
 

 

De Vrededaalzoektocht is elk jaar in de zomer weer een leuke ontspanning. Ik woon er op een halfuurtje 

van, dus als de dagen lang zijn kan ik deze zoektocht nog makkelijk meepikken ’s avonds na het werk, 

wanneer de dorpjes nog rustiger zijn dan overdag en er een heel kalme sfeer hangt langs het parcours.  

Na vorig jaar Oppuurs had Erik ook dit jaar met Lippelo een ideaal dorpje gevonden om op tocht te 

gaan: niet veel meer dan een kerk, één café (met de tot de verbeelding sprekende naam “Den Dorstige 

Duiker”), enkele straten en voor de rest veel veldwegjes en groen: perfect om rustig te kunnen zoeken 

zonder drukte en zonder veel verkeer. De rust van zo’n dorpjes is een verademing en iets dat vandaag 

de dag steeds moeilijker te vinden is. Onze planeet raakt stillaan ‘vol’ en overbevolkt. Het gevolg 

daarvan is het verdwijnen van bossen, biodiversiteitsverlies, vervuiling en slechte luchtkwaliteit, teveel 

uitstoot, klimaatopwarming en noem maar op. En zoals we nu al met eigen ogen kunnen vaststellen 

ook pandemieën en vaker extreme weersfenomenen zoals overstromingen tot gevolg. Zou het intussen 

stilaan bij iedereen beginnen dagen dat niet Covid-19 het fundamentele probleem was, maar louter een 

symptoom van de klimaatopwarming?  Maar we waren bezig over zoektochten, dus gauw over naar 

het nader bekijken van een paar vragen ☺ 

VRAAG 7: Met een goede speurneus kan je hier ergens “AUFSTELLVORRICHTUNG” vinden. 

Gevonden? Welk jaartal lees je dan hierboven? 

Eerst het tussenvraagje ‘Gevonden?’ niet vergeten beantwoorden natuurlijk. Maar bij deze vraag 

hebben we lang zitten twijfelen. ‘Hier’ kan immers alleen verwijzen naar wat je ter plaatse vindt en 

niet naar je routeblad, dat is alom geweten. Maar wat met ‘hierboven’? Kan dit ook enkel naar ter 

plaatse verwijzen, of toch ook naar je routeblad? Ik zou denken dat als ‘hier’ enkel kan verwijzen naar 

gegevens ter plaatse, dit ook geldt voor samenstellingen met ‘hier’. Op het routeblad had Erik nogal 

opvallend het jaartal ‘1875’ vermeld in de info wat hoger op dezelfde pagina. Dus het ‘leek’ wel alsof 

dat jaartal er met opzet was gezet omdat je het antwoord zou geven. Maar op het laatste nippertje 

dachten we dat het misschien een schijnval was om je in de val te lokken. We weten het uit eerdere 

zoektochten van Erik: hij is er toe in staat om je te laten denken dat je de val hebt gezien, maar eigenlijk 

staat iets op je routeblad louter om je van de echte val af te leiden. Helaas hadden we het hier bij het 

verkeerde eind en werd wel degelijk het jaartal 1875 verwacht. Het jaartal ‘2014’ dat we wel ter plaatse 

hadden gevonden (en dus als antwoord gaven) was niet geldig. Het bleek vooral dat we ons 

zoektochtenreglement niet goed genoeg gelezen hadden, want in art. F.12.5 stond de betekenis van 

‘hierboven’ verduidelijkt, waardoor alle twijfel had kunnen weggenomen worden.  

VRAAG 9: Hoeveel bedraagt de som van de verschillende cijfers die niet voorkomen op het bord 

met “DE ASBROECKHOEVE”? En welke verschillende letters van “ons alfabet” komen voor 

op datzelfde bord? 

Bij deze vraag moest je eraan denken dat er ook zoiets bestaat als Romeinse cijfers. Op het bord ter 

plaatse kwamen enkele Arabische cijfers niet voor, en bovendien geen enkel Romeins cijfer. Die 

Romeinse cijfers (I, V, C, L, D, M) mocht je dus niet vergeten om erbij te tellen (1+6+7+8+9+1666) 

Het tweede deel van de vraag is een klassiek valletje, waarbij je enkel rekening mag houden met de 

letters in de tekst “ons alfabet”, en niet met alle 26 letters uit ons alfabet. Zo kwam je op het antwoord 

1697 – ONSABET. 

VRAAG: 25: Welk woord, waarin tweemaal de negende medeklinker uit ons alfabet voorkomt, 

bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van “PAROCHIEKERK SINT-STEFAAN”? 

Eén van de mooiste zoekvraagjes in de zoektocht, waarvoor je ter plaatse goed uit je doppen moest 

kijken om geen antwoorden over het hoofd te zien. Op een bordje aan de kerk vond je o.a. “LIPPELO” 

en “LANDELIJKE”, op een ander bordje ook o.a. “VERSCHILLENDE”, maar er was ook nog een 

(niet zo makkelijk) te zien plaatje met “HASPELLEIDING”. En aan de overkant (nog steeds binnen 



de zoekruimte) mocht je ook “BOLLENBAAN” op de muur niet vergeten, dus ogen op je rug waren 

ook nodig als je niet de mist in wou gaan. 

VRAAG 26: Welke windrichting benadert, 

volgens gegevens, het best de richting 

waarnaar de leeuw aan de linkerkant van 

het wapenschild op het grafmonument met 

“DES VICOMTES” kijkt? 

Bij dit vraagje moest je het nieuwe reglement 

goed toepassen (punt D.4.3.) Bij 

wapenschilden wordt ‘linkerkant’ bekeken 

vanuit het standpunt van het wapenschild, 

zodat wij als deelnemer die leeuw rechts van 

het schild zien staan. Zeker iets om te 

onthouden want vroeg of laat komen we 

ongetwijfeld nog eens een valletje tegen over 

de linkerkant en rechterkant en een 

wapenschild. De windrichting kon je nadien 

afleiden uit andere gegevens ter plaatse, omdat je onder meer kon afleiden in welke windrichting de 

kerk werd gebouwd. 

Buiten deze vraagjes waren er nog tal van andere mooi bedachte vragen. Ook dit jaar was Vrededaal 

opnieuw een prima zoektocht met de gebruikelijke ingrediënten. Mooie klassieke valletjes en 

zoekvragen wisselen af met hier en daar minder voor de hand liggende spitsvondigheden. Het parcours 

was niet al te lang, de vragen volgen elkaar snel op, er zit voldoende variatie in de vragen en ook de 

moeilijkheidsgraad valt goed mee. Niet dat het een gemakkelijke zoektocht is, want vaak is er toch wel 

enige foutenlast, maar overdreven of buitensporig is het zeker niet. Het aantal vragen is ook steeds 

beperkt tot ongeveer 25, waardoor je de zoektocht zeker op een paar uur kan afleggen als je ook wat 

foto’s neemt van de infoborden en je niet noodzakelijk meerdere keren terug moet. Hopelijk vindt Erik 

ons voor volgend jaar weer een nieuw leuk dorpje om te gaan verkennen en waar we misschien nog 

nooit geweest zijn tot hiertoe. We kijken er alvast naar uit!  

                                                                                                                                              KD  
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