
 

 

Een jaarlijkse uitstap waar we telkens weer erg naar uitkijken is een zomers dagje in Langemark-

Poelkapelle met zijn rustige, landelijke wegjes en authentieke dorpjes in een prachtige streek die 

geschiedenis en folklore ademt (ik beken: als ik zo’n coole verhalenpaal tegenkom kan ik het toch niet 

laten om eens op de knop te gaan drukken ☺). Wie Langemark zegt denkt ook aan een zoektocht die 

ondertussen een echte klassieker in de zoektochtwereld is geworden: de Vredeszoektocht, al blijft deze 

zoektocht enkel de laatste jaren consequent zo heten. Herinner U vroeger de soms klinkende namen als 

‘Speuren en leuren’, ‘Geruchten in de gehuchten’ of ook nog ‘Van Dolmen tot Disney’. Alleen ‘Zoeken 

en ondertussen een slag van de Eeckhoutmolen krijgen’ ontbrak nog. Tevreden konden we vaststellen 

dat Danny er dit jaar weer veel tijd en moeite had ingestoken. De zoektocht zat boordevol mooie 

vraagjes, ingenieuze valletjes en subtiele spitsvondigheden. Kortom, zoals we het graag zien: lastig om 

hier een foutloos parcours af te leggen, maar niettemin aangenaam en ontspannend. 

VRAAG 5: Wat is de uitkomst van A+B+C+D door gebruik te maken van de bekomen oplossingen 

van onderstaande 4 opgaven? 

A = De leeftijd die de op dit bordje vermelde burger had toen hij overleed op Maria-

Tenhemelopneming 

B =  Het aantal op dit bordje vermelde namen beginnend met de letter “D” 

C = Het aantal op dit bordje voorkomende vermeldingen van het jaartal 1914. 

D = Het aantal op dit bordje vermelde burgers die stierven op de laatste dag van een maand. 

 

Bij deze vraag was het opletten geblazen. Bij opgave B moest je erop letten dat enkel “D’Hulster Louis” 

geldig was omdat een “D” een afzonderlijke letter ‘D’ is. Bij C mocht je ook de afgekorte vermelding 

“nov 14” niet vergeten en bij D moest je eraan denken dat 28/02/1916 niet de laatste dag van een maand 

was omdat 1916 een schrikkeljaar was met 29 dagen in februari. Wij antwoordden met een uitkomst van 

‘80’, wat achteraf ook het verwachte antwoord bleek, maar blijkbaar was er toch wat twijfel bij velen 

omdat volgens de regels omtrent ‘vermelden’ in het nieuwe zoektochtenreglement eigenlijk eerder ‘79’ 

had moeten geantwoord worden. Ik geef toe dat ik zelf ook nog niet alle finesses en regels van dit nieuwe 

reglement tot in de puntjes beheers. In dit geval pakte dat voor mij goed uit en kwam ik er goed mee 

weg, maar ik moet het dringend eens beter onder de knie krijgen want vroeg of laat zal het mij anders 

fouten kosten.  

VRAAG 10: Wat bevindt zich het dichtst bij de tekst die 

de vertaling is (in het Welsh) van ‘Wales voor altijd’ en 

die, zoals te zien tijdens je bezoek aan deze site, op een 

steen werd aangebracht? M.A.: een rode draak – een 

witte draak – een zwarte draak – een witte sfinks – een 

grijze muis – een witte muis. 

Een mooie vraag in typische Danny-stijl.  Ter plaatse vond 

je de bedoelde tekst (“Cymru am Byth” voor degenen onder 

ons die een vloeiend mondje Welsh spreken) 2 keer. Zo 

kwam je aan een rode draak en een witte draak. Een sfinx 

stond ter plaatse nog wel net iets dichter, maar ‘sfinks’ is fout gespeld en dus niet geldig. In je boekje 

stond de tekst ook nog eens op een foto van een muur, waarbij lepe Danny een grijze muis had geplakt. 

Doch volgens Prisma is een grijze muis een uitdrukking voor ‘iemand die niet opvalt’ en dus niet geldig. 

Wat stond dan wel het dichtst bij die tekst op de muur? De witte muis naast het toetsenbord en de PC op 

de foto net boven de muur. Wat een mooi opgebouwde vraag! 



VRAAG 13: Hoeveel bekom je als resultaat wanneer je het aantal medeklinkers van het op dit 

bord vermelde woord waarvan de begin- en eindletter identiek zijn aan elkaar optelt bij het aantal 

verschillende klinkers van “datzelfde woord”? 

Ah, de verschillende klinkers van “datzelfde woord”, die val kennen we ondertussen. Het staat tussen 

aanhalingstekens, dus je moet de klinkers uit de tekst “datzelfde woord” nemen, en niet de klinkers van 

het woord op het bord. Een mooi voorbeeld van een valletje dat we elders al ontelbare keren hebben 

gezien, maar dat er in feite enkel maar staat om de aandacht van de échte val in de vraag af te leiden, 

namelijk het woordje ‘identiek’. Hierdoor was bijvoorbeeld een woord als “Lokaal“ niet geldig, omdat 

de beginletter een hoofdletter is en de eindletter een kleine letter, waardoor dit volgens Prisma niet langer 

‘identiek’ (= ‘helemaal gelijk’) is.  

Dat deze zoektocht vorig jaar ‘Zoektocht van het jaar’ werd moet niet verwonderen. Jaar na jaar is het 

telkens weer een zeer geslaagde editie. Ik heb het al eerder gezegd: ik ben fan van Danny’s stijl,  het 

verzorgde routeblad, de subtiele dosering van de valletjes. De vragen zien er soms ogenschijnlijk 

eenvoudig uit, maar er zit vaak toch een subtiele val in die je niet altijd meteen doorhebt. Of er zit een 

val in de vraag die je meteen herkent vanuit andere zoektochten, om later vast te stellen dat dit maar een 

afleidingsmaneuver was om een dieperliggende val te camoufleren. 

Toch zit er wel degelijk hier en daar ook een eenvoudigere vraag tussen, waarbij er niets meer inzit dan 

gewoon het antwoord ter plaatse zoeken of een woord vormen met een gevonden gegeven. Men moet 

zich maar eens afvragen wat het moeilijkste is: een zoektocht waarbij in elke vraag een valletje zit (en 

de deelnemers ook weten na een tijdje dat je in elke vraag een val moet vinden) of een zoektocht waarbij 

vragen met valletjes afwisselen met eenvoudige vragen, en je dus nooit zeker weet in welke vraag een 

val zit en in welke niet. Ik denk het tweede. Discussie is er overal en de ‘perfecte ‘zoektocht zonder 

twijfelgevallen bestaat niet, maar samen met meer dan 250 (!) andere deelnemers kan ik alleen maar 

vaststellen dat dit elk jaar opnieuw een mooie, knap in elkaar gestoken zoektocht is. Volgend jaar terug 

op post voor de 11de Vredeszoektocht (of Van Dolmen tot Danny ☺)                                KD   

                                                                                                                                                     

 

   Score Caboraleden        max.  97 ptn.    

 1 Jacobs Karel 96  51 Van Tieghem Geert 93  

 2 Elst Willy 95  52 Windels Ivan 93  

 3 Delrue Jef 95  56 Franckaert Rudi 93  

 4 De Vrieze Marianne 95  57 Duerinck Eugène 93  

 6 Beernaert Stefaan 95  62 Verheggen Herman 93  

 7 Van Damme Herwig 95  71 Beckers Gerard 93  

 8 Knockaert Hans 95  72 Belleter Linda 93  

 10 Liefooghe Alix 95  78 Wullaert Wim 92  

 11 Van De Velde Peter 95  85 Pollet Noël 92  

 12 Danneels Ria 95  86 Mauws Marcel 92  

 14 Engels Noël 95  87 Meulebrouck Marleen 92  

 15 Dierickx Koen 95  88 Temmerman Dirk 92  

 17 Van Bruaene Jacques 95  93 Mauws Hilde 92  

 18 Colpin Jacky 95  95 De Grave Rony 92  

 20 Leyssens Jos 94  100 De Bruyckere Rachel 91  

 29 Delauw Karl 94  119 Ver Eecke Marc 91  

 30 Maesen Willy 94  129 Leterm Dirk 90  

 32 D'Haeseleer Michel 94  137 Vandekerkhove Christine <90  

 33 Rottiers Vic 94  147 Vanhaverbeke Raf <90  

 34 Cornette Marc 94  206 Pas Roeland <90  

 36 Elpers Hugette 94  207 Van Hemelrijck Maria <90  

 37 De Backer Yolande 94  211 Bauduin Kathy <90  

 46 Stevens Dirk 93  212 Bauduin Robert <90  

 47 Thienpondt Annette 93  214 Bauduin Dirk <90  

 50 Van Haver Wim 93  229 Meersman Lydia <90  


