ter plaatse zullen blijven. 

               -   De schiftingsvraag moet zodanig worden gekozen dat er absoluut gelijke kansen voor 

iedereen bestaan. De voorkeur gaat naar  

                    schiftingsvragen gebaseerd op lotto of joker. 

               -   Laat de dag van de prijsuitreiking zo vlug mogelijk volgen op het einde van de 

zoekperiode. Vermijd dat de van ver komende  

                    deelnemers een onnodige reis moeten doen voor het afhalen van een miniem prijsje 

 

Bijlage 1: 

 

Model van een beknopt reglement voor een toeristische zoektocht  
 

A.     Deze zoektocht is een toeristische proef die betwist wordt volgens de 'VZVzoektochtengids'; dit 

betekent dat alles ter plaatse te  

        vinden is. 

 

B.    Het Prisma Woordenboek Nederlands werd door de organisator NIET gebruikt. 

 

C.    Op de te volgen weg ligt geen enkele moeilijkheid. Deze wordt aangegeven door genummerde 

opdrachten die in volgorde moeten  

       worden uitgevoerd. 

 

D.    Wegen verboden door het verkeersreglement, onverharde wegen, private wegen en wegen met 

"uitgezonderd plaatselijk verkeer"  

        komen niet in aanmerking, tenzij het uitdrukkelijk op het routeblad vermeld wordt. Het 

verkeersreglement heeft absolute voorrang. 

 

E.     Herkenningspunten dienen alleen te worden gezocht voor het oplossen van een vraag of op een 

plaats waar men van richting kan  

        veranderen. Indien daar geen opdracht wordt gegeven of indien het herkenningspunt niet te 

vinden is, volgt men gewoon rechtdoor.  

        Het eerste herkenningspunt is bepalend, zowel voor het uitvoeren van de wegbeschrijving als 

voor het oplossen van de vragen. 

 

F.     Er werden door de organisator GEEN bijkomende herkenningspunten aangebracht. 

 

G.    Er zijn twee soorten herkenningspunten: 

        *     tussen aanhalingstekens "… " op uw routeblad = te lezen tekst bijvoorbeeld: "kerk" L, u 

moet zoeken naar het woord kerk. 

        *     niet tussen aanhalingstekens op uw routeblad = voorwerp of afbeelding bijvoorbeeld: kerk L, 

u moet zoeken naar een kerk of  

               een afbeelding ervan. 

 

H.    R = rechts          L = links         RD = rechtdoor 

        RLL = rechts laten liggen       LLL = links laten liggen 

 

I.       ÉÉN = Één = één = 1, nooit meer nooit minder. 

         De woorden EEN, Een en een hebben de betekenis van het woord 'één' alleen als er bij het lezen 

geen twijfel mogelijk is, bijvoorbeeld:  

         een en ander, een of meer, een voor een, een van de mooiste, een van beiden, een van de laatste 

voorbeelden. Op het routeblad kan I 



         zowel L als 1 (één) zijn. 

 

J.     De te lezen teksten op uw routeblad dienen identiek te worden teruggevonden: "Janssens" … 

"Jansens"  -  "kerkstraat" … "Kerk straat",  

       maar "JanSSens" = "JANSSENS" = "Janssens". 

       Wanneer het gaat om spaties geldt als regel: de organisator en de deelnemer worden 

verondersteld ze logisch te interpreteren, zoals  

       destijds bedoeld door de opsteller van de tekst. 

       Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone letters of sjabloonletters en dergelijke. Ook 

grootte, vorm of kleur der letters heeft  

       geen belang. Geloof nooit aan tikfouten! 

 

K.    Wat door de organisator wordt meegedeeld moet u steeds als waarheid aannemen. Een vraag = 

een opdracht. 

 

L.     Zoek geen val in voorzetsels (aan, in, op, tegen), maar voor … achter  - boven … onder. 

 

M.    Romeinse cijfers: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000. 

        In chronogrammen: J = 1, Y = 2, U = 5, W = 10; + de bovenvermelde Romeinse cijfers. N. 

Klinkers: a, e, i, o, u, y - ij = 2 letters. 

 

O.    Een afbeelding telt voor werkelijkheid. 

 

P.     (gv) betekent: geen valstrik, geen strikvraag. 

        Toelichtingen geplaatst tussen ( ) houden nooit een val in. 

 

Q.    Bij vragen die gevolgd worden door "KIES UIT :", moet u antwoorden met slechts één van de 

opgegeven mogelijkheden. 

        Bij vragen die gevolgd worden door "MOGELIJKE ANTWOORDEN :", kan meer dan één van de 

opgegeven mogelijkheden juist zijn. 

 

R.    Er kunnen strikvragen voorkomen. Lees dus elke vraag zeer aandachtig. 

 

S.     Antwoorden als "strikvraag", "gaat niet", "onmogelijk" worden als fout aangerekend. Wat wel 

kan is "niets", "nergens", "niemand", "nul",   

        "geen" of "onbepaald". 

 

T.     De antwoorden moeten in de juiste volgorde worden ingevuld in de vakjes op het antwoordblad 

en dit van links naar rechts en van boven  

        naar onder. 

 

U.    Schrappen, wijzigen, doorhalen, gommen en dergelijke van de antwoorden op het antwoordblad 

wordt altijd fout aangerekend. 

 

V.     Bemande controleposten worden langs de weg aangeduid door een vlag of een bord. In het 

inschrijvingslokaal bevindt zich daarvan een 

        model. 

 

Bij zo'n controlepost moet u uw tot dan toe ingevuld antwoordblad overhandigen. 

 


