
 

 

 

 

 

 

 

Een leerrijk thema werd er gekozen voor de zomerzoektochten van KRC. Tijdens de wandeling 

kregen we uitgebreid info over het ontstaan en de betekenis van de wapenschilden, evenals die van 

de in de heraldiek gebruikte namen voor de kleuren. Gelet op het rijke historische verleden van de 

stad is er aan wapenschilden geen gebrek.  

 

Vraag 5: Hoeveel arduinen palen met een gekroonde Brugse letter b, nabij de Sint-

Salvatorskathedraal, zijn vanaf onze wandelweg tijdens deze zoektocht te zien? 

Waar we ons op dat ogenblik bevinden staan 5 palen met de gekroonde Brugse b. Eentje met een 

ongekroonde b evenals deze waar helemaal geen b op voorkomt tellen niet mee. 

Maar later in de zoektocht komen we terug nabij de kathedraal en daar vinden we nog 2 geldige palen. 

Antwoord op deze vraag: 7. 

 

Vraag 12: Hoeveel sterren zijn er nabij de ingang van een hotel vermeld? 

Het eerste hotel dat we tegenkomen is hotel Van Eyck en daar vinden we naast de ingang een bordje 

met 2 sterren. Is een eerste antwoord. Maar even verder komen we voorbij Hotel Acacia, waar we 

alles samen 25 sterren tellen. Er staan 16 sterren op de luifel, op een bordje naast de ingang 4 voor de 

hotelclassificatie en nog eens 5 bij “Hotelstars.eu”, een instantie die de hotelclassificaties promoot. 

Het vereiste antwoord: 2 – 25. 

 

 
Op de Burg gekomen, een van de mooiste plekjes van Brugge, gaan we tot bij de Griffie voor Vraag 

31: Hoeveel kronen (hoofddeksels – aan de zuilen zijn geen hoofddeksels te zien) bevinden zich, 

op de gevel van de oude Civiele Brugse Griffie, lager dan de vensters van de eerste verdieping? 

Hier is het belangrijk de vraag goed te lezen, want er is sprake van de gevel, dus iedere gevel 

afzonderlijk en dat zijn er in dit geval drie: de voorgevel, de zijgevel onder de overwelving en de 

achtergevel te zien van in de Blinde Ezelstraat. 

Op de voorgevel bemerken we 6 gekroonde hoofden, een gekroond leeuwtje op een ambachtenschild 

en 2 kronen op het wapenschild. Op de zijgevel staan in het stenen paneel van Unesco Werelderfgoed 

een gekroonde Brugse b en een gekroonde leeuw in het wapenschild. 

Tenslotte op de achtergevel bemerken we nog 2 gekroonde hoofden. Het antwoord op deze vraag is 

dus 9 – 2 – 2. 

 

 

 



Vraag 39: Welke jaartallen zijn, zoals ze hier 

vermeld zijn, bij deze driesprong te zien? 

Bij het huis met huisnummer 16 worden we al 

verwend. Daarop vinden we I6 69 in de 

puntgevel, 1669 en “Sixteen sixty nine” op een 

steen naast de deur. Op het godshuis ernaast 

staan de jaartallen 1456 en 1631. In een oude 

steen lezen we 1958 en aan de zijkant van een 

kunstwerk ook nog 200I. Maar daarmee zijn we 

nog niet klaar, want hoog in een gevel wat meer 

naar links staat ook nog I872.  

 

 

 

Vraag 40: Hoeveel wezens zijn er te zien op of aan het huis ’t Schaep? 

Mogelijke antwoorden: minder dan 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 

We bemerken 1 schaap in de windwijzer op het dak en 3 schapen op de voorgevel, samen dus 4 

wezens. Maar dan mogen we niet uit het oog verliezen dat er naast de ingang nog een plaat hangt, 

met daarop een tekening van huis ’t Schaep. Daarop staan geen wezens vermeld, dus bijkomend 

antwoord 0. 
 

Met 343 deelnemers voor deze zomerzoektocht kunnen we spreken van een groot succes. Een 

nieuwigheid was het tijdstip van de prijsuitreikingen, nl. de fotozoektocht in de voormiddag en de 

zomerzoektocht om 14u. Waarschijnlijk zijn we niet de enigen die dit een prima initiatief vinden, 

want ook al ben je daar een aantal uren zoet, mensen die nog een lange terugreis te doen hebben 

komen toch nog op een redelijk uur thuis. 

Nog tot 31 maart kan deelgenomen worden aan de winterzoektochten, over een afstand van 1,8 km 

en met als thema ‘Het nieuwe beursgebouw en de Brugse vesten’. Zeker doen! 
 

                                                                                                                                         Jacky C. 

 

 
 Score Caboraleden           max. 65   49 Leterm Dirk 64 

 2 Dierickx Koen 65  50 Mauws Marcel 64 

 3 Engels Noël 65  57 Danneels Ria 64 

 6 Beernaert Stefaan 65  58 Elpers Hugette 63 

 10 Delrue Jef 65  59 Belleter Linda 63 

 11 De Vrieze Marianne 65  60 Beckers Gerard 63 

 12 Van Bruaene Jacques 65  78 Wullaert Wim 63 

 17 Colpin Jacky 65  80 Mauws Hilde 63 

 19 Windels Ivan 65  82 De Bruyckere Rachel 63 

 20 Vanacker Danny 65  100 Duerinck Eugene 63 

 21 Van de Velde Peter 65  102 Van Haver Wim 63 

 22 Van Damme Herwig 65  104 Maesen Willy 63 

 23 Franckaert Rudi 65  121 De Grave Rony 62 

 24 Van Tieghem Geert 65  142 Meulebrouck Marleen 62 

 27 Elst Willy 65  150 Pollet Noël  62 

 29 Liefooghe Alix 65  156 Cornette Marc 61 

 31 Jacobs Karel 65  157 D'Haeseleer Michel 61 

 32 Malengier Marcel 65  167 Stevens Dirk 61 

 33 Knockaert Hans 64  175 Vanhaverbeke Raf 61 

 36 Verheggen Herman  64  183 Bucquoye Luc 60 

 37 Temmerman  Dirk 64  197 Monbaliu Maria 60 

 42 Ver Eecke Marc 64  218 Van Wayenberge Robert <60 

 45 Thienpondt Annette 64  228 Meersman Lydia <60 

 46 Rottiers Vic 64   280 Van Den Bossche Nana <60 




