
Met deze zoektocht leerden velen een minder gekend, maar daarom niet minder interessant stukje Brugge kennen. 

Deze Winterzoektocht van KRC heeft altijd meer ‘panache’ dan hun Zomerzoektocht. Dit jaar was het niet anders. 

Enkele ‘harde’ bewijzen dat het inderdaad niet altijd voor iedereen van een Brugs leien dakje liep … 
 

Vraag 7:  Hoeveel maal komt de letter E voor, nabij (max. 1m) huisnummer “4” in een stenen plaat, naast de 

ingang met “GEFUSILLEERDEN”?   

Aan een pilaster nabij de ingang van het Brugs 

Gerechtsgebouw, waar we “GEFUSILLEERDEN” lezen, hangen 

twee stenen platen binnen 1 m van huisnummer “4”.  Er 

wordt gevraagd hoeveel maal de letter E voorkomt op een 

stenen plaat. Volgens het reglement: ‘een’ = 1 of meer. In dit 

geval moeten alle resultaten op alle stenen platen, die zich 

nabij huisnummer “4” naast de ingang met 

“GEFUSILLEERDEN” bevinden, opgeteld worden, dus één 

antwoord! (Zie ook verder bij vraag 34). Op de bovenste plaat 

staat 6x de letter E vermeld en op de onderste plaat 7x, 

samen dus 13x. 24% van de deelnemers hadden deze vraag 

niet juist. 
 

Vraag 8:  Hoeveel vuilnisbakken, vuilnismanden of vuilniszakken gaan wij voorbij gedurende onze wandeling tot 

en met de plaats waar we wegopdracht 11 uitvoeren?  

(Binnen 10m van de wandelweg – niet zoeken in de binnen-tuinen van de bewoners) 

Op een stemmig binnenplein in de sociale wijk, opgetrokken op de plaats waar vroeger piotten drilden en sliepen, 

gingen we op jacht naar vuilnisbakken en aanverwanten, duidelijk aangegeven in de vraagstelling. In volgorde van 

het wandelparcours passeerden we eerst een grote groene vuilnisbak, met daarop een witte vuilnismand, een 

vuilniszakje en nog een groene vuilbak afgebeeld, te samen 4 dus. We vonden een identieke groene vuilnisbak even 

voorbij de petanquebanen, dus nogmaals 4. Op een infobord met “Welkom op het speelplein” stond ook één 

vuilnismand afgebeeld. Even voorbij dit bord, maar dan links, zagen we nog een groene vuilnisbak, die we best even 

nader bekeken. Inderdaad, op deze bak vond je nog het restant van een sticker met nog duidelijk de contouren van 

een vuilnismand. Dus nog 2 erbij. Alles samen telden we 11 gevraagde exemplaren en daarmee was alles geteld. 

Even verder, einde weg rechts, hield bij de volgende opdracht het zoeken op! Bijgevolg telde de vuilnisbak bij het 

speelplein niet meer mee en de groene vuilnisbak, die we reeds als tweede passeerden, liepen we nogmaals voorbij, 

maar dan op meer dan 10 m. Liefst 74% van de deelnemers struikelden over deze vraag. 
 

Vraag 14:  Wie is de vroegst geborene, wiens  naam hier op dit monument wordt vermeld?   

Toen we tussen of bij de tekst op dit gedenkteken de namen, Anna, Marie en Jozef 

(verborgen) lazen, viel al vlug onze cent dat de namen van de omgekomen 

slachtoffers van de Duitse luchtaanval niet in aanmerking kwamen, vanwege veel 

later gestorven. Maar ook Anna en Marie konden niet juist zijn, vermits in die vraag 

“wiens” wordt gebruikt en dit slaat alleen op een mannelijk persoon (in 

tegenstelling tot ‘wier’ = vrouwelijk)! Maar dit was de inrichter ontglipt, omdat in 

de verklaring der antwoorden staat: ‘het was dus ook niet Anna, de moeder van 

Maria’. Gelukkig voor hen was het juiste antwoord de naam van een man, nl. Noë. 

Tussen de slachtoffers stond de naam van ene NOE Dominicus gebeiteld. Noë of 

Noah, niet zo bedoeld maar wel vermeld, was volgens het Oude Testament de 

Stamvader der mensen, vandaar … . Even twijfel of Noë wel Noah was, maar in het 

begin van het zoektochtbundel werd terloops en ‘achteloos’ gewag gemaakt van de ‘ark van Noë’ om er ons op te 

wijzen dat ‘Noë’ wel degelijk ‘Noah’ is. Wij waren bij de slechts 21% die deze vraag correct beantwoordden. 



 

Vraag 33:  Hoeveel letters staan er in de persoonsnaam van de zich bij deze driesprong gevestigde zelfstandige, 

voor het woord ‘van’ in de persoonsnaam op het bord naast (max. 1m) de ingang van zijn zaak? 

Op deze driesprong vinden we het driesterrenrestaurant ‘De Karmeliet’. En op een koperen plaat naast de ingangs-

poort de naam van de gerenommeerde chef-kok ‘Geert Van Hecke’. In deze persoonsnaam staat vòòr ‘Van’ de 

voornaam ‘Geert’, die bestaat uit 5 letters. Aan de overzijde vonden we echter ook de praktijk van dierenarts Inge 

Van de Vannet.  Vòòr de eerste ‘Van’ in deze naam staat ‘Inge’ = 4 letters en vòòr de tweede ‘Van’ (uit ‘Vannet’) staat 

‘Inge Van de’ = 9 letters! Helaas, dit ijverig speurwerk bleek overbodig, dus vruchteloos, gezien in de vraag gesteld 

werd ‘in zijn zaak’ en Inge is bij ons weten een vrouw. Dus mocht alleen 5 als antwoord gegeven worden. Toch 71% 

van de deelnemers hadden deze vraag correct. Of hadden misschien ‘Inge’ niet in de mot … .  

Vraag 34:   Hoeveel sterren (vijfpuntig) staan er op een bord naast (max. 1m) de toegangsdeur in de voorgevel van 

Flanders Hotel? 

Hier werd gejongleerd met het 

reglement i.v.m.  ‘de’ en ‘een’. Op 

een bord (dus 1 of meer) naast de 

toegangsdeur (dus iedere deur 

afzonderlijk) in de voorgevel (lijkt 

logisch, er is maar één voorgevel) 

op zoek naar ‘vijfpuntige sterren’! 

Naast de hoofdingang tot het hotel 

hangt innen 1 meter rechts een 

bordje met het logo van de EU met 

o.a. de notoire 12 sterren en links 

één bordje met de 4 sterren die het 

hotel toegewezen kreeg. Dus beide 

borden (een bord) samen geeft dit 

12 + 4 = 16 als antwoord. Maar bij 

nader toezien staat vlakbij een 

tweede, zij het minder opvallende 

toegangsdeur tot het hotel, een 

gelijkaardig bord met 4 sterren. Bij 

deze deur antwoord: 4 sterren. Dus 

hier twee antwoorden: 12 – 4. 

Slechts 40% van de deelnemers 

schatten deze vraag juist in. 

 

 

 

 

 

 

Dit waren enkele van de vragen waartegen het meest ‘gezondigd’ werd. Het gros van de Cabora-antwoordenbladen 

leverden een gaaf parcours, zodat van de 20 foutloze er 18 tot ‘onze familie’ behoorden! 

Deze Winterzoektocht  van KRC  draagt uiteraard mijn voorkeur boven de eenvoudige (en daarom soms twijfel 

zaaiende) Zomerzoektocht. Een mooie zoektocht verdraagt best een pittige noot!  

Tot de volgende winter, desnoods met onze ark ... 

Gezapig gezien door Wiero. 

 

 

 


