
 

                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

Hartelijk welkom op onze 17de wandelzoektocht.  
 

We kennen allemaal Expo 58 op de Heizel maar Gent had ook haar Wereldtentoonstelling 45 jaar 

eerder.  Van april tot november 1913 staat Gent op zijn kop, op een terrein van 125 hectare vergapen 

bezoekers zich aan majestueuze paviljoenen, lanen en fonteinen.  

Om zich voor te bereiden op dit groots evenement, heeft de stad een heus bouw- en herstelprogramma 

op poten gezet. Het Sint-Pietersstation wordt gebouwd om de verwachte toevloed aan mensen op te 

vangen. Historische gebouwen in het stadscentrum worden massaal gerestaureerd. Tussen het station 

en het historische centrum wordt het oude stadspark heraangelegd. Als pièce de resistance wordt 

centraal in dat Citadelpark, op de plaats waar vroeger de Hollandse citadel van Gent stond, een 

gebouwencluster neergepoot. 

Als de Expo de deuren sluit, laat ze een enorme financiële put achter. De economische boost die de 

Wereldtentoonstelling met zich mee zou brengen wordt gefnuikt door het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog. De groene zone in het toekomstige Miljoenenkwartier wordt omgevormd tot moestuin 

voor de hongerige bevolking. Enkele van de paviljoenen zullen nog even gebruikt worden als militaire 

opslagplaats maar worden uiteindelijk bijna allemaal afgebroken.  

Het Sint-Pietersstation, het Floraliapaleis, het museum voor Schone Kunsten, de waterpartijen in het 

Citadelpark, de plantentuin en het Flandria Palace hotel naast het station, zijn de stille getuigen van 

deze bijna vergeten Gentse glorie.  
 

Tijdens een wandeling van ongeveer 3 km lossen we een 30-tal parcoursvragen op. Hier en daar is er 

een addertje onder het gras maar geen nood, met het gebruik van ons brein, wat logica en goed 

rondkijken kunnen alle vragen beantwoord worden. Lees ook elke vraag vooraf en ter plaatse 

grondig, dit zal helpen om tot een goed resultaat te komen! 
 

                                                                                                                                       Succes! 

 
De zoektocht verloopt conform de ‘Spelregels & Afspraken voor zoektochten’ anno 2022. 

Te lezen op: www.caborazoektochten.com 

 
 

http://www.caborazoektochten.com/


 
 
 
 

1. Met plaatselijke gegevens, gegevens op je routeblad en wat parate kennis kunnen alle vragen opgelost worden. 
  

2. De weg wordt aangegeven door genummerde opdrachten die in volgorde moeten worden uitgevoerd. 
 

3. Door zijn deelname aanvaardt de deelnemer dit reglement. De organisatoren verklaren nadrukkelijk dat voor deze 
    zoektocht geen extra verzekering werd afgesloten. De deelnemers aanvaarden dat ze deelnemen aan deze  
    zoektocht op eigen risico!     

 

4. Wij  gebruikten Prisma  alleen voor de  betekenis van  uitdrukkingen (die voorrang hebben op ‘gewone’   
    betekenissen), voor eventuele dubbele betekenissen van woorden  (Voorbeeld: kapel = bedehuis maar ook een 
    muziekkorps) en voor vragen met een puzzelelement (verborgen, scrabble, enz...). 
    Hiervoor gebruikten we de uitgaven met oranje kaft EN de recentere Belgische editie met rood-zwarte kaft. 
    Voor alle andere vragen nemen we de ‘gewone gangbare’ betekenis zoals jij en ik die wellicht kennen. 
    Ook onderweg vermelde gegevens hebben voorrang op welke Prisma-betekenis dan ook. Bij de vermelding   
    “Residentie Citadel” wordt dus geen vorstelijk verblijf bedoeld. 
 

5. Tussen dubbele aanhalingstekens “ “  = te lezen tekst en is als dusdanig identiek terug te vinden. Niet tussen 
aanhalingstekens = voorwerp of afbeelding. vb. kerk, u moet zoeken naar 'n kerk of 'n afbeelding ervan.  
Tussen enkele aanhalingstekens = om een gegeven te benadrukken. vb. ‘oudste’ kerk. 
 

6. Toelichtingen geplaatst tussen ( ) houden nooit 'n val in. 
 

7. R =rechts ;  L =links; RD =rechtdoor; HNV =hier niet vermeld; vgtp =volgens plaatselijke gegevens. 
 

8. Eén = 1; een = 'n = 1 of meer.           = sanitaire voorzieningen.          = Alternatief parcours voor rolstoelgebruikers. 
 

9. De klinkers zijn: a, e, i, o, u, y. De Romeinse cijfers: I= 1, V= 5, X= 10, L= 50, C= 100, D= 500, M= 1000. 
 

10. Grootte en lettertypes spelen geen rol, spaties wel. “WIJSNEUS” = “WIJSNEVS” = “WijSNeuS” maar “WIJSNEUS”  
  ≠ “WIJS  NEUS”. Tekens en accenten mag men wegdenken. “CA-FÉ” = “CA  FÉ” en “CAFÉ” = “CAFE”. 
  Woorden met koppeltekens worden  beschouwd als één woord. Voorbeelden: zo-even,  kruidje-roer-me-niet. 

 

         11. Verborgen in een woord: In “generatie” zit verborgen “gene”, “era”, “rat”, ...  Verborgen in een tekst: In “de  
          oudere  generatie” zit o.a. verborgen “oud”, “regen”, “oudere”, rat,..  

 

         12. Belangrijk is het verschil tussen “de”/”het” of “een” in een vraag. Als bv. gevraagd wordt naar gegevens op ‘een 
   bord’, en er zijn meerdere borden die aan het gevraagde voldoen, dan tel je alle gegevens op de verschillende 
   borden samen. Vb. hoeveel maal komt een vogel voor op een bord met “Gent”? M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – meer  
   dan 3. Op de drie borden samen komen 5 vogels voor. Dan is het juiste antwoord meer dan 3.  
   Als de vraag gaat over “het bord” dan antwoord je per bord. Vb. hoeveel maal komt een vogel voor op het bord  
   met “Gent”? M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – meer dan 3. Je ziet drie borden met respectievelijk 0, 2 en 4 vogels. Dan is het  
   antwoord 0 – 2 – meer dan 3. 
 

         13. Op elke vraag moet geantwoord worden. 
   Bij een vraag gevolgd door “K.U.“ (Kies uit) is slechts één antwoord mogelijk. 

                Bij een vraag gevolgd door “M.A.” (mogelijke antwoorden) zijn er minstens 1 of meerdere antwoorden juist.  
                Daaruit moeten steeds de VERSCHILLENDE correcte antwoorden gekozen worden.  
                De vragen zonder keuzemogelijkheden kunnen meer dan één antwoord bevatten.  

   Op geen enkele vraag mag geantwoord worden met "ONMOGELIJK", "GEEN", "NIETS", "NIEMAND", “NUL”..  tenzij 
   deze onder één of andere vorm bij de mogelijke antwoorden (M.A.) vermeld zijn. 

 

14. Met “of” wordt bedoeld één van de gegevens, vb. “een pot of een pan” = één van de twee. Met “en/of” wordt  
       bedoeld één of alle gegevens, vb. “een pot en/of een pan” = één van de twee of beiden. 
 

15. Zoek geen valstrikken in het gebruik van voorzetsels zoals op, in, aan, bij, .... Met 'op of aan een gevel' wordt  
      steeds bedoeld: 'op één of andere manier verbonden of bevestigd aan die gevel'. 

 



 
 

16.  Met naam van een persoon bedoelen we voornaam + familienaam of familienaam + voornaam of alleen familie-  
       naam maar ook afgekort. JAN LUC  DE VOS = DE VOS JAN LUC =  DE VOS = J.L. DE VOS = J. D. VOS = J.L.D.V. 
 

17. Vermeld: In “Zanger Walter De Buckplein” is De Buck vermeld. Vb. Hoeveel maal is de naam van deze zanger 
       hier vermeld? We lezen 3x zijn volledige naam, éénmaal verborgen “De Buck” en éénmaal zijn initialen “W.D.B.” 
       dan is het antwoord 5. 
 

18. Een bord of een plaat kan uit om het even welk materiaal bestaan (hout, metaal, steen, brons, kunststof,..). 
 

19. Het woordje “hier” duidt steeds op de plaats waar je je bevindt langs het parcours. Het slaat nooit terug op  
       de tekst in het routeblad. Natuurlijk kan het routeblad overal gelezen worden. 
 

20. In de omgeving van of hier is een zoekruimte van 30 m, in de onmiddellijke omgeving is een zoekruimte van 
      10 m en ter hoogte van (thv) of bij is binnen een straal van 2 m, alle drie met inbegrip van het herkenningspunt  
      zelf. De hoogte speelt nooit een rol in de bepaling van de afstand van de zoekruimte. 
 

21. Graffiti (≠ muurschildering) en toevallige stickers tellen niet mee.  
       Niets zoeken achter glas, tenzij beschermglas, gegraveerd glas of volledig gekleefd of geschilderd op de 
       binnen- of buitenzijde van het glas! Ook niets zoeken op de achterkant van verkeersborden, op deurbellen en  
       sloten. 
 

22. Alles wat de inrichter beweert moet je als waarheid aannemen. 
 

23. Privaat eigendom mag nooit betreden worden. Respecteer de privacy! 
 

24. De inrichters kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen tijdens deze zoektocht.  
 

25. Door deelname aan deze zoektocht gaat u akkoord met het reglement. 

 

Hoe de start bereiken? 
 
 
MET DE TREIN: 
Stap uit in Sint-Pietersstation waar de zoektocht start in de inkomhal aan de hoofdingang. 
 

MET DE AUTO: 
 Volg het parkeergeleidingssysteem: Parking Gent-Sint-Pieters P1 (ondergronds) en begeef je dan naar 
de inkomhal aan de hoofdingang van het station.. 
 

 
 

AANVRAAG ANTWOORDENBLAD(EN)  
Hoe tewerk gaan? 
1  Vul op onze website: www.caborazoektochten.com het aanvraagformulier in:   

    Vermeld het aantal gewenste antwoordenbladen en de naam van de deelnemer(s). 
 

2  Stort per deelnemingsformulier 5€ op de rekening van Cabora. 
 

3  Van zodra we de storting ontvangen hebben krijg je per mail het antwoordenblad   

    met een unieke code. 
  

 

 

 

 



 

    De zoektocht start in de inkomhal van het Sint-Pietersstation.      
 

                    Het Sint-Pietersstation 
Onder impuls van de Brusselse bourgeoisie, die in 

het spoor van Leopold II de kust ontdekt had, werd 

in 1889 een kleine spoorweghalte opgericht op de 

rechtstreekse lijn Brussel – Oostende  in de wijk 

Sint-Pieters-Aalst. De halte kreeg de naam Gent-

Sint-Pieters en had een houten gebouwtje met 

weinig voorzieningen. Veel treinen stopten er niet.  
In 1901 werd een grootscheeps onteigeningsplan 

opgesteld, zodat een volwaardig station de kleine 

halte zou kunnen vervangen. Het duurde tot 1905 

voor deze plannen concreet werden. Het project 

kwam in een stroomversnelling door de plannen 

voor een Wereldtentoonstelling in 1913. De stad 

wou een prestigieus station in de nabijheid van de 

tentoonstellingsterreinen.   

Ingenieur-architect Louis Cloquet kreeg de opdracht om het nieuwe station te ontwerpen. Het kreeg het uitzicht van een 

Oosters paleis, met veel ruimtelijkheid, licht en kleur. De voorgevel werd bekroond met Venetiaanse kantelen en 

Indische torentjes. De centrale ingang werd geflankeerd door twee torens: links een kleine en rechts een 30 meter hoge 

uurwerktoren, die nog altijd een herkenningspunt is voor de omgeving.  

Gent-Sint-Pieters zou een belangrijke draaischijf worden om de vele bezoekers van de Wereldexpo naar Gent te brengen. 

Met de organisatie van de Wereldtentoonstelling onderging ook de wijk een volledige gedaanteverwisseling. Er werden 

nieuwe lanen aangelegd, prachtige art nouveau-huizen gebouwd en een statig hotel geopend aan het station. 

De inkomhal is volledig gedecoreerd met kleurrijke taferelen. De muurschilderingen van Prosper Cornelis tonen 

afbeeldingen van 13 belangrijke Belgische steden. Het was de bedoeling om die te promoten bij de bezoekers van de 

Gentse Wereldtentoonstelling. Het plafond van de stationshal werd door middel van betonbalkjes voorzien van een 

gestileerd wiel. Rond de centrale achthoek wekken acht driehoeken de illusie van een draaiend wiel. Elk driehoekig 

segment werd beschilderd met als hoofdmotief het gevleugeld wiel, dat symbool staat voor de Belgische spoorwegen. 

In de centrale achthoek is dit symbool omgeven door een reeks stoomlocomotieven. In de hoeken worden telegraafpalen 

afgebeeld, met daarop witte duiven als symbool van de vrede.  
 

Los de eerste twee vragen op met gegevens op de muurschilderingen in de inkomhal: 

Niets op het plafond zoeken.  
 

Vraag 1: Associeer volgende namen van ‘n stad met onderstaande gegevens zoals ze voorkomen  
                 op deze muurschilderingen! (v.b. 1A-3B,..)  
               1.  Antwerpen –       2. Brugge    –      3. Mons      –     4. Gent. 
               A. twee zwanen     –    B. een draak    –   C. een zwaard    –   D. een hijskraan.               

 

Vraag 2: ‘Daar kwamen de drie Wijzen vandaan voor Duitsland’ is een cryptische omschrijving van de naam 
                 van een afgebeelde stad. Uit hoeveel letters bestaat de naam van deze  stad zoals vermeld op de 
                 muurschilderingen in de inkomhal? 
M.A.:       minder dan 7       –       7       –       8       –      9      –      10.   

 

1. Verlaat het station langs de hoofdingang en wandel naar R. 

     Los met gegevens aan de rechterzijde van het station de volgende vraag op: 
 

Vraag 3: Hoeveel keer wandel je een dergelijk wezen, te zien op of aan het stationsgebouw,   
                 voorbij?  
K.U.:       6x     –    7x     –     8x     –     9x    –    10x     –     11x    –    12x    –    meer dan 12. 
 
 

 

2.  Dwars aan het einde van het stationsgebouw de straat via het zebrapad en wandel verder RD langs het 

 monumentaal gebouw, het voormalig Flandria Palace Hotel. 



Het Flandria Palace Hotel werd gebouwd voor deze wereldtentoonstelling.  

Met haar 600 kamers was het er op gericht om bezoekers aan de expo op te vangen. 

Maar helaas  kwam de opening er pas, ongelukkig en ongewild, een maand na de 

opening van die wereldtentoonstelling.. Gevolg: het hotel ging een jaar na haar 

opening meteen failliet. Het hotel kwam daarna in het bezit van textielbaron  Fernand 

Hanus. Maar ook hij slaagde er niet in om nieuw leven in het hotel te blazen. Toen 

hij vroegtijdig stierf werd  het hotel door de erfgenamen verkocht om eerder 

aangegane bankschulden te kunnen terugbetalen. 

Edward Anseele, toen Minister van ‘Spoorwegen en PTT’,  bracht redding door het 

gebouw  in het patrimonium van de spoorwegen op te nemen. Hij liet er o.a. 

ingenieur Gustave Magnel zijn laboratorium inrichten. Magnel werd wereldwijd 

bekend als specialist in gewapend en voorgespannen beton. 

Het voormalige hotel bleef eigendom van de NMBS en werd later omgevormd tot 

directiekantoor. Het doet nu dienst als districtsgebouw van de NMBS en Infrabel. 
 

         Los de volgende vraag op met een gegeven op dit voormalig hotel: 
 

Vraag 4: In stripverhalen worden vaak geluidsimitaties gebruikt zoals bijvoorbeeld boink, boem, pats, 
                rinkeldekinkel, kukelekuu, dingdong, bim-bam-bom. 
                Voeg driemaal een klinker toe aan de initialen van dit hotel, hier meermaals te lezen.  
                Welke geluidsimitatie, bestaande uit drie woorden, kan je dan scrabbelen?  
                (vb: initialen ‘BM’  a i o toevoegen dan kan je ‘bim-bam-bom’ vormen g.v.) 
 

3.  Wandel voorbij dit gebouw naar R ‘Koningin Astrid laan’. Rechts wandelen en rechts zoeken: 
 

Op 26 april 1913 opende koning Albert I de Wereldtentoonstelling in Gent. Zes maanden lang 

toonde de Arteveldestad zich aan de wereld. Niet minder dan 9,5 miljoen bezoekers bezochten 

deze Wereldexpo. De expo duurde tot eind november, de eerste wereldoorlog in het verschiet.  

In de inleiding gaven we al aan dat de stad achterbleef met een enorme financiële kater. Maar 

toch had dit evenement ook een positief effect op de stad Gent. De hele Gentse kuip kreeg een 

grondige opfrisbeurt, vervallen panden werden afgebroken en nieuwe gebouwen werden 

opgetrokken in middeleeuwse namaakstijl. Het belfort bijvoorbeeld dat zestig jaar voordien 

nog een gietijzeren toren kreeg wordt afgebroken en naar middeleeuws model opnieuw 

opgebouwd. Het terugplaatsen van de 455 kg wegende draak werd een huzarenstukje. En wist 

je dat de Sint-Michielsbrug werd gebouwd naar aanleiding van deze Wereldtentoonstelling?  

Ook het Gravensteen dat in de 19de eeuw werd omgebouwd tot katoenspinnerij en dreigde 

afgebroken te worden werd volledig opgeknapt. De huisjes die tegen de burcht waren 

aangebouwd, werden gesloopt. Sindsdien toont deze unieke burcht zich terug in haar volle glorie. 

Het Sint-Baafsplein kreeg eveneens een opknapbeurt. Het gebouw van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg stond er 

al, maar ernaast werd een hele nieuwe huizenrij aangebouwd.  

Behalve de restauratie van de Gentse Kuip verrijzen er rond het Sint-Pietersstation en het Citadelpark nieuwe wijken 

met brede lanen, die vooral bestemd waren voor de begoede klasse. De Koningin Astridlaan die we nu inwandelen is er 

een voorbeeld van. De nieuwe wijk achter het Sint-Pietersstation kreeg al snel de naam ‘het Miljoenenkwartier’.  
 

Vraag 5: Een hier duidelijk te lezen zevenletterwoord werd op een ‘vreemde’ wijze gespeld.  
                 Dit is hoogstwaarschijnlijk geen taalfout maar een fantasietje om beter op te vallen. 
                 Hoeveel letters van dit woord moeten een plaatsje opschuiven en hoeveel andere letters  
                 moeten, na het schrappen van de foutieve tekens in dit woord, toegevoegd  worden om  
                 taalkundig correct te zijn? 
M.A.:       0    –     1     –    2     –     3     –    4     –     5. 

 

Vraag 6: We lezen op een voorgevel meermaals de naam van een staatsomroep, eigenlijk de afkorting 
                 ervan maar bij het breed publiek zo overbekend. 
                 Wat is een betekenis of omschrijving van een woord dat je bekomt door één teken in een op deze 
                 voorgevel te lezen drielettergroep beginnend met de letter 'B' te vervangen? 
M.A.:       tropische vogel   –   balpen   –   soort slee   –   longziekte   –   alfabet   –   niet-giftige grote slang. 

 

4. Dwars aan het einde van deze laan, via het zebrapad, de drukke Kortrijkse Steenweg en wandel via het 

 tweede zebrapad het Citadelpark in.  



 

 

 

 Hiernaast vind je een grondplan   

 van  de  uitgestippelde wandeling  

 in het Citadelpark en de plantentuin.  

 De pijl duidt de plaats aan waar je  

 het park inwandelt. 

 

 

 

 

 
 

En hieronder vind je een plattegrond van de expo 1913. Om je te kunnen oriënteren toont de rode pijl op dit plan de 

plaats aan waar we nu het Citadelpark inwandelen. De verhoudingen en plaatsingen van de gebouwen kloppen niet 

volledig maar toch krijg je een mooi overzicht. Op de plaats van de gebouwen die we tussen wegopdracht 6 en 18 

voorbijwandelen stond het feest- en Floraliapaleis met casino en velodroom.  

We zien op dit plan de verschillende paviljoens. Het is niet toevallig dat het grootste dat van Frankrijk was. Door een 

sterke aanwezigheid hoopte Frankrijk steun te bieden aan de overwegend Franstalige Gentse bourgeoisie, die de 

economische macht van de stad in handen had. De Franse delegatie beconcurreerde er ook de Duitsers die een 

onopvallend klein paviljoen kregen aan een uithoek van het terrein. 

In het Britse paviljoen kon je kennismaken met allerlei machines voor de textielindustrie en onder meer Perzië, Italië en 

Californië waren opvallend aanwezig. Uiteraard mochten aan het begin van de 20e eeuw ook de koloniën niet ontbreken: 

Congo, Marokko, India, … Schrijnend waren het Senegalese en het Filipijnse dorp, waar “inboorlingen” werden tentoon-

gesteld. Vandaag beschouwen we zoiets als kijken naar aapjes in de zoo, maar je moet dit in de context van de tijd zien.  

Zoals we al vertelden waren de meeste gebouwen  opgetrokken met goedkoop materiaal, een mengsel van pleister en 

plantaardige vezels, normaal dat ze moesten afgebroken worden. Alleen het feest- en Floraliapaleis met casino en 

velodroom konden de tand der tijds doorstaan maar werden later toch heropgebouwd. Ook het Museum van Schone 

Kunsten en de serres van de plantentuin bestaan nog en hebben na restauratie en aanpassingen toch gedeeltelijk hun 

uitzicht bewaard van in 1913. Beiden bezichtigen we later tijdens deze zoektocht. 

Zoals je op het plan kan zien stond hier de statige toegangspoort tot de expo. We zien hier nu een monument  voor Graaf 

Oswald de Kerchove de Denterghem.  Behalve politicus en jurist was hij lange tijd voorzitter en animator van de 'Société 

royale d'agriculture et de botanique ' die Gent naar de Europese voorhoede in de tuinbouw bracht en de tweejaarlijkse 

floraliën organiseerde. Het was deze maatschappij  die de plannen smeedde om in Gent een wereldtentoonstelling op te 

zetten waarbij Gent als bloemenstad, de floraliën bestonden al meer dan 100 jaar, moest gepromoot worden. 
 

         Begeef je even verder via een trap tot het monument voor Oswald de Kerchove de Denterghem,  
 

      In het Citadelpark aangekomen  R aanhouden en de dreef volgen. 

      20 m verder driesprong L tot aan het monument:  



Vraag 7: Hoeveel van volgende teksten:  “GRAAF OSW DE KERCHOVE DE DENTERGHEM”  –  “COMTE OSW 
                 DE KERCHOVE DE DENTERGHEM” – “GRAAF OSW.DE KERCHOVE DE DENTERGHEM” – 
                 “BRONSGIETERIJ VINDEVOGEL”  –  “FONDERIE VINDEVOGEL GENDBRUGGE”  –  “C.V.D. MEERCHE” 
                 komen voor op dit monument?  (Let niet op de onduidelijke spatie tussen DE en KERCHOVE) 
K.U.:        1       –       2       –       3      –       4       –       5       –      6. 

 

5. Neem nu de volgende trap en vervolgens naar L.  

          Maar los eerst aan het beeld met twee roofdieren de volgende vraag op: 
 

      Keer na het oplossen van vraag 7 terug naar de dreef en vervolg verder naar boven. 

      Na + 75m driesprong L  en rij verder RD tot aan het beeld met twee roofdieren: 
 

Vraag 8: Wat is het getal dat het aantal poten aangeeft die voorkomen  op dit beeld? 
M.A. :      tweevoud  –  drievoud  –  viervoud   –  vijfvoud  –  zesvoud  –  priemgetal. 

 

6. Viersprong R richting speelplein. 

7.  Viersprong L en wandel verder langs het speelplein. 

          Achter het speelplein zien we aan de westzijde het Casino herbouwd na WO 2.  Het oorspronkelijk gebouw  

          dat hier stond maakte deel uit van het Feest- en Floraliapaleis gebouwd voor deze expo.  
8.  Voorbij het speelplein R = richting liggende boomstammen. 

           Ga tijdens je wandeling op zoek naar de gedenksteen met “BURGEMEESTER E.CLAEYS” op de plaats  

          waar een deel van het  Feest- en Floraliapaleis van de expo stond:  
 

Vraag 9: In welk jaar werd het gebouw, vermeld op de gedenksteen met “BURGEMEESTER E.CLAEYS” &  
                “SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN E.DE GROOTE”, herbouwd? 

 

9.  Driesprong L ‘Eugène Felixdreef’. Begeef je even verder tot het oorlogsmonument: 
 

Vraag 10:  Noteer telkens de eerste letter van de voornaam van een ‘held’, vermeld op dit oorlogs- 
                    monument, wiens familienaam beantwoordt aan één van volgende cryptische omschrijvingen: 
                    1) Deze raakt geblesseerd.   –   2) Deze antenne is erg mager.   –   3) Deze deken slaapt onder 
                    zichzelf.    –   4) Deze boodschapper is van hoge rang.   –   5) Deze afzender betaalt de kosten. 
                    1/       –       2/       –       3/        –       4/        –     5/    .    
                    Niets zoeken op de liggende steen met de namen van de slachtoffers van  WO 2.   G.V. 

 

10. Verder RD zo kom je aan het Kuipke. 
 

Dat het Kuipke een wielerpiste is hoef ik jullie niet te vertellen.  

In 1922 ging de eerste Zesdaagse in Gent van start. Dat gebeurde op een 

demonteerbare piste in de grote hal van het Feest- en Floraliapaleis. De 

verwarming liet te wensen over waardoor de velodroom ook weleens ‘de 

wielerbaan van Siberië’ werd genoemd. Na de Zesdaagse van 1927 werd 

ze dan ook afgebroken. Een nieuwe vaste houten piste werd aangelegd 

in een kleinere zaal. Het “Kuipke” was geboren. De spruit was klein van 

gestalte, 166,66 meter, met hoge bochten van maar liefst 52° , – vandaar 

de naam “Kuipke” – maar ideaal om snelheid te maken. 

Na een verwoestende brand in 1962 werd het Kuipke heropgebouwd en 

ging in november 1965 terug open.  
Op de voorgevel  werden  twee monumentale halfverheven groepen in brons aangebracht ("Pistiers" en "De Eindmeet"). 

Begin de 21ste eeuw was de baanwielrennerij in verval. De zesdaagsen verdwenen bijna allemaal maar in Gent bleef het 

bestaan. Dit is vooral te danken aan Patrick Sercu. Hij won maar liefst 11 edities waaronder een aantal met Eddy Merckx. 

Na zijn carrière begon hij met een project om de Zesdaagse van Gent nieuw leven in te blazen, het werd een groot succes.  

De allerbeste pisterenners streden om de gegeerde overwinning in het legendarische Kuipke. Denk maar naast Sercu en 

Merckx aan de overwinningen van de koppels Stan Ockers/Rik Van Steenbergen, Peter Post/Rik Van Looy, Etienne De 

Wilde/Stan Tourné en meer recentelijk  Iljo Keisse/Michael Mørkøv en Mark Cavendish/Bradley Wiggins. 

De zesdaagse kende ook een tragedie. In 2006 kwam de Spaanse wielrenner Isaac Gálvez om het leven na een val. 
 

los met gegevens op de twee bronzen reliëfs op de voorgevel van  het Kuipke volgende vraag op: 
 



Vraag 11: Welke van volgende gegevens zijn te zien op beide reliëfs? 
M.A.:        een kaalkop – een beker – een buiging – een pistier – een knikker – een koprol.    

     
11. Voorbij het Kuipke R ‘Eugène Felixdreef’ blijven volgen. 

12. Y-sprong R. Blijft ‘Eugène Felixdreef’. 

13. Wandel tot aan de voorgevel van het S.M.A.K.:  

 

Het S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) bevindt zich aan de oostzijde van  het vroegere feest- en 

Floraliapaleis. Het gebouw zelf werd herhaaldelijk aangepast, gedeeltelijk vernieuwd en uitgebreid. In 1949 werd het 

volledig vernieuwd. Het S.M.A.K. werd opgericht in 1975 en Jan Hoet werd aangesteld als directeur. Onder zijn beleid 

groeide de collectie stelselmatig aan en kreeg het museum internationale bekendheid. 

Boven de ingangsdeur symboliseren vijf panelen de roem van Gent: scheepvaart, textielnijverheid, maagd van Gent, 

bloemen, metaalnijverheid.  

 

Vraag 12: Wat is de betekenis of synoniem van een woord dat je kan scrabbelen met vier opeenvolgende 
                   letters van de naam van een weekdag die voorkomt  in de witte tekst met  “openingsuren”  op 
                   een raam aan de voorgevel van het SMAK ? 
M.A.:        zandheuvel     –    voeg      –     colon     –     ritmische beweging     –     beest      –     waffel     –    duo.         

 

Vraag 13: Wat zijn de exacte afmetingen,  uitgedrukt in centimeter,  van de twee ijzeren buizen van het 
                   kunstwerk (JA, dit is een kunstwerk) verticaal aangebracht bij de voorgevel van het S.M.A.K.? 
                   Je hoeft geen meetlat of ander meetinstrument te gebruiken! g.v.  

 

Vraag 14: Als je even naar binnen kijkt in het S.M.A.K. vind je op een zijmuur  een ‘laatste steen’. 
                   Op welke datum werd hier deze laatste steen ingemetseld en op welke datum werd hier een 
                   eerste steen gelegd? 
                   (Uitzondering op reglementspunt 22: Als het S.M.A.K. gesloten is mag je achter glas kijken.) 

 

14. Voorbij de voorgevel van het S.M.A.K.   R:  
 

Vraag 15: Waarop bevindt zich “MR PROPER”? 
K.U.:          baksteen    –    hardboard    –    plexiglas    –    karton    –    hout    –    metaal.    

 

Vraag 16: Vul deze logische reeks aan: 17    –    19    –    21    –    20    –    16    –    *. 
 

15. Meebochten en verder RD langs een zijkant van het S.M.A.K.    

16. Op het einde  L. Het gebouw waar we nu langswandelen is het ICC. 

17. Aan de houten paaltjes R.  

Begeef je 20 m verder naar de ingang van het ICC voor de volgende vraag: 
 

Vraag 17: Hoeveel personen zijn er afgebeeld op het bord met “ICC” en “WELKOM” in de omgeving van 
                  deze ingang van het ICC ? 
M.A.:         5   –   meer dan 5   –    minder dan 6   –   6   –   7   –   8    –   9   –   10   –    meer dan 10. 

 

 

18. Wandel nu richting hoofdweg en los bij het monument voor Emiel Claus de volgende vraag op:  
 

Het monument ter ere van Emile Claus is gemaakt door Yvonne Serruys, een van de weinige vrouwelijke beeldhouwers 

voor die tijd. Aan beide kanten van de kunstenaar zien we fragmenten van schilderijen van zijn bekendste werken:  

'De Boomgaard', 'De Vlasoogst', ‘De bietenoogst’ , ‘De oude tuinman’, ‘Koeien bij het oversteken van de Leie’. 

 

Vraag 18: Wat houdt iemand afgebeeld bij dit monument vast? 
M.A.:         spade    –    stok    –    penseel    –    pallet    –    hoofd    –  vlas   –   peer.   
 

19. Dwars na het oplossen van de vraag de hoofdweg via het zebrapad (OPGELET GEVAARLIJK) en wandel 

aan het metalen hek de Plantentuin (GUM) in.  
 

                 Los tijdens je wandeling in de Plantentuin vgtp volgende vijf vragen op. 



De Gentse Plantentuin, nu deel uitmakend van de universiteit Gent, bestaat reeds meer dan 200 jaar. De huidige locatie 

aan de rand van het Citadelpark  werd in 1903 voltooid. De Plantentuin omvatte naast de buitentuin een Victoriaserre, 

een palmenserre, een proefkas en een orangerie. Tijdens de wereldtentoonstelling werden de serres druk bezocht. Men 

kon er met bewondering allerlei uitheemse planten ontdekken.  

De serres, weliswaar vergroot en uitgebreid in de jaren ’30, zijn sinds kort weer opengesteld voor het publiek.  

Neem tijdens deze zoektocht even de tijd om een kijkje te nemen, het is gratis (geen vragen in de serres g.v.). Je kan er 

zich, o.a. in het palmarium en de Victoria Hall, vergapen aan exotische bloemenpracht (gesloten op woensdag en 

feestdagen). Je zal er geen spijt van hebben en het is ook de ideale plaats om, met de tropische temperaturen binnenin, 

zich wat op te warmen voor de volgende vragen.. 

Aan de rand van de Plantentuin stond het Senegalees 

dorp waarover we het al hebben gehad. De krant 

"Gazette van Gent" (3 juni 1913) schrijft hierover: 

“Het Senegalees Dorp, de attractie gevestigd tegen de 

plantentuin, is voorwaar één der zonderlingste delen 

van de Wereldtentoonstelling, al degenen die het 

bezocht hebben zijn het eens om dat te verklaren. Men 

ziet daar de 150 inboorlingen allerlei streken 

uitoefenen en het is volstrekt een schouwspel voor 

families. ... Men mag er zonder achterdocht met 

kinderen heen gaan, want voor hen is het nog 

leerzamer. Het Uitvoerend Comiteit heeft beslist dat 

degenen die in het bezit zijn van een abonnement maar 

50 centiemen zullen moeten betalen om het dorp te 

bezoeken.”. 

 

In de omgeving van de ingang zien we een groot bord met een grondplan van de Plantentuin: 
 

Vraag 19:  In de legenda van dit grondplan zien we een krullende pijl die de richting aangeeft naar de ingang 
                    van een bepaalde locatie. 
                   Welke van volgende pijlen, te  zien op het grondplan van de plantentuin, wijst naar de ingang van  
                   de Victoria Hall?      
M.A.:        A.                       –           B.           –       C.            –       D. 
                  Zoek geen val als de pijl wat schuin loopt.  
    

       Tijdens de wandeling zien we een aantal grote witte thematische borden. Los uitsluitend met gegevens op  

       deze borden de volgende vier vragen op. Negeer alle andere bordjes. 

20. Wandel verder RD. Voor het gebouw met de grote skeletten naar R.  

21. Blijf steeds RD wandelen.  

  Na + 150 m bochtenwerk bemerk je aan je rechterzijde zo’n bord met als thema ‘Levengevers’:  
 

Vraag 20: Welk hoofdtelwoord komt voor op dit bord?            
 

22. Keer om en neem dezelfde weg terug tot aan de ingang van de Plantentuin. 

   Los ondertussen met gegevens aan je rechterzijde de laatste drie vragen in de plantentuin op. 
 

  Begeef je naar de zwarte paal met o.a. de pijl richting Victoria Hall en los bij deze paal op het bord met als   

  thema ‘De Tropen nagebootst’ de volgende vraag op: 
 

Vraag 21: In welk werelddeel groeit volgens gegevens op dit bord de koffieplant? 
M.A.:        Europa   –   Azië   –   Afrika   –   Amerika.  

 
         Wat verder de volgende vraag: 

 

De eerste zin van de acht zinnen tellende eerste paragraaf van de inleidende tekst op het bord met als thema 
‘DE EENZAADLOBBIGEN’ begint met “Er bestaan meer dan 300.000 verschillende soorten bloemplanten”. De 
eerste zin van de tweede paragraaf van deze tekst begint met “In deze afdeling vind ..” 
Vraag 22: Wat is de betekenis of synoniem van een drie- of vierletterwoord verborgen in de ontbrekende  
                   tekst van de eerste zin van de tweede paragraaf van de inleidende tekst te lezen op zo’n bord? 
M.A.:         jong varken   –   boon   –   voornemen    –    kwab    –    pijn    –    uitroep van verbazing of schrik. 



   Een laatste vraagje in de plantentuin: 
 

Vraag 23: De rododendron maakte de faam van Gent als centrum van de sierplantenteelt.  
                   Tijdens de wereldtentoonstelling werd de expo massaal versierd met deze plant. 
                   Waarom was de Gentse regio zo geschikt voor het kweken van rododendrons? 
 

23. Verlaat de plantentuin naar R. en wandel over het zebrapad verder RD. ‘Hofbouwlaan’ HNV. 

24. Dwars aan het tweede zebrapad de laan, d.i. juist voor “Centrum” en wandel verder naar R langs deze laan. 

25. Driesprong RD en even verder bemerk je de achterzijde van het Museum voor Schone kunsten.  
 

Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) werd in 1898 ontworpen door stadsarchitect Charles van Rysselberghe.   

Hij zag het museum als een tempel ter verheerlijking van de kunst. Dat is al heel duidelijk als je voor de hoofdingang 

staat, de trappen met de ionische zuilen doen je eventjes terugkeren naar het oude Griekenland. Ondanks de verwijzingen  

naar de Oudheid was zijn ontwerp voor die tijd revolutionair. Werken met slechts één bouwlaag en de ruimtes indirect 

verlichten via het dak was ongezien. Zijn concept kreeg veel navolging in de 20ste eeuw. 

Op 9 mei 1904 werd het Museum plechtig ingehuldigd door koning Leopold II.  

Al snel bleek het museum te klein. Het 'Uitvoerend Comiteit van de Wereldexpositie' zocht een geschikte ruimte voor 

een prestigieuze tentoonstelling 'Oude Kunst in Vlaanderen' waarbij Hubert (+1366-†1426) en Jan (+1390-†1440) Van 

Eyck de blikvangers zouden zijn.  Deze stuurgroep stelde een uitbreiding voor. Van Rysselberghe kroop opnieuw achter 

zijn tekentafel. Hij bleef zijn principe om met één bouwlaag te werken trouw en ontwierp een grote U-vormige aanbouw 

en twee analoge halfcirkelvormige uitbouwsels aan de westen oostzijde van het museum.  

Hierdoor werd de oppervlakte van het Museum quasi verdubbeld. In amper zeven maanden tijd werd de klus geklaard.  

De tentoonstelling bracht niet alleen meesterwerken van de Vlaamse kunst  maar ook schilderijen of voorwerpen die een 

beeld gaven van het leven in onze regio, Vlaanderen moest immers verheerlijkt worden.  

Na een grondige restauratie in 2006 is het museum weer te bezichtigen  in zijn volle glorie zoals in 1913. 
 

   Los volgende mini omloopvraag op met gegevens te zien op de gevels van het MSK vanaf hier tot   

   wegopdracht 28:  
 

Vraag 24: Op veertien hoeken van dit gebouw zien  we  een  
                   wapenschild, geflankeerd door frivole schildhouders.  
                   Op die wapenschilden komen namen voor van  
                   belangrijke kunstenaars met hun geboorte- en  
                   sterfjaar. Blijkbaar twijfelde men want bij  sommigen  
                   is alleen het sterfjaar vermeld. 
                   Van hoeveel van deze kunstenaars wordt op deze  
                   wapenschilden alleen het sterfjaar vermeld?     
K.U.:          4     –     5     –     6     –     7.   
 

Sommige wapenschilden zullen door het gebladerte misschien minder zichtbaar zijn daarom krijg je alvast 
de twee hiernaast afgebeelde wapenschilden, waarop alleen het sterfjaar vermeld is,  cadeau.  G.V. 

 

26. Blijf RD wandelen en bocht mee  naar L tot het monument voor Edmond Van Beveren:  

 

Vraag 25: In de tekst onder  “Edmond Van Beveren”  bekleedt zowel in de Nederlandstalige als de 
                   Franstalige  tekst in de lijst van meest voorkomende klinkers logischerwijs de letter E de eerste 
                   plaats. Met de medeklinkers is dit in deze teksten ook zo maar dit is toch minder evident.  
                   Welke medeklinker staat op de 1ste plaats in deze teksten? 

 

27. We blijven op het voetpad en bochten mee richting de hoofdingang van het MSK.  

Los in de omgeving van de hoofdingang van het MSK de volgende vraag op: 
 

Vraag 26: Het MSK en de Plantentuin, om het in een plantenterm uit te drukken, doen aan kruisbestuiving.  
                   Bruggen worden geslagen tussen beide instellingen lezen we op een bord. 
                   Als 10 bij 15 hoort en 10 bij 12, wat hoort er dan bij tweemaal 23 volgens gegevens op dit bord?  
                   TIP: Denk aan kruisbestuiving. 

 

28. Dwars voor de hoofdingang de weg via het zebrapad richting het beeld met twee naakte mannen.  

      Los vanaf dit beeld tot wegopdracht 30 met gegevens te zien op dit stukje wandeling de 4 volgende vragen op: 



 Vraag 27: In welk jaar werd, v.g.t.p., het beeld  met de twee naakte mannen gemaakt? 
 

29. Wandel verder RD over het asfalt langs de vijver richting de houten paaltjes  ‘Gustaaf Den Duytsdreef’. 
 

            Begeef je eerst naar de vijver tot het waarschuwingsbord met een zwemvogel voor volgend vraagje: 
 

Vraag 28: Cryptisch:  d + b = ?    (antwoorden met slechts één letter) 
 

Achter het standbeeld ‘Het Moorke’, hier te zien aan de overkant 

van de vijver op een rots, schuilt het verhaal van een twaalfjarige 

Congolese jongen die naar Gent werd gebracht. 

Sakala, want zo heet de jongen, was de zoon van een Congolees 

stamhoofd. In 1885 werd hij door Lieven Vandevelde, een agent 

onder Leopold II naar Gent gebracht om hier school te lopen. 

Maar volgens onderzoek is het verhaal veel complexer. De 

jongen werd meegesleurd naar allerlei bijeenkomsten waar hij 

werd opgevoerd als de ‘beschaafde Congolees’.  

De bedoeling hiervan was om investeerders te lokken voor de 

net opgerichte Belgische kolonie Kongo Vrijstaat. 

Gustave Vanaise schilderde zelfs een portret van hem, samen 

met Jeanne De Raedt, het nichtje van Lieven Vandevelde. Het 

schilderij draagt de wat ironische titel “Le nègre et moi" 

In 1887 keren Lieven en Sakala terug naar Congo waar hij de 

jongen terug schenkt  aan zijn ouders. Kort daarop stierf Lieven 

Vandevelde in Leopoldville aan de gele koorts.  

Ook voor Sakala loopt het niet goed af. De eens zo op handen 

gedragen Congolees wordt aan zijn lot overgelaten. Majoor Charles Liebrechts, die in Congo werkt, stelt dat zijn verblijf 

in België hem rotverwend gemaakt heeft en hem geleerd had de Europeanen met minachting te bekijken. Liebrechts 

noemt Sakala dan ook een “pseudoprins” en “een zelfbenoemde zoon van een grote koning”. Hij weigert blanken te 

gehoorzamen en pleegt verraad tegenover de Belgische staat. “En dat”, besluit Liebrechts, “was het verhaal van de eerste 

Congolese inboorling die voor een verblijf in Europa gesocialiseerd werd.” 

Volgens een legende is Sakala daarna bij een circus beland, maar daarna stopt zijn verhaal in de geschiedenis. Uit een 

onderzoek is gebleken dat hij zich tussen zijn 17de en 19de heeft aangesloten bij de Force Publique, de veiligheidstroepen 

in Congo. Daar zou hij op 24-jarige leeftijd zijn omgekomen. Op welke manier, is onduidelijk. Maar het is alom bekend 

dat het regime toen enorm gewelddadig was: afgehakte handen, zweepslagen ...” 
 

Vraag 29: Wat is het jongste jaartal uit de 19deeeuw vermeld op het groot bord met Sakala? 
 

Even verder aan je linkerzijde bemerken we een monumentale ingangspoort: 
 

Vraag 30: Los met wat schoolherinneringen uit de geschiedenis- en rekenles volgend vraagje op.  
                   Bereken met gegevens op deze ingangspoort het bouwjaar van deze poort. 

 

Het Citadelpark werd aangelegd  op de plaats waar de Hollandse citadel van Gent stond, gebouwd tussen 1819 en 1831. 

De citadel was nog maar gedeeltelijk afgewerkt en feitelijk reeds voorbijgestreefd door de moderne oorlogsvoering.  

De site werd alleen gebruikt als infanterie- en artilleriekazerne. In totaal waren er hier tussen 1830  & 1869 meer dan 

120.000 soldaten gelegerd. Becijfer eens hoeveel dit er ongeveer per jaar waren? Veel dus. 

De monumentale ingangspoort die we hier zien is het meest opvallende overblijfsel van deze citadel. In de aanloop van 

de wereldexpo wou men de citadelkazerne volledig afbreken, na protest van historici kon de poort behouden worden. 

Bovenaan lezen we in gouden letters een Latijnse tekst , vertaald: “Niemand zal mij ongestraft aanvallen”. 
 

30. Aan vijfsprong steeds de richting naar fietsknooppunt 48 volgen = ‘Louis Hanssensdreef’. Los  volgende 

vraag op met gegevens te zien op je wandelweg tussen wegopdracht 29 en fietsknooppunt 48: 
 

Vraag 31:  We wandelen op dit stukje parcours een aantal straatnaamborden voorbij gewijd aan Gentse 
                    beroemdheden. Op deze borden zijn ook hun geboorte- en sterfjaar vermeld. 
                    Trek voor elk vermelde beroemdheid op dit stukje parcours zijn geboortejaar af van zijn  
                    sterfjaar en maak dan de som van de cijfers van de uitkomst.  
                    Wat is dan het resultaat van deze bewerking? 
M.A.:          9     –     10     –     11     –     12     –     13. 



31. Aan fietsknooppunt 48 toegekomen de hoofdweg (= Kortrijkse Steenweg) dwarsen via het zebrapad aan je 

rechterkant. 

32. Zo belanden we terug in de ‘Koningin Astrid laan’.  

33. Driesprong RD. 

Los in dit stukje van deze straat de laatste vraag op. Rechts wandelen en alleen rechts zoeken: 
 

Vraag 32: We zien hier een mooi geheel van 9 op 4. 
                   Bij de hoeveelste in de rij  van dit geheel kan je iets horen rinkelen?  
                   De rij bekijken van links naar rechts g.v. 
                    
34. Op het einde van deze straat wandel je  langs dezelfde weg als in het begin van de zoektocht terug naar 

het Sint-Pietersstation waar de zoektocht eindigt. 
          

        We hopen dat jullie enkele aangename en leerrijke momenten hebben beleefd tijdens deze zoektocht.  
        Bekijk ook regelmatig onze website www.caborazoektochten.com voor eventuele wijzigingen. 

 

Vergeet niet te antwoorden op de hierna volgende schiftingsvragen: 
Schifting 1: Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van woensdag 28 juni 2023. 
Schifting 2: Geef het reservegetal van diezelfde lottotrekking. 

 

Het antwoordenblad uiterlijk versturen op woensdag 21 juni 2023 naar:  
     lentezoektochtgent@telenet.be   of    Jacques Van Bruaene    Sint-Michielsstraat  4   9000  Gent 

Deze zoektocht telt mee voor het kampioenschap van zoektochtvereniging ROS beiaard, de West-Vlaamse 
Rallyvrienden (W.R.V.) en rallyclub CABORA. 
 

Samenstelling: Jacques Van Bruaene en Alix Liefooghe     Controle: Willy Elst 
 

               
 
 
 

           Met veel dank aan:   

         Willy Elst 
        Zoektochtenverenigingen: ROS BEIAARD                    WRV 
                                              

 

 
 
 

 
 

Ben je geïnteresseerd in het zoektochtgebeuren? 

Wil je er op regelmatige tijdstippen nieuws over ontvangen?  

Wens je een beetje begeleiding als nieuweling in de hobby? 

Sluit dan aan bij Rallyclub CABORA !!! 

Voor slechts € 10.00 per persoon ben je een heel jaar lid van onze club. 

Ontvang je om de drie maand ons digitaal clubblad de Weergalm, met specifiek Cabora nieuws,  

besprekingen van zoektochten, een caboraadsel, puzzels, een zoektochtenkalender en nog veel meer...  

Hoe word je lid?  

Stort de som van € 10.00 op rekening BE57 8900 1485 1135 ten name van rallyclub Cabora.  

Dan ben je lid van Cabora tot eind 2023.  

Meer inlichtingen?  

Ga naar onze website www.caborazoektochten.com en vul het contactformulier in. 

http://www.caborazoektochten.com/

