
 

 

 

Met hun vorige inrichtingen, die door velen zeer gesmaakt werden, hebben onze leden Chris en Isa 

zeker een plaatsje verdiend tussen de ritten die tellen voor het  kampioenschap van onze club. En dat 

hebben ze dit jaar alleen maar bevestigd. 

 

Met de startplaats aan het Cultuurcafé Ter vesten kregen we bij het naar buiten gaan al meteen 

Vraag 1: Als eerste vraag een telvraag? 

Op de 2 muren aan deze zijde van dit 

centrum (gv.) werd door middel van 

donkere bakstenen een aantal letters 

aangebracht. Toch werden dezelfde 

letters niet altijd met evenveel donkere 

bakstenen aangebracht. Bij welke letters 

is dat zo? 

Mogelijke antwoorden: T – E – R – V – S 

– N – B – I – C  

Op de bedoelde gevels lezen we: TER 

VESTEN CC BIB. Het duurde niet lang om 

uit te maken dat de T er eens met 10 

bakstenen was aangebracht en eens met 12. 

Zo ook voor de E met 18 en 23 en de B met 

28 en 29 bakstenen. Maar daarmee waren 

we er nog niet. Let erop dat er twee vraagtekens staan in deze tekst. De eerste vraag hier is helemaal 

geen telvraag, dus moesten we eerst nog antwoorden met ‘neen’. 

Het antwoord werd dus: neen / T – E – B  

 

Al vrij snel kwamen we op het kerkplein terecht, van waar we als omloopvraag op zoek moesten naar 

pijltjes op zeshoekige bordjes (een hele karwei!) en onder meer een antwoord zochten op 

Vraag 6: Bevindt zich op dit plein een jaartal 

     a) uit het achtste decennium van de 18e eeuw? 

     b) uit het eerste decennium van de 19e eeuw? 

     c) waarvan de som van de cijfers 18 is? 

     d) waarvan de som van de Romeinse cijfers 2180 is? 

a) op de sokkel van de schandpaal lazen we J777 : ja 

b) op een moeilijk leesbare steen in de kerkmuur MDCCCVII : ja (de inrichter vond J805) 

c) op een elektriciteitskastje versierd met een afbeelding van een van de glasramen van de kerk  

    stond 1953 : ja  (hier toch even getwijfeld want vóór deze vraag werd gezegd dat we niets    

    mochten zoeken op de glasramen van de kerk en een afbeelding telt toch voor werkelijkheid)   

d) we vonden MCMLXXX = 2180 als som van de Romeinse cijfers, maar dat was op een steen  

    op de grond en daar mochten we volgens het reglement niets op zoeken : neen. 

 

Na kennis gemaakt te hebben met hoogleraar Jan-Frans Van de Velde die, hoewel hier geboren, langer 

in Leuven verbleef dan in Beveren, werd onze wiskundekennis op de proef gesteld voor 

Vraag 15: Als men de cijfers waaruit het jaartal bestaat dat zich op een bord met “Koetshuis” 

bevindt eens aandachtig bekijkt dan ziet men dat er telkens tussen 2 cijfers van dat jaartal een 

bepaalde relatie is. Noteer wat op de plaats van de puntjes (gv.) zou moeten komen in de volgende 

zin: Éen cijfer van dat jaartal is telkens ….. van 1 ander cijfer van dat jaartal. 

Mogelijke antwoorden: het dubbel – de helft – het kwadraat – de vierkantswortel 

Het daar gevonden jaartal is 1842. De foute redenering die we konden maken was: 1 x 2 = 2 x 2 = 4 x 

2 = 8 of telkens het dubbel. Even fout is 8 : 2 = 4 : 2 = 2 : 2 = 1 of telkens de helft. In beide gevallen 

houden we geen rekening met “één cijfer …. van 1 ander cijfer”. De enige twee die in aanmerking 

komen zijn 4 als het kwadraat van 2 en 2 als de vierkantswortel uit 4. 

 



Tijdens een wandeling door het prachtige domein Cortewalle met een zeer rijke geschiedenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 21: Waarvoor dient de beharing van een honingbij? 

Kies uit: A. om beter te kunnen voelen    B. om de warmte vast te houden    C. om zich te 

verdedigen (Telkens antwoorden met de letter waaraan het correcte antwoord vooraf gaat) 

We bevinden ons in de bijentuin en het antwoord is vrij vlot terug te vinden op een infobord:  

antwoord B. om de warmte vast te houden is het correcte antwoord. Maar opgelet! Dit is een list 

waarvan het een hele tijd geleden was dat we hem nog eens gebruikt zagen. Meestal volgt op zo’n 

vraag: antwoorden met de letter die een correct antwoord voorafgaat. Dus niet B maar C was in dit 

geval de correcte letter als antwoord op de vraag. 

 

Nadat we moesten weten dat Rubens geen Belgische schilder was want toen die leefde bestond België 

nog niet, kwamen we ook bij het gedicht “Cortewalle” van Anton Van Wilderode voor 

Vraag 26: Welk woord is foutief 

gespeld in het gedicht van Van 

Wilderode? (1 antwoord) 

We lezen in die tekst “Het clavecimbel 

van de wind …” Hierin is “clavecimbel” uiteraard foutief gespeld, want de beginletter moet ‘k’ zijn 

i.p.v. ‘c’. Daar er wordt gevraagd naar ‘het woord dat foutief is gespeld’, wordt de correcte schrijfwijze, 

nl. “klavecimbel” verwacht als antwoord. 
 

Proficiat, Chris en Isa! Een mooie zoektocht met een ruime variatie aan vragen op een zeer mooi en 

leerrijk parcours. We kijken al uit naar de 8ste editie volgend jaar. 

                                                                                                                                                Jacky C. 

 

   Foutenlast   Caboraleden           

 2 Roels Annemie 0  20 Rottiers Vic 0   

 3 Jacobs karel 0  22 Elpers Hugette 0   

 5 Maes Julienne 0  23 Delauw Karl 1   

 6 Liefooghe Alix 0  26 Van Haver Wim 1   

 7 Van Damme Herwig 0  27 Janssens Karin 1   

 8 De Veirman Octaaf 0  28 Pas Roeland 1   

 9 Schollaert Eddy 0  29 Van Hemelrijck Maria 1   

 10 Danneels Ria 0  33 Duerinck Eugène 1   

 11 Van Bruaene Jacques 0  35 Belleter Linda 1   

 12 Dierickx Koen 0  48 De Rycke Marc 2   

 13 Colpin Jacky 0  53 Thienpondt Annette 2   

 15 Knockaert Hans 0  55 Verheggen Herman 2   

 18 D'Haeseleer Michel 0   57 Hendrickx Johan 2   




