
 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte trokken we ook deze zomer naar West-Vlaanderen voor een mooie tocht 

doorheen Zonnebeke en Passendale.  

 

Na enkele vragen op en rond het kasteeldomein opgelost te hebben, gingen we op pad wetende dat we 

gedurende het volledige parcours moesten uitkijken naar straatnaamborden met daarop ‘Berten 

Pilstraat’. Niet minder dan 16 maal was dat het geval, want een aantal ervan reden we later op het 

parcours (of in de omgeving ervan) een tweede maal voorbij. 

Eenmaal goed vertrokken werd ons gevraagd ter hoogte van het infobord met “Landschap en Oorlog” 

halt te houden om de daar gestelde vragen op te lossen. Met gegevens op bedoeld infobord gingen we 

afgebeelde mensen en dieren tellen voor de parcoursvraag 4. Maar ‘de daar gestelde vragen’ stonden 

op een paaltje: Bordje weg? Schade? Opmerkingen? We hebben deze driemaal met ‘neen’ beantwoord. 

 

Een heel eind verder - we hadden ondertussen veel jaartallen, zonnen en manen geteld en op zoek 

geweest naar verschillende schrijfwijzen van gemeentenamen - kwamen we bij een kapelletje voor een 

‘zoekvraagje’ zoals de inrichters ons hadden verwittigd. 

Vraag 12: Welk woord heeft hier een ‘mannelijk einde’? 

Er was niet zoveel tekst te lezen bij de kapel, dus we zijn inderdaad een tijdje zoet geweest met het 

zoeken naar de oplossing voor deze vraag. Tot we zagen dat er aan het hekken niet één maar twee 

hangslotjes waren vastgemaakt. Het exemplaar dat we nodig hadden zat goed verstopt achter de stijlen 

en daarop vonden we “VARO” met aan de ‘O’ een pijltje, symbool van de mannelijke sekse. 

 

Een van de volgende stopplaatsen was bij de militaire begraafplaats ‘New British Cemetery’. 

Vraag 19: Welk van volgende vijf gegevens 

staan tussen twee dezelfde medeklinkers al 

dan niet verborgen in een hier te lezen 

woord in de onmiddellijke omgeving van 

de steen met “Le Terrain”? De mede-

klinkers moeten direct voor en achter het 

gegeven staan.  

M.A.:           TAND   -   EU   -   I   -   DE   -   

UI   -   ER. 

Het eerste wat we bij dergelijke vragen doen 

is tellen of het aantal gegevens klopt. En, 

zoals vaak, is ‘ER’ hier een zesde gegeven en 

al direct geschrapt als M.A. 

Behalve ‘I’ vonden we alle antwoorden op de 

bedoelde steen: “STANDS – PEUPLE – 

VERBONDENE – PERPETUITE”. Bij het verlaten van het kerkhof vonden we op een rooster, in de 

onmiddellijke omgeving, ook nog “GREENPIPE”. 

 

Op de parking van de Oude Kaasmakerij werden we uitgedaagd om een liedje te spelen op het 

kittenorgel en dat volgens de ter plaatse te vinden aanduidingen. 

Vraag 20: Welke naam van een muzieknoot komt hier niet voor in dit liedje? We gaan er van uit 

dat het cijfer 1 en 8 de muzieknoot do voorstellen. 

We zagen daar een mooi orgel, bestaande uit  acht omgekeerd opgehangen melkkannen die elk het 

geluid van één van de verschillende muzieknoten kunnen weergeven. Op een bord erboven staan twee 

notenbalken, elk met de afbeelding van een aantal muzieknoten en onder elke noot een 

overeenstemmend cijfer van 1 tot 8. Het cijfer 7 kwam daar niet op voor, dat klopt. Maar wij zochten 

naar ‘namen’ van muzieknoten en die hebben we niet gevonden. Bijgevolg gaven we als antwoord: do 

– re – mi – fa – sol – la – si – ut. Uiteindelijk werd zowel het antwoord ‘si’ als onze volledige reeks als 

juist beoordeeld. 

 



 

Onze eindbestemming is steevast café ‘De Dreve’ met vlakbij 

het ‘Brothers-In-Arms Memorial’, een zeer mooie realisatie van 

het project ten voordele waarvan we in het verleden een aantal 

jaren door Zonnebeke ‘gezoektocht’ hebben. Over deze 

gedenkplaats volgende vraag: 

Vraag 29: Noteer op je antwoordenblad naast de letter welk 

drie- of vierletterwoord waarvan een omschrijving 

hieronder is gegeven, te lezen is op deze stenen zuil wanneer 

je de regel toepast zoals in een woordzoeker. 

M.A.: A) deel van het gebit  –  B) Duits automerk  –  C) een 

hond  –  D) een vogelverblijf   –  E) een insect  –  F) op bout 

passende ring  –  G) gebladerte. 

Voor al deze omschrijvingen werd minstens één antwoord 

gevonden, wat resulteerde in: A) TAND    B) AUDI    C) REU    

D) TIL    E) TOR    F) MOER    G) LOOF. 

 

 

Laat mij dan eindigen met een dikke duim op te steken voor 

Michel en Filip, die ons andermaal een mooi parcours en een 

mooie variatie aan vragen aanboden in deze zoektocht. Volgend 

jaar zijn ze aan de 10de editie toe, een jubileum! Dat zal vast ook 

de moeite waard worden… 

 

 

                                                                        Jacky C. 

 
 

           

   Foutenlast Caboraleden     65 Van de Velde Peter 1  

 2 Leterm Dirk 0  68 Knockaert Hans 1  

 13 Cornette Marc 0  69 Stevens Dirk 1  

 17 Engels Noël 0  70 Pollet Noël 1  

 21 Dierickx Koen 0  72 Danneels Ria 1  

 28 Jacobs Karel 0  75 Belleter Linda 2  

 29 Colpin Jacky 0  76 Van Tieghem Geert 2  

 34 Malengier Marcel 1  80 Duerinck  Eugène 2  

 35 Liefooghe Alix 1  84 Franckaert Rudi 2  

 36 Van Bruaene Jacques 1  91 Windels Ivan 2  

 44 Meulebrouck Marleen 1  101 Wullaert Wim 2  

 50 Vanacker Danny 1  108 Verheggen Herman 2  

 51 De Grave Rony 1  110 Thienpondt Annette 2  

 54 Ver Eecke Marc 1  120 Maesen Willy 3  

 56 Beernaert Stefaan 1  152 Vanhaverbeke Raf >3  

 58 Elst Willy 1  155 Vandekerkhove Christine >3  

 60 Leyssens Jos 1  165 Bauduin Kathy >3  

 61 Van Damme Herwig 1  167 Bauduin Robert >3  

 62 De Backer Yolande 1  168 Meersman Lydia >3  

 64 De Vrieze Marianne 1   171 Bauduin Dirk >3  

           
 


