
MOTIVATIE HERFSTZOEKTOCHT 2022 
 

VRAAG 1: 
Naar welke van volgende zes bestemmingen moet men zijn stappen het snelst 
plaatsen om in de aangegeven tijd zijn doel te bereiken? 
Kies uit: A. AZUA tennis B. VAPZ C. Para-commando 

D. ‘t Biokot E. Konijnenpijp F. De Spoed 
 

We moeten alleen de zes opgegeven plaatsen 
onderzoeken. We zetten daarom de tijd om in 
seconden. 
Dit geeft dan volgend resultaat: 

AZUA TENNIS 
VAPZ 
PARA-COMMANDO 

200:105 = 1,904 
250:135 = 1,851 
400:215 = 1,860 

‘t BIOKOT 325:175 = 1,857 
KONIJNENPIJP 460:245 = 1,877 
DE SPOED 450:240 = 1,875 

 
We bemerken dus dat we om de Azua tennis te 
bereiken onze passen het snelst moeten plaatsen. 
Antwoord A. 

 
 
 
 

VRAAG 2: 
Welk woord op het grote rechtopstaande metalen bord heeft meerdere klinkers 
maar geen verschillende klinkers? 

 
 

‘Volgende twee vragen los je op met de gegevens op het 
grote rechtopstaande metalen bord waarop het Fort 6 
vermeld wordt’ stond voor de vragen vermeld. Daardoor 
komen er twee verschillende borden in aanmerking, namelijk 
het bord met Fort 6 (van vraag 1) dat tweemaal voorkwam , 
maar ook het bord met FORT VI. Dit geeft als resultaat 
tweemaal TOPSPORT, EDEGEMSESTEENWEG en HAGAR 
en eenmaal BETREDEN. 

 
 
 
 
 
 

 
FOTOVRAAG 54 



Welk getal staat in de directe omgeving voor de letter 'm'? 
 

Niet het kleine paaltje nemen bij de grote borden waarop 800 stond, 
maar de parking verder afwandelen gaf als correcte foto het resultaat 
900. 

 
 
 
 

VRAAG 3: 
A. In welke gemeente werd Frans geboren? 

 

 
hij intrad bij de Witte Paters? 

B. Hoe oud was Louis toen 

 
 
 
 
 

C. In welk jaar werd Firmin 
sergeant? 

 
 

 

D. In welke maand overleed Lode? 
Volgens gegevens op de borden langs je rijweg werd 
Frans Van Raemdonck geboren in TEMSE. Louis De 
Boninge was 18 toen hij intrad bij de Witte Paters. 
Firmin Deprez werd in 1915 sergeant en Lode De 
Boninge overleed in MEI 1918. 

 
 
 
 
 

VRAAG 4: 
Hoeveel maal wordt de voornaam 
van De Boninge vermeld?- 
Hier dient opgemerkt dat De 
Boninge zijn voornaam veranderde. 
3x Wordt hij vermeld als Louis en 
7X als Lode. De voornaam Lode 
komt ook nog eens voor op het 
straatnaambord maar de gemeente 



schreef de familienaam als de Boninge, en rallytechnisch is dit een andere persoon. 
 

 

 
VRAGEN 5 6 7 8 en fotovraag 51 vervallen wegens wegeniswerken. 

 

VRAAG 9: 
Wat is volgens gegevens ‘REST AND BE THANKFUL’? 

 
 

Op het bord kunnen we lezen 
dat de naam verwijst naar een 
BERGPAS in Schotland. Wie 
zich omkeerde zag ook dat de 
VILLA dezelfde naam heeft. 

 
VRAAG 10: 
Welk woord gaat op het bord met “9 oktober” het woord vooraf dat Prisma kent 

als ‘het zich overgeven’? 
Het zich overgeven is capituleren of 
capitulatie. Het woord kwam 
tweemaal voor op het bord dat we 
ook gebruikten bij de vorige vraag. 

DE capitulatie en de 
MILITAIRE capitulatie. 

 
 

VRAAG 11: 
Hoe wordt volgens 
gegevens deze ‘put’ 
genoemd? 
Volgens plaatselijke 
gegevens maar ook in 
de tekst op het 
routeblad kende ‘de 
put’ in zijn 
geschiedenis 
verschillende 
benamingen.In de 
tekst vinden we :‘Het 

gebied hier in de omgeving was 
zeer drassig en de doopput moet 
in de tijd van de Kelten een 
brongeweest zijn met kristalhelder 



water. Rond 650 kwam Sint-Amandus de 'heidenen' hier bekeren en als fan van Sint-Martinus werd de bron aan die heilige 
toegewijd. De eerste schriftelijke vermelding van de 'Sente 
Martensput' dateert van 1648. Begin vorige eeuw werd de put verwaarloosd en tussen de twee wereldoorlogen zelfs gedempt 
maar in 1948 weer opgegraven en in 1989 werd het "Martinusputteke' in ere hersteld. Op de herdenkingssteen werd een 
labyrint gekapt zoals men ook in oude culturen terugvindt.” 

Op de borden ter plaatse vinden we de benamingen: SINTE MARTENS PUT, SINT 
MAARTENSPUT, MARTINUSDOOPPUT en MARTINUSPUT. 

 
 
 
 

 

De 
jaarta 
llen 
uit de 
vorig 
e 
eeuw 
die 
daar 

voorkomen zijn: 1948 1948 1949 1949 1988 
1988 en 1989. Dit geeft een totaal van 13759. 

 

VRAAG 13: 
Op het bord met “urnenveld” ziet men een afbeelding van een maquette van 
een woning. De werkelijke maquette is een nauwkeurige weergave van het 
oorspronkelijke gebouw gemaakt op schaal 1/15. Hoeveel bedraagt, uitgedrukt 
in cm², de grondoppervlakte van bedoelde maquette? 

 
 

Het oorspronkelijke gebouw was 12 
meter lang en 6 meter breed, 
uitgedrukt in centimeter dus 1200 cm 
en 600 cm. Op schaal 1/15 wordt dat 
dan 80 cm en 40 cm. De 
grondoppervlakte is dus 80 x 40 = 
3200 cm²

VRAAG 12: 

Hoeveel bedraagt de 
som van de 
jaartallen uit de 
vorige eeuw die in 
de onmiddellijke 
omgeving van die 
put voorkomen? 



 
 

FOTOVRAAG 56 
We zien hier twee met grote letters aangebrachte woorden die fout zijn in de 
huidige spelling. 
Welk woord, in Prisma voorkomend, kan je vormen met letters van die woorden 
volgens de code 455645? 

 
Als we zowel de letters van 
DOODENHOF als van CONTICH hun 
nummer in het woord geven, dus D = 1, O 
= 2 ……. en C =1, O = 2, N =3, …. 
Kunnen we de woorden TIENDE en 
DEINDE vormen, maar dat laatste woord 
komt niet in Prisma voor. T = vierde letter 

van CONTICH, I is vijfde letter van CONTICH, E is 
vijfde letter van DOODENHOF, …….. 
VRAAG 14: 
Hoeveel letters telt de voornaam van de persoon 
die in zijn familienaam de (afgekorte) 
naam van de zoektochtvereniging die deze tocht 
organiseert bevat?  Mogelijke antwoorden: 3 - 
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

 
Het gaat 
in de 
vraag over zijn familienaam. Dus 
enkel de mannelijke personen tellen. 
De afgekorte naam die diende in de 
familienaam voor te komen was 
ERT. Bij Mertens Pieter 6 letters in 
de voornaam en bij De Swert Francis 
7 letters in de voornaam was dat hert 

geval. Er kwamen nog andere namen in aanmerking maar het aantal letters in de 
voornaam was steeds 6 of 7 zoals bijvoorbeeld bij Alfons en William 
VRAAG 15: 
Hoeveel bedraagt, uitgedrukt in m², de oppervlakte van het hier op dit plan 
voorgestelde natuurherstelgebied in werkelijkheid? 
Het bosgebied vergroot tot 3 ha vinden we bij ‘natuurherstel in een historisch 
perspectief’ wat verder op het bord vinden we bij ‘natuurherstel voor waterberging’ 
het tweede deel ong. 3,5 ha. Dit geeft een totaal van ongeveer 6,5 ha. 1 ha is 10000 
m² wat dus ong 65000 m² als correct antwoord geeft. 
VRAAG 16: 
Welk woord volgt op bedoeld bord in leesrichting onmiddellijk op het cryptisch 
omschreven woord: 

A. De munteenheid na het praatje voor het stroompje? 



B. Namaak arbeid? 
 

C. Kleine ronde kachels? 
D. Blanke kleine dorpjes? 

 
De omschrijvingen verwijzen in volgorde naar BABBELKROONBEEK, 
KUNSTWERK, SALAMANDERS en WITGATJES. Na enig speuren op het bord geeft 
dat voor A EEN en DE (bos) voor B KWAM voor C EN en voor D WATERSNIPPEN. 

 
FOTOVRAAG 60 
Welk cijfer komt hier in de directe omgeving, meermaals in een jaartal voor? 

 
 

Vermits het over een jaartal gaat, mogen we alle jaartallen 
samen beschouwen, zowel die op de gedenkplaat als het 
kleinere op het beeld zelf. 
1922 2012 1998 
Het antwoord wordt dan 1, 2 en 9. 

 

 
VRAAG 17: 



In welk woord op een bord bij de kerk worden twee verschillende letters door 
hetzelfde teken voorgesteld? 

 
In het woord IMMANUEL gebruikt men hetzelfde 
teken voor de hoofdletter i als voor de kleine 
letter l. 
Maar ook op het bord dat we voor de volgende 
vraag nodig hebben is dat het geval bij het 
woord INTEGRALE. 

 
 
 
 
 

 
VRAAG 18: 
Noteer de naam van het leesteken dat volgens gegevens onmiddellijk volgt op 
“LAUDATO Si”? 

 
 

In de titel wordt SI’ gevolgd door een WEGLATINGSTEKEN. 
Bij SI-boom door een KOPPELTEKEN. 
Bijna bij het einde lezen we SI: dus een DUBBELPUNT. 

 
Maar ook op het routeblad vinden we SI” dus ook 
AANHALINGSTEKENS vermelden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VRAAG 19: 
Hoeveel maal komt op het bord met “ALFSBERG”, links van de weg, het woord 
voor dat je kan vormen met de letters ‘BCGHLRTUUV’? 

 
 

Het woord dat we met bedoelde 
letters kunnen scrabbelen is 
VLUCHTBURG. In de tekst vonden 
we dat driemaal terug maar ook bij 
de schets kwam dat woord nog eens 
voor. Dus 4. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WELKOM en BOS vonden we bij de foto de vermelding BOSUIL. Op 
het andere bord vonden we met grote letters enkel WELKOM maar bij 
de legende was ook BOS vermeld. Bij de foto vonden we 
TORENVALK en in de tekst BUIZERD en STEENUILTJES. 

 
VRAAG 22: 

 
 

 

VRAAG 20: 
In welke ‘houten’ voornaam, zichtbaar vanop de asfaltweg, vermeld op de 
houten constructie, komen de letters ‘ein’ in willekeurige volgorde onmiddellijk 
na elkaar voor? 

 
Drie zijden waren zichtbaar vanop het asfalt. 
De drie letters mochten in willekeurige volgorde 
voorkomen als ze maar in een groepje van 3 
samen waren. Dat gaf als te 
vinden resultaat: EMMELINE, 
INE; KAROLIEN en LENI. 

 
 

VRAAG 21: 
Welke vogel wordt vermeld op het bord met “WELKOM” en 

“BOS”? 
Twee borden kwamen in aanmerking. Op het bord met grote letters 

 



Als men de letters van de familienaam, hier links van de rijweg, boven 
“WEGENISWERKEN” , omzet in cijfers 
(a=1,….z=26), hoeveel maal gebruikt men dan 
een cijfer dat ook voorkomt in het jaartal dat hier 
het bouwjaar aangeeft? 

 
 
 
 

Het bouwjaar dat vermeld werd was 1891. De familienaam Van Krunckelsven. De 
omzetting in cijfers geeft als resultaat: V A N K R U N C K E L S V E N 

22 1 14 11 18 21 14 3 11 5 12 19 22 5 14 
De 1 komt 12x voor en ook een 8 en een 9. Men gebruikt 14 een cijfer uit het 
bouwjaar. 
Vermits in de vraag de familienaam staat diende men tweemaal te antwoorden want 
er waren twee stenen met de tekst op het eigendom aanwezig. 
FOTOVRAAG 49 
Welk woord waarin de tweede medeklinker van ons alfabet voorkomt, treft men 
aan op een bord met 'n paard? 

 
 

De tweede medeklinker van ons alfabet is de letter C. 
Er waren twee verschillende borden aanwezig waarop we een 
paard konden zien. Daarop kwamen de woorden SOURCE en 
CASA voor. 

 

 

 
VRAAG 23: 
Hoeveel verschillende gezichtjes treft men aan bij ’t Wisterke? 
Alle gezichtjes waren verschillend. We telden er 41 op de ramen en nog 1 op de 
toelating. In totaal 42. 

 
FOTOVRAAG 52 



Noteer volgens gegevens de eerste letter van de familienaam van de persoon 
waarvan de eerste letter 
van de voornaam: A. een F is B. 
J.B. is C. een H is D. een Y is. 

 
Zowel op de gedenksteen, 
als op het bord met 
toeristische gegevens 
vinden we antwoorden. 
Echter ook de teksten op 
het routeblad zelf 

onderzoeken. 

 
 

Fort 6 was één van 
de forten gebouwd uit 
baksteen en 

natuursteen door Henri Alexis Brialmont tussen 1860 en 1864. Het 
domein zelf is steeds volledig toegankelijk maar de historische 
gebouwen niet. 

Volgens Yvonne De Vocht, een bewoonster uit Waarloos, moet je 
ook de lekkere karnemelk en het hoeve-ijs zeker eens proeven. Zonder problemen kan je er ook de 
koeien gaan bekijken. Ze is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur. 

We vinden er een arduinen wapenschild van de ridders met de tekst “F.L.G De FROULLAY”. Ten 
noordoosten van het woongedeelte bevindt zich een wagenhuis en ten zuidoosten een verankerd 
bakstenen bakhuisje onder een zadeldak. 

We danken Etienne Lauwers en Yvonne Peeters voor hun controle. 
Zo vonden we: 
A. de F bij BRAECKMANS GOGELS DE FROULLAY MAES 
B. de JB bij REYKERS FRANCIS 
C. de H bij BRIALMONT KUIJPERS  SPRUYT 
D. de Y bij DE VOCHT PEETERS 
FOTOVRAAG 58 
Wat volgt er hier in de directe omgeving onmiddellijk op de letter "P" en wat 
volgt er in dezelfde omgeving onmiddellijk op de letter 'P'? (niets achter 
beschermglas zoeken) 

 
Voor het eerste deel dienen we een letter P te 
vinden die los of in combinatie met een cijfer 
voorkomt. We vinden P7. 
Voor het tweede deel komen alle letters P in 
aanmerking. Dus opnieuw de 7 maar ook op de 
brandkraan OPEN en PN16. Op de gele brievenbus 
DORPSRAAD en PRACTO. 



 
 
 
 
 

 

VRAAG 24: 
Op het bord met “ZUIDRAND” zijn een hele reeks wandelingen vermeld. Welke 
hier vermelde wandeling is meer dan 11 km lang? 
(geen rekening houden met verlengingen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niet alleen rekening houden 
met de de wandelingen op het 
bord met ZUIDRAND maar 
ook met de routeborden 
aanwezig bij de stopplaats. 
Op het bord vonden we met 
voldoende afstand 
NATUURVRIENDENPAD en 
KOUDE BEEKPAD. Op twee 
verschillende routeborden OUDE 

SPOORWEGWANDELING en WAARLOOSPAD. 
VRAAG 25: 
Wat is volgens gegevens een ‘motte’? 
Volgens de tekst op het bord is het een KUNSTMATIG AANGELEGD HEUVELTJE. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VRAAG 26: 
Op een bord rechts van de rijweg treft men een zwarte afbeelding aan van iets 
met twee wielen. Welke andere zwarte afbeelding treft men aan op bedoeld 
bord? 

 
De zwarte afbeelding met twee wielen was een fiets. Op een 
eerste bord, een restant van het wereldkampioenschap 
wielrennen in België vonden we een FOTOTOESTEL. Juist voor 
het bereiken van de hoofdweg vonden we nog een bord met een 
fiets en PIJLEN. In de loop van de zoektochtperiode is het bord 
met het fototoestel verdwenen. 

 
 
 

VRAAG 27: 
Welke kleur hebben volgens gegevens hier de bloemen van de plant die we 
omschrijven als ‘het karakter voor de putemmer’? 

 



De bedoelde plant was de AARDAKER. 
Op het bord konden we vinden dat de 
bloemen ROOD of ROZE zijn. 
VRAAG 28: 
Hoeveel maal kan men met de letters 
op het bord met “HOEVEPAD” de 
naam vormen van een eiland 
waarnaar hier ook een orde genoemd 
is? (elke letter slechts eenmaal 
gebruiken) 

 
 

In het aanvullend reglement was 
opgegeven dat voor het vormen van een 
eigennaam een hoofdletter vereist was. 
(romein en Romein) Hier diende dan ook 
voor het oplossen van deze vraag 
rekening mee gehouden te worden. De 
naam van het 
eiland die moest 
gevorm worden 
was MALTA. De 
letter die 

daarvan het minst voorkwam was de hoofdletter M. In de 
tekst vonden we die 4x, bij de maker van het bord, aan de 
voorzijde 1x in RECLAME en onderaan ook nog in 
MIJLSTRAAT. Dit geeft een resultaat van 6. Echter niet te 
vlug terugkeren. In de tekst voor de vraag stond dat je 
langs je weg in deze straat kon lezen wanneer er een 
splitsing van de hoede heeft plaats gehad. Dat stond NIET 
vermeld op het eerste bord. Wie verdere reed vond een 
tweede bord waarop men dat wel te weten kwam. Daarop 
stond ook HOEVEPAD en diende men dus nogmaals deze 
vraag te beantwoorden. Hier kwam men op 4x MALTA. 
VRAAG 29: 
“Hoevepad” is een achtletterwoord, eindigend op een 
medeklinker, met evenveel klinkers als medeklinkers. 
Welk ander woord op dat bord heeft diezelfde 
eigenschappen? 
Het te zoeken woord moet 8 letters hebben, moet eindigen op een medeklinker en 
vier klinkers en vier medeklinkers tellen. We vonden twee woorden op het bedoelde 
bord die deze eigenschappen hadden: EIGENDOM en GEBOUWEN. (dit woord 
kwam wel gesplitst voor maar is correct) 
VRAAG 30: 
Noteer de infinitief (noemvorm) van het werkwoord waarvan de ik-vorm in de 
tegenwoordige tijd al of niet verborgen in een woord voorkomt op het bord 
waar de naam van uitkomsten van een bepaalde hoofdbewerking op staan! 



Dit is zo’n vraag waar je als inrichter een 
aantal mogelijkheden vindt, maar waar bij 
nader toekijken het antwoord veel groter 
is. We vonden: BELLEN BRANDEN 
EGGEN EREN HELLEN IJKEN INNEN 
KAMMEN LEKKEN LIJKEN LINKEN 
NODEN ONTROLLEN PENNEN 
ROLLEN VALLEN VAREN WATEREN 
WEREN WERPEN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOVRAAG 55 
Welke twee hier duidelijk te lezen cijfers moet men optellen om als resultaat het 
getal te bekomen waarvan de naam 
'aandacht geeft'? 

 
 

Hier kwam het er op aan op 
details te letten. Deze opname 
gebeurde niet op de plaats waar 
je vraag 30 diende op te lossen. 
Men mocht niet terugkeren 
maar moest verder rijden en 

aan de volgende poort vond men wel het 
juiste hek en vond men alleen de cijfers 3 en 5. Die 
geven opgeteld 8 en acht geven is aandacht 
schenken. 

 
VRAAG 31: 
Noteer volgens gegevens de naam van het 
kasteel dat vroeger op de plaatst stond waar nu 
de vogelkijkhut staat. 

 
Op het bord vinden we vier variaties van de naam 
van het vroegere kasteel: CASTELLUM 
EECKHOUEN, ,KASTEEL EECKHOVEN, 

                                                   KASTEEL VAN EECKHOOVEN en 
                                                   KASTEEL VAN EEKHOOVEN. 
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VRAAG 32: 
Noteer de eerste letter van de voornaam van de fotograaf waarvan de 
familienaam doet vermoeden dat: 

A. hij daardoor niet zo’n goede naam meer heeft! 
B. hij afkomstig is van een verhoging van het aardoppervlak! 

A.een smet 
is iets 
waardoor 
iemand niet 
zo’n goede 
naam meer 
heeft. Dit 
vinden we 
bij R 
Desmet. 
B.een heuvel is een verhoging van het 
aardoppervlak. Terug te vinden bij Fons Van den 
heuvel en A Vandenheuvel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 33: 

Wat moet men volgens gegevens doen bij het verlaten 
van de vogelkijkhut? 
 
 
Men moet zeker de luiken sluiten en je afval op de juiste 
plaats deponeren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FOTOVRAAG 59 



Associeer volgende vogels met het meest passende seizoen waarin ze 
vorkomen volgens gegevens in de 
omgeving! (v.b. A1)  1. HERFST   2. WINTER   3. LENTE   4. ZOMER 
A. Canadese gans        B. Brilduiker        C. Pijlstaart            D. Krakeend 
E. Bergeend                  F. Visdief             G. Gierzwaluw        H. Aalscholver 
 

 
Op de grote plaat in 
de hut zelf vinden we 
na wat speurwerk: 
1 Herfst  E A  
2 Winter C B  
3 Lente  H D 

                       4 Zomer F  G  
 
 
 
 
 
 
FOTOVRAAG 50 
Van welk vervoermiddel kan men met letters voorkomend op dit bord, de naam 
vormen? 

 
Weer een vraag waar er meer antwoorden 
mogelijk waren dan de inrichter verwachtte. Wie 
deze heeft 
AAK  AR  ARK BANK  BUS  DERNY  EEND  FERRY  
KAR  SLEDE  SLEE  SULKY heeft zeker zijn best gedaan 
bij het puzzelen. 
  

 
VRAAG 34: 
Hoeveel muurankers bemerkt men aan de Lazaruskapel? 

 

In de tekst staat dat 
er aan de kapel een 
gebouw werd 
aangebouwd. Dus 
enkel de kapel 
tellen en dat levert 
er 
14 op. Maar de 
kapel is ook nog 
eens afgebeeld en 
daarop zijn 6 

muurankers zichtbaar. Op een andere afbeelding zijn 5 
muurankers zichtbaar en op enkele getekende exemplaren 

zijn 0 
ankers zichtbaar. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VRAAG 35: 
Op de hoeveelste dag van de week werd de gerestaureerde Lazaruskapel 
ingehuldigd? 

 
 
12 september 1992 was een zaterdag bij 
opzoeken met de eeuwigdurende kalender. 
Zaterdag is de ZESDE dag van de week. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VRAAG 36: 
Noteer het woord, hier voorkomend met zwarte letters op het doorschijnend 
plastic (geen val) bord op de gevel, waarvan het merendeel van de letters 
klinkers zijn! 
 

Zowel het bord uit de vorige vraag 
bekijken als het bordje van de 
kunstkring. Dat levert volgend antwoord 
op: ATELJEE – GALERIE – AUWERA – 
EEUW– TOELAGE. 
 
 
 
 
 

 
VRAAG 37: 
Een eerste persoon vormt met de helft van de blauwe letters op een bord hier 
de naam van ‘een gebied dat is ingesloten door vreemd gebied’. Een tweede 
persoon vormt met zeven letters op datzelfde bord het woord dat de naam is 
van ‘een bepaalde troepenafdeling’. Welke blauwe letter(s) van bedoeld bord 
gebruikte zeker geen van beide personen? 

 
Een ENCLAVE is een ingesloten gebied en 
een ECHELON is een troepenafdeling. De 
letter die zeker niemand gebruikte is de letter 
F. 
 
 
 
 
 
 

 
FOTOVRAAG 53 
In welk woord in de directe omgeving van de fresco komt verborgen het woord 
voor dat het trefwoord is in de zegswijze met als betekenis ‘iets verdrietig of 
akeligs geestelijk verwerken’? 

 

Bij de uitdrukking 
geeft men iets een 
PLAATS. Dit vonden 
we terug in 
STARTPLAATS, 
PARKEERPLAATS 

en OVERSTEEKPLAATS. 
 
 



 
 
Op de achterzijde van het bord vonden we in de 
tekst ook het woord PLAATSE en daarin komt 
het gevraagde woord ook verborgen in voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 38: 

Wat wordt er volgens gegevens, buiten vetplanten, nog gekweekt in het bedrijf 
Cactusflower? 

 
Cactussen en agaven zijn vetplanten die dus niet noteren en enkel BLOEMKOLEN 
vermelden. 
VRAAG 39: 
Welke letter moet hier op het bord met “LANDELIJKE GILDEN” welke andere 
letter vervangen opdat het woord correct gespeld zou zijn? 

 
De letter K moet hier de letter C vervangen. 
Zo wordt het vermelde ELECTRONISCH het 
correcte ELEKTRONISCH. 
 
 
 
 
 

VRAAG 40: 



Ik sta op een knooppunt voorkomend op het plan op het bord met 
“CACTUSFLOWER”. In welke richting ik ook verder ga, de som der cijfers van 
het eerstvolgende knooppunt is steeds hetzelfde. Op welk knooppunt sta ik? 
 

 
Wie op knooppunt 216 
staat kan naar 215 (8) en 
naar 224 (8). Ook op 
knooppunt 283 kan men 
218 (11) en 236 (11) 
bereiken. Bij 173 is dat niet 
het geval want men kan 
daar rechtstreeks 266 (14) 
als 176 (14) maar ook 175 
(13) bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VRAAG 41: 
Zoek uitsluitend met gegevens op de groene borden langs de helling de 
antwoorden op de onderdelen van deze vraag.  
(Deze borden hoeven niet meer gebruikt te worden voor de andere vragen op 
deze stopplaats!) 

A. Van welke rivier komt de naam verborgen voor in een periode uit de 
geologie?  

B. Tegenwoordig is de bestemming van de vroegere ontginningsputten 
natuur- of recreatiegebied, maar waarvoor werden sommige putten in het 
verleden gebruikt?  

C. Hoeveel van de 180 steenbakkerijen droogden rond 1963 hun steen door 
natuurlijke ventilatie? 

D. Welke zeldzame soort pad treffen we aan in 
de kleigroeven? 

 
 
 
 
 
 

 



A. RUPEL   vinden we 
terug in het woord 
Rupeliaan,een periode uit 
de geologie. 
B. Op het tweede bord 
lezen we dat het vroeger 
een STORTPLAATS  was. 
C. Er staat dat er ¾ van de 

180 steenbakkerijen droogden door natuurlijke ventilatie 
dus 135.   D. De zeldzame pad was de 
RUGSTREEPPAD. 
 
VRAAG 42: 
Welk woord bevindt zich onmiddellijk boven het woord dat men bekomt als 
men scrabbelt met zowel alle letters van de naam van een vrouwelijke hoen en 
alle letters van een in zoektochtmiddens goed gekende soort gifslang? 
 

 
Een vrouwelijke hoen is een HEN en de gifslang is de 
ADDER. We kunnen daar het woord HARDENED mee 
scrabbelen. Na enig zoeken toch gevonden en levert 
ons het antwoord  
ABLOY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VRAAG 43: 
De ligging van deze toren ten oosten van Greenwich is hier nauwkeurig 
aangegeven.  
Noteer nu eens nauwkeurig en op dezelfde manier hoeveel meer naar het 

oosten een toren zich bevindt die exact 5° ten 
oosten van de 0-meridiaan ligt.  
 
Deze toren staat volgens gegevens 4° 25’ 8.12’’ graden 
ten oosten van Greenwich. Om een toren te bereiken 
die 5° ten oosten van de 0 meridiaan staat moet men 
0° 34’ 51.88” nog verder naar het oosten. 
 
 

 
VRAAG 44: 
Noteer de laatste letter van het woord waarin de naam van de vloeistof die uit 
waterstof en zuurstof bestaat verborgen voorkomt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De bedoelde vloeistof is natuurlijk 
WATER en dat woord komt meermaals 
ter plaatse voor. Zo vinden we : 
DRINKWATERBEDRIJF, 
DRINKWATER, 
DRINKWATERMAATSCHAPPIJ, 
WATERTOREN en WATERTORENS. 
Ook kijken op de kaart die je nodig hebt 
bij de fotovraag. Daar vinden we nog 
WATERKANT. 
 
 
 

 
 
 
 
FOTOVRAAG 57 
Hoeveel letters telt, volgens gegevens zoals ze voorkomen in de directe 
omgeving, de straatnaam die begint met volgende voornaam? (de voornaam 
niet meetellen) 
A.  PETRUS          B. KAMIEL          C. PIETER          D. EMIEL 
 



                    
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A. Voor PETRUS vonden we de PETRUS VAN 
DERTAELEN STRAAT  18 letters. 
B. Voor KAMIEL vonden we de KAMIEL 
HUYSMANSSTR 11 letters. 
C. Voor PIETER vonden we de PIETER 
PAUWEL RUBENSLAAN 10(16) letters 
     Zn de PIETER BREUGHELLAAN 12 letters.  
D. Voor EMIEL de EMIEL 
VANDERVELDESTRAAT 17 letters. 
 
 
 
 
 
 

 
VRAAG 45: 
Hoeveel maal beleefde Johannes Matheus Thiels in de negentiende eeuw het 
begin van de lente? 

 
 De eerste maal kon hij in de negentiende 
eeuw de lente meemaken in het jaar 1801. De 
laatste maal voor zijn dood was dat in 1876. 
Dus 76 maal. 
 
 
 
 
 



 
 
VRAAG 46: 
Welke andere woorden op het bord met meermaals “BOOM” hebben ook twee 
dezelfde klinkers? 
 

                        
Op dit kleine bordje vinden we HOOP, 
REET, FEEST en EEN. Het stratenplan 
van Reet ligt te ver van de kerk. 
 
 
 
 

 
VRAAG 47: 
Op een geheel is “IX” vermeld. Noteer het verschil tussen het aantal maal dat 
men daarop het cijfer ‘I’ bemerkt en het aantal maal dat men daarop ‘X’ 
bemerkt. Noteer dat met Arabische cijfers! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Op de steen met Pius vinden we 1x I en 1 x 
X  Verschil 0 
Op de wijzerplaat 20 x I en 4 x X  Verschil 
16 
Op de muur 3 x I en 1 x X Verschil 2 
Opgelet in de vraag staat tweemaal 
noteer. Dus tweemaal noteren. 
 
VRAAG 48: 
Hoeveel bedraagt de som van de verschillende cijfers van de jaartallen 
voorkomend op het voorwerp met “DM”? 
 



  
1082 was geen jaartal maar een aantal. Enkel 
rekening houden met de jaartallen 1966 en 
1869. 
Dit geeft dus als verschillende cijfers 1 6 8 en 9 
met als som 24. 
 
 
 
 
 

 
 
 




