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           Naast  de  viering van  het 10-jarig bestaan  van  de  club,   zorgde  Linda  met  haar  inrichting  van  de 
           5de Nazomerzoektocht ook voor een ‘lustrum-editie’. 

Zoals we het ondertussen van haar gewend zijn, werden we weer getrakteerd op een zoektocht met 
nogal wat pittige vragen. 
 
Vraag 6: Scrabble het langste woord (in Prisma) met letters van het woord met de meeste zwarte 
romeinen en je bekomt een woord dat te maken heeft met ‘de zintuigen’. 
Geef één synoniem van ‘het resultaat’. 
De ‘zwarte romeinen’ stonden voor ‘zwarte hoofdletters’ en die waren daar talrijk te vinden. 
Met “AUGUSTINESSEN” scrabbelen gaf als langste woord ‘sensatie’, wat volgens Prisma betekent: 
prikkeling van de zintuigen. Wie op zoek ging naar een synoniem voor sensatie werd beboet met een 
strafpunt. Onze zintuigen werden inderdaad geprikkeld, er werd ons zand in de ogen gestrooid. Want 
dat was het niet wat Linda wilde weten. Ze vroeg naar één synoniem van ‘het resultaat’. Dus hadden 
we de keuze uit opbrengst, uitslag, gevolg of uitwerking. 
 
 
   
 
Vraag 14: Zelf telde ik op deze steen een honderdtal uit een 
heel speciale reeks van elf, maar hoeveel uit een reeks van zes 
horen ook thuis in dat elftal?  
Bij de ingang tot het Administratief Centrum vonden we de 
steen met “ 3 NOVEMBER 1982”. Hierop een tekst, volledig in 
hoofdletters, in verband met de oprichting/inhuldiging van het 
gebouw. Daar hebben we wel een tijdje staan lezen en tellen, 
en nog eens lezen en …. Tot we gelukkig iemand in onze groep 
hadden die de oplossing aanbracht: de ‘heel speciale reeks van 
elf’ bestaat uit alle letters uit het alfabet die, geschreven in 
hoofdletters, identiek blijven als we ze in spiegelbeeld draaien. 
Het betreft dan de A-H-I-M-O-T-U-V-W-X-Y die in totaal exact 
100 maal voorkomen op deze steen. In die reeks van elf zitten 5 
klinkers behorend tot de ‘reeks van zes’.  
 
 
 
 
 
Vraag 22: Hoeveel ‘dubbele’ staan in één van de beide woorden waarvan ‘A.C.’ een afkorting kan 
zijn? MA: geen – één – twee – drie – vier – vijf. 
Op het bord met “administratief” waar we deze vraag moesten oplossen, vonden we zowel de afkorting 
‘A.C.’ als de volledige benaming “Administratief Centrum”. Maar volgens Prisma heeft deze afkorting 
nog andere betekenissen, nl. appellation controlée. 
Zo vonden we geen dubbele in “Centrum”, eentje in “controlée” en twee in “appellation”. 

 
 
 



 
Vraag 25: Iemand biedt hier vreemd genoeg iets aan ‘geheel naar wens’. Het gegeven naar waar hier 
verwezen wordt is helemaal niet vreemd meer als er geen limiet aan te pas komt doch de kleur die 
het dan heeft, is weer wel vreemd. 
Welke vreemde kleur wordt hier bedoeld? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We vonden een kantoor waar we interieuradvies kunnen bekomen met de naam ALACARTE. 
Iets wat je ‘à la carte’ kan bestellen is ‘geheel naar wens’ gemaakt en als je dan ook nog eens ‘geen 
limiet’ bepaalt, krijgt de uitvoerder ervan ‘carte blanche’. De gevraagde vreemde kleur was dus 
‘blanche’. 
 
 
Tenslotte nog een kleine kanttekening bij de oplossing voor vraag 29. Ook al staan er op een pand twee 
straatnaamborden naast elkaar, die in dit geval het einde van het Justitieplein en het begin van de 
Franz Courtensstraat aangeven, kan zelfs met de vermelding “vgtp” dit pand nooit twee verschillende 
adressen hebben. Deze vraag werd dan ook door nogal wat deelnemers fout beantwoord. 
 
 
Dit was weer een organisatie ‘à la Linda’ en van ons krijgt ze in ieder geval ‘carte blanche’ voor een 
volgende editie.  
 
 
           J.C. 
 
 
 
 
 


