
 
 

 
 

In Tielt ben je steeds aan het juiste adres voor een zoektocht met net dat tikkeltje meer. Zo stonden we 

ook dit jaar aan de poort van ‘het Spoor’ om de uitdaging aan te gaan! Helaas dit zal de laatste maal zijn, 

op de prijsuitreiking kondigde Stefaan Debouver aan dat hij op pensioen gaat en de huidige generatie 

leerkrachten van de school willen deze organisatie niet verder zetten. Spijtig  want Tielt is een echte 

klassieker in het zoektochtengebeuren. 

In deze laatste editie druipte de ervaring er af en het was weer opletten geblazen om de kronkels te 

doorgronden in de vaak subtiel gestelde vragen.  En dat het niet gemakkelijk was bewijst de uitslag, 

niemand was foutloos, 15 deelnemers hadden 2 of 3 foutjes. Toch werd het een mooi resultaat voor ons, 

de eerste vijftien in de uitslag zijn bijna allemaal Caboraleden! 

 

vraag 8: We hadden haar nog nooit herkend en vonden de afbeelding maar raar.  

               Toch tekent ze hier terecht present, we hebben het nagevraagd, echt waar!  

               Als je 1/24 van bovenstaand karamellenvers dooreen schudt, vind je wie/wat 'ze' is.  

               Geef haar (vreemde) naam!  

Deze wat cryptische vraag is al een mooi voorbeeld van 

hoe subtiel deze werd opgesteld, straffe vondst van de 

inrichter. ‘Haar’ in het karamellenvers, dus wij maar 

zoeken naar iets vrouwelijk. Wij bemerkten een Maria-

beeldje en een afbeelding van een poes maar wat is er 

‘raar’ aan deze afbeeldingen.   

Na een tijdje rondlopen en niets bruikbaars gevonden te 

hebben herlees je best nog eens de vraag. Onze aandacht 

viel nu op ‘1/24’ in de zin na het karamellenversje. Zou 

het iets te maken hebben met café ’T Beirke’?  Het woord 

bier is niet correct en 1/24ste van een bak bier is een 

bierke… Tja, onze fantasie was  op hol geslagen.  

Dus nogmaals de vraag herlezen en eindelijk zagen  we 

het licht.. Het  karamellenvers bestaat uit 24 woorden. Eén van die woorden ( 1/24ste ) is PRESENT en 

is een anagram van SERPENT. Volgens Prisma is een serpent een gemene, slechte vrouw, maar nergens 

was er een afbeelding van een gemene vrouw te vinden. Deze inrichter fixeert zich echter niet 

blindelings, en dat is goed, op de betekenis in dit bijbeltje. De ‘gewone gangbare’ betekenis van ‘serpent’ 

zoals ik en wellicht jij het ook kent is ‘slang’. 

Op het eerste zicht vonden we geen slang, tot wij aan de overkant van de straat een apotheek opmerkten. 

Het symbool van de apotheker is  de esculaap, een staf waarrond zich een slang kronkelt. Op de gevel 

van deze apotheek vonden we 9 kronkelende zeshoeken en met wat verbeelding kon je daar een slang in 

herkennen. Door in de vraag “Toch tekent ze hier terecht present, we hebben het nagevraagd, echt waar!” 

waren wij zeker dat SERPENT het antwoord was dat moest gegeven worden. 

 

Vraag 18: Hoeveel verschillende namen van 

een muzieknoot kan je scrabbelen met letters 

die voorkomen op het bordje met de naam van 

de zorgverstrekker (geen val), in de straat met 

het gefotografeerde?   

0  –  1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7  –  8 

Veel werk om deze vraag op te lossen, we vonden 

al zes bordjes die zeker in aanmerking kwamen. 

’Het bordje’ in de vraagstelling betekent per bord 

antwoorden. 

Na wat scrabblewerk kwamen we al aan de 

antwoorden 3 – 4 – 6 – 8 .  



Op het zevende bordje worden twee namen van een zorgverstrekker vermeld. Als men vraagt naar een 

bord met de namen van zorgverstrekkers (meervoud) dan zou een bord met maar één naam niet 

meetellen. Maar het omgekeerde staat nergens vermeld in welk reglement dan ook. Het maakt 

reglementair dus niks uit of er één of twee of tien zorgverstrekkers op vermeld zijn. (één is genoeg) Zo 

kregen we het extra antwoord 2. 

Er was nog een valletje in de vraag. Na de driesprong vonden we een bord met “Dokter Stammen” en 

huisnummer 49. Dit eigendom bevindt zich op het Hulstplein maar het huisnummer volgt niet op een 

ander nummer op dit plein. Hetzelfde geldt voor de aanpalende straat. Huisnummer 39 volgt wel op het 

laatste huisnummer in de Hulststraat. Daaruit moet je besluiten, hoe raar dan ook,  dat dit eigendom tot 

de Hulststraat behoort. Zo hadden we nog een extra antwoord 8. 

 

vraag 24:  

Wat draagt de vrouwelijke persoon, van hier te zien?  

slippertjes    –    jeansbroek    –    hoofddeksel    –    kind    –    rok  of kleed  

Dit is een vraag met een klassiek valletje waarbij de  betekenis van een woord belangrijk is. Een  

jeansbroek, een hoofddeksel en een rok vonden we al snel op het uitstalraam. In een donkere hoek 

bemerkten we een gedenksteen met een afbeelding van een meisje die slippers droeg maar bij de 

mogelijke antwoorden staat er ‘slippertjes’ Voor deze vraag was het wel nuttig om ons ‘bijbeltje’ eens 

te raadplegen. Volgens Prisma is een slippertje een eenmalig geval van overspel. Een slippertje hebben 

we daar niet opgemerkt alhoewel het daar in dat donker hoekje misschien had gekund! 

Maar de kous was nog niet af, de vraag bevatte nog een valletje. We lezen “van hier te zien” in de vraag, 

dit is niet hetzelfde als “zich hier bevinden”! ‘Te zien’ betekent ook in de verte zien en inderdaad 100 m 

verder op een hoekhuis zagen we een Mariabeeld met een kind. Kind is ook een goed antwoord.  
 

 
 

Voilà, een greep uit het rijke aanbod aan gevarieerde vragen. Een dikke pluim! 

Stefaan stopt ermee of toch niet helemaal, na de prijsuitreiking wist hij mij te 

vertellen dat hij terugkeert naar zijn roots. Hij is van plan met zijn broer en zus 

een zoektocht te organiseren vanuit zijn thuisbasis de wijk 't Veld in Meulebeke 

waarschijnlijk in de periode begin juni tot half september. Het zal een zoek-

tocht worden met A- en B-vragen over hetzelfde traject van zo'n 35 à 40 km. 

Wij kijken er alvast naar uit! Stefaan stuurde mij al dit  mooi logootje. 
.                                                

                                                                                                            Jacques 
 

   Foutenlast Caboraleden             

1 Wullaert Wim 2  32 Van Tieghem Geert 4 

2 Dierickx Koen 2  33 Vanacker  Danny 4 

4 Van Damme Herwig 2  38 Mauws Marcel 4 

5 Beernaert Stefaan 2  43 Mauws Hilde 4 

6 Roels Anne-Marie 2  46 Knockaert Hans 4 

8 De Veirman Octaaf 3  47 Danneels Ria 4 

10 Van Bruaene Jacques 3  48 Verheggen Herman 5 

11 Engels Noël 3  55 Belleter Linda 5 

12 Stevens Dirk 3  61 Duerinck  Eugène 5 

14 Liefooghe Alix 3  62 Rottiers Vic 5 

15 Delrue Jef 3  63 Thienpondt Annette 5 

16 De Grave  Rony 4  67 Elpers  Hugette 5 

19 Pollet Noël 4  69 D’Haeseleer  Michel 5 

25 Elst Willy 4  70 Cornette Marc 5 

27 Malengier Marcel 4  71 Vanhaverbeke Raf 5 

30 Meulebrouck Marleen 4   73 Ver Eecke Marc 5 




