
 

Dit jaar trokken we naar de carnavalsstad bij uitstek, hoewel  we daar tijdens de zoektocht niet veel mochten van 

ondervinden. Van enkele pittige vraagjes des te meer. Via het Baardegem van Vonck en de altijd indrukwekkende 

abdij van Affligem sloten we af met een fikse wandeling in het historische en ook volkse Aalst. 

Enkele dooddoenertjes! 

 

Vraag 1:  Gedurende hoeveel uren is deze bibliotheek gesloten in een volledige week (van maandag tot en met 

zondag) tijdens de periode van deze zoektocht? 

Mogelijke antwoorden:     300 – 299 – 298 - 150 – 149 – 148 – 147 – 146 – 145.  
 

Als we alle openingsuren correct in acht nemen, komen we als resultaat op 148 uren tijdens dewelke de bib in 

een volledige week gesloten is. Er waren echter een aantal mogelijke antwoorden, w.o. ook 149. Ook dit was een 

goed antwoord, want in de week van de omschakeling van zomer- naar winteruur komt er één bij. Waarom dan 

gewag gemaakt werd van 300, 299 en 298 was aanvankelijk een raadsel tot we de combinatie 298-150 in de gaten 

kregen. Als men dit als een aftrekking beschouwd is de uitkomst ook 148, dus ook een juist antwoord. Echter, 

nooit las ik in een reglement dat er een essentieel verschil bestaat tussen een kort en een lang liggend streepje, of 

verbindingsstreepje enz. Vanwaar dit in het zoektochtenwereldje ingeburgerd verschil eigenlijk komt, is mij een 

raadsel. Zoals zo vele ingeburgerde toepassingen die op de keper beschouwd kant noch wal raken. ’t Is maar dat 

je ze kent en ze toepast of je loopt tegen de klassieke lamp… . 

 

 

 

 

Vraag 2: Vul aan (op uw antwoordblad) met de volledige naam van de cafetaria waarin vg het woordje ‘hof’ 

verborgen zit, en waar onze zoektocht begint. 

Vul aan:                  HOF                 . 
 

Sloeg omzeggens het hele deelnemersveld omver. Ter 

plaatse was alleen “Spechteshof” te vinden. Volgens 

gegevens ook “Hof ten Hemelrijk”, nl. in de 

zoektochtbundel. Naar verluidt heeft omzeggens 

iedereen ook ‘Hof ten Hemelryk’ geantwoord, wat te 

lezen stond op het antwoordenblad. Op het verbeterblad 

stelt de inrichter dat er een verschil bestaat tussen een 

zoektochtbundel en een routeblad. Nooit voordien werd 

daarin m.i. een val gelegd en, behoudens ik er over 

gelezen heb, wordt daarin ook geen verschil gelegd in deze zoektocht. Het reglement zegt:  ‘Volgens gegevens’ = 

enkel routeblad, maar nergens wordt het verschil tussen ‘zoektochtbundel’ en ‘routeblad’ en/of ‘antwoord-

(en)blad’ verklaard. Deze keer hebben we het met zijn allen het NIET te ver gezocht, hadden we beter wel 

gedaan! Of zoek ik het te ver, kan ook. 
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Vraag 10: Als het ‘een blauwe ….’ is, is het volgens dat gezegde een kogel. Welke hierna weergegeven 

omschrijving hoort bij wie of wat er als trefwoord bedoeld wordt in dat gezegde? 

Mogelijke antwoorden:      A. de naam van een bekende Aalsterse schrijver  –  B. de naam van een peulvrucht  – 

C. de schrijver van ‘Kapellekensbaan’  –  D. de naam van een bekende Aalsterse priester. 

Enkel de letter noteren waaraan een goed antwoord voorafgaat. 
 

Subtiel vraagje! Eerst en vooral: antwoorden met de letter waaraan een goed antwoord voorafgaat, dus de letter 

NA het juiste antwoord. In de vraag wordt gesteld om de omschrijving aan te duiden die hoort bij wie of wat 

bedoeld wordt in het gezegde ‘Als een blauwe boon’, waarin ‘blauwe boon’ de omschrijving is van een ‘kogel’. Het 

trefwoord ‘boon’ is in Prisma een peulvrucht. Het mogelijk antwoord ‘de naam van een peulvrucht’ is dan ook de 

enige omschrijving die voldoet aan deze stelling. Alle andere betreffen een omschrijving die verwijst naar de 

familienaam van L.P. Boon, de schrijver en die wordt niet bedoeld in dit gezegde. Dus antwoord C (en dus niet B!). 

 

 

 

 

Vraag 18:  Hoeveel letters van “ons alfabet” komen er voor in de naam van de gemeente of de deelgemeente 

vermeld op het monument?   Mogelijke antwoorden:  1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 
 

 

Ook uit deze vraag blijkt hoe interpretatie en door bijgevolg juiste vraagstelling twijfel gezaaid wordt en 

daarentegen kan ontmanteld worden door een eenvoudige ingreep! De oeroude val ‘letters van “ons alfabet” ’ 

sluit alle andere letters uit het alfabet uit, tenzij die van bedoelde tekst! Genoegzaam gekend. De letters van de 

tekst “ons alfabet” zijn m.i.  o, n, s, a, l, f, a, b, e, t. Volgens mij moeten de letters daaruit die voorkomen in de 

naam van een gemeente alle geteld worden. Als er dan in “Leupegem” drie maal de letter ‘e’ voorkomt dan 

hoeven die ook drie maal geteld te worden. Niet zo dus. 

In “Leupegem” komt volgens de inrichter slechts één letter ‘e’ uit “ons alfabet” voor. Alle discussie ware opgelost 

door eenvoudig in de vraag te stellen: ‘Hoeveel verschillende letters’, waarbij voor “Aalst” dan 4 en niet 5 een 

juist antwoord zou zijn! Weliswaar had het gros van de deelnemers deze vraag juist beantwoord. 

 

 

Ook dit jaar was dit een waardige afsluiter van het zoektochtenjaar 2014. De formule is interessant, omdat het 

ons elk jaar naar een stad of plaatsen brengt die niet veelvuldig in het zoektochtgebeuren bezocht worden. 

Volgend jaar dus naar Lokeren. Ook al een tijdje geleden dat we daar nog eens op zoek mochten tochten. Tot dan. 

 

 

Gezapig gezien door Wiero. 

 

 

 

 


