
9de SPOORZOEKTOCHT - B-ZOEKTOCHT 
 

1 We vonden er zowel Cortvrinndt als Cortviend. 

2 We zagen het getal “60' (boven) en het woord "zes' (“zes tig" ≠"zestig").  
Het verschil van beide getallen is 54 (en in letters, zoals qevraaqd: vierenvijftig}. 

3 De correcte letter-cijfercombinaties (dus eerst letter, dan cijfer) in het eerste deel 
van de Kortrijkstraat'  
A4 (telefoonhoorntje en lippenstift met "MISS" aan gevel Hema),  
C1 (Europese sterren op straatnaambord zijgevel boetiek Julio) en  
D2 (koeienkop en "Neon" aan beenhouwerij).  
(De eigendom met huisnummer 41 behoort tot de Markt.) In het volgende stuk 
zoektochtparcours moest je niet zoeken, maar op het einde van de zoektocht 
deden we nog een klein stukje Kortrijkslraat aan. Aan de gevel van Pita Antalya:  
D1 (en D2, maar die hadden we al). 

4 We lazen twee verouderde namen van constructies: "huize" en "meulen" en er was 
een molen en L n huis te zien. 

5 Een telvraaqje? - * /a of neen. 'Maczek' moest ie minimaal 10x vinden als woord of 
deel van een langer woord, want je wandelde het straatnaambord (begin en eind 
wandeling) twee keer voorbij. 

6 Heel wat borden met minder dan 3, 3. 6. en 7 klinkers. Ook een bord met 0 
klinkers, maar dat was geen mogelijk antwoord (wel: '8 meer dan 10). Op het bord 
met de openingsuren telden we meer dan 20. ja zelfs meer dan 40 klinkers. 

7 Aan de ingang van Mulle de Terschueren lazen we "Mulle de Terschueren" op een 
bord dat niet doorzichtig is on "Mulle do Terscheuren" (niet qeldiq dus) op aan 
doorzichtig hord. Maar, binnen de 25 meter vanaf liet gefoloqrafeerde lazen we op 
een qlazen (transparant dus) deur: "Mulle de Terschueren". 

8 Eén van de 24 woorden van het karamellen vers was present'. Als je die letters 
dooreen schudt, kan ie 'serpent' vormen. Dat is een vreemde naam voor een slanq 
(apotheek aan de overkant). 

9 De langste voornaam van de schrijver van een gedicht op hot plein was. Wilfred 
(Owen), We zochten dus hoeveel keer de letter 'e' voorkwam in liet langste woord 
van het gedicht (elk gedicht): dus in 'vlieqtuig' (2 keer). 'outstripped' (1 keer} en in 
'qasgranaten’ (< 1 keer). 

10 “1967" en "allemaal" waren er allebei drie keer te zien, Er waren zelfs nog meer 
leeuwen te zien, “bankcontact" is er niet te zien (wel "bancontact"). Enkel de 
Belgische vlag zagen we twee keer 

11 Er zijn twee academies gehuisvest op de Lakenmarkl: de kunstacademie en de 
stedelijke academie voor muziek en woord (SAMW). Op de kunstacademie 
kwamen 3 penselen voor en op de SAMW 2 vlaggen, (schildje = soort 
anticonceptiemiddel) 

12 Ja toch? ( > “ia" of "neon") Ma reus is de evangelist met de leeuw, maar Marcus 
komt niet volledig voor onder de leeuw, Rechts van de evangelisten - lager op een 
steen - komt "Leopold" voor, onder een leeuw. ("De naam van de persoon, die..." 
kan zowel op een persoon als op een naam slaan.) 

13 Op het bordje met info over WO 1 lazen we o.a,: “Kasteelstraat" (beetje 
verborgen}. "Grote Hulststraat’ (heester, maar dat Is geen mogelijk antwoord, wel 
'heester verslaan’) en "Nieuwstraat” (soort bericht}. "Ontvanger straat" (qraan) 
vond je op het bord in het steegje. 



14 "Vuilwater” (aaneen) komt als woord voor, maar wordt in werkelijkheid gesplitst 
van regenwater. 

15 Twee namen van uitgevers te lezen Plantin' (pint = soort plas en apin = vrouweliik 
dier) en Lannoo (nol - verhoging). Het woord ‘non’ scrabbel je niet met 
verschillende letters 

16 Even je wiskundig brein aanspreken (→ “JA” of “NEEN”. Op een gele sticker lazen 
we aan de linkerkant van het steegje 18 viervouden op een gele sticker (17 keer ‘4’ 
en 1 keer ‘0’) Het viervoud op het gele stickertje onderaan het hekwerk rechts in 
het pad was op het eind  van de zoektocht niet meer leesbaar... 

17 Wie aandachtig de inleiding las, hield rekening met twee zaken:  = de inrichter’ en 
‘de inrichter (we) is sedert minder dan een jaar de zestig voorbij’. Hieruit kan je 
besluiten dat ik geboren ben in 1961 en (overal) verse vis kan eten sedert het 
zevende decennium van de vorige eeuw 

18 Een paar voorbeelden van de namen van muzieknoten die we konden scrabbelen 
Bij “Van Eyck”: 3, bij “Tack”: 4, bij “De Backer”: 6, bij “Depuydt: 7. Zag je ook het 
kleine bordje (met “tandartsen H. De Backer - N. De Moor”) op de brievenbus: 2. 
Na de driesprong - aan een eigendom horend tot de straat, met “Stammen" - 
konden we 8verschillende namen van muzieknoten scrabbelen. 

19 Er waren twee landen te zien: Polen (afgebeeld) en België (in werkelijkheid). Naast 
rood komt op de vlag van Polen nog wit voor en op de Belgische vlag nog geel en 
zwart. 

20 Aan het Gildhof lazen we twee beroepsnamen waarvan het aantal letters in het 
enkelvoud een priemgetal is: “schoenmaker” en “wever". Zag je echter ook 
“bouwkundige” rechts van de voordeur van het huis wat vroeger in de straat? 

21 Aan de Sint-Pieterskerk vonden we een bloedend hart, “I850” als vermelding van 
het jaar 1850. 
We vonden ook “9er” als vermelding van de maand november, maar niet binnen 
de 25 meter van het gefotografeerde (hier) “NEEN” dus! 

22 “La vita è bella” komt er zeven keer voor. 

23 Er worden drie woordkunstenaars vermeld op de Tieltse markt: “Walter Haesaert” 
(2), “Monique Simon” (4) en “Antoon Vander Plaetse” (3). 

24 Slippertjes (gevallen van overspel) waren er niet te zien, jeansbroek, hoofddeksel 
en rok of kleed wel maar zag je ook Maria met haar kind op de arm (aan het V.T.I.)? 

25 De voornaam van Jezus wordt met de letter I (Iesus) vermeld op het kruis onder de 
levensgrote Jezus, boven de kleinere Jezus, maar ook (binnen de 25 meter) boven 
de levensgrote Jezus aan de kerkmuur. 

PUZZELVRAGEN 

1 vier en delen = vierendelen 

2 MGR. Z.l. OORCLIP = Primoz Roglic 

3 kienen – nieten  – achten → TIENEN 

4 eerste en laatste letter van de sterrenbeelden → Br (Boogschutter) 

5 20 (Zag je dat het allerlaatste bosje bloemen slechts 4 bloemen telde?  
→ 20+40-40) 

 


