
 

Vul aan: “Een oude . . . verliest zijn streken niet” (M.A.: vos – Vic) Intussen wordt de Ros-

voorjaarszoektocht al een paar jaar in Wetteren gehouden, na meerdere jaren in Asse (wat mij zelf 

beter uitkwam omdat het bij wijze van spreken in mijn achtertuin ligt, maar daarvoor alleen kan men 

natuurlijk niet tot in der eeuwigheid in Asse blijven zoeken). Deze oude vos moet men in elk geval 

geen streken meer leren, want hoeveel zoektochten zou hij ooit al hebben ingericht? Wij zijn de tel 

kwijt geraakt, en hijzelf waarschijnlijk ook. Wetteren ligt volledig in de stijl van eerdere zoektochten 

van Vic’s hand, zoals de vroegere 1 mei-dagzoektochten en de jarenlange Palingfestival-zoektochten 

in het prachtig gelegen Mariekerke.  Men weet dus waar zich aan te verwachten: geen overdreven 

moeilijk of absurd karwei, maar ook telkens uitkijken voor een aantal mooie valletjes, die vaak 

‘klassiek’ zijn maar daarom niet minder verraderlijk, want Vic put uit een uitgebreid repertoire en uit 

een jarenlang opgebouwd archief van spitsvondigheden. Kortom, een perfecte mix van eenvoudige 

vragen waar je je ‘zeker’ voelt eens het antwoord is gevonden, maar ook vragen waar je goed uit je 
doppen moet kijken.  

VRAAG 3: Wat is de naam van de straat waar de firma zich bevindt die, volgens gegevens ter 
plaatse, betonnen pingpongtafels & picknicksets levert? In welk land bevindt zich deze 
straatnaam?  

Een mooi klassiek valletje dat door Vic nog eens 

werd bovengehaald. Je vond ter plaatse een 

plaatje waarop je een adres vond met de 

straatnaam “Raambrug”. De firma bleek 

gevestigd in Nederland. Maar bij het tweede 

gedeelte van de vraag was het opletten 

geblazen. Deze straatnaam “Raambrug” bevindt 

zich natuurlijk hier in België, en is hier te lezen, 
niet in Nederland! 

VRAAG 12: Welk negenletterwoord, waarin twee verschillende klinkers voorkomen, is 
duidelijk te zien van aan het anker? 
Tijdens de wandeling op het jaagpad langs de Schelde kregen we deze vraag voorgeschoteld bij een 

van die typische bordjes met een rode rand en een anker die je vaak langs waterlopen ziet. Je vond er 

op het bord met het anker het negenletterwoord “LEIDINGEN”. Dit vonden we nu wel iets te simpel, 

en inderdaad, in de verte, aan de overkant van het water kon je ook nog “BRANDWEER” bespeuren, 
wat een tweede geldig antwoord opleverde. 

VRAAG 13: Is er hier vanop een welbepaalde plaats, 

aan de overkant van de Schelde, een meervoud te 

zien van het woord SCHEPEN? Of is er hier vanop een 

welbepaalde plaats, aan de overkant van de Schelde 

een meervoud te zien van het woord SCHIP? 

 Het heeft niet veel gescheeld of we hadden ons bij deze 

vraag ook mooi laten vangen! Aan de overkant van het 

water las je in grote letters “SCHEPENS”. Dat is geen 

meervoud van het woord SCHEPEN (zou “schepenen” 

moeten zijn) en ook niet van het woord SCHIP. We 

hadden dus onmiddellijk twee keer “NEEN” genoteerd. Pas veel later viel onze euro. Let op de 

vraagstelling: “vanop een welbepaalde plaats”. Wanneer je een tiental meter verder wandelde op het 

jaagpad kon je plots de laatste letter van “SCHEPENS” niet meer zien en zag je enkel nog “SCHEPEN” 



staan. Vanop die welbepaalde plaats kon je dus wel degelijk het meervoud zien van het woord SCHIP. 
Een knap in elkaar gestoken vraag! 

VRAAG 16: Hij heeft een …… naar zijn vaartje en hopelijk rijdt hij geen scheve …… !  
Wat is bedoelde zijn familienaam en wat is bedoelde zijn voornaam? 

Bij Vic niet alleen vragen met mooie valletjes, 

maar ook steeds pure zoekvraagjes, waar niet 

zozeer een val in zit maar waar het er gewoon op 

aan komt om goed te zoeken en rond te kijken, 

wat nog altijd de essentie is van een zoektocht 

zoals het woord het zelf zegt. Ook in deze editie 

zaten heel wat vraagjes waar je toch even kon zoeken voor je oog op het gevraagde viel. Ter plaatse 

vond je “TOM SCHAETSAERT”, en “SCHAETS” en “AERT” deden je denken aan de woorden die in de 

uitdrukking ontbraken. Zoals deze vraag zaten er nog heel wat andere vraagjes in de zoektocht, waar 

met een ter plaatse te vinden woord of naam een vraag over een in Prisma te vinden uitdrukking of 

betekenis werd opgebouwd.  

De voorjaarszoektocht was in ware Rottiers-stijl opnieuw gekruid met de gekende ingrediënten: een 

aantal afschrijvertjes, een aantal mooie valletjes en een niet te lang parcours zodat het voor iedereen 

doenbaar is. Van Vic heb ik bovendien ooit iets geleerd dat ik nadien ook zelf in mijn eigen zoektocht 

bijna altijd heb toegepast: de eerste vragen zijn meestal zeer eenvoudig, om de ervaren deelnemers in 

slaap te wiegen en om beginners moed te geven, maar zoals Vic het mij zelf ooit eens zei: “Nadien 

begint het klokkenspel”. Dat klokkenspel heeft dit jaar in elk geval flink zijn werk gedaan, want de 

foutenlast lag opmerkelijk hoger dan de voorbije jaren. Ongetwijfeld zit ook de heer D’Haeseleer daar 

voor iets tussen, die vond dat Wetteren iets te gemakkelijk was geworden de voorbije jaren. Teveel 

foutloze en het resultaat enkel van de schifting laten afhangen is uiteraard ook niet de bedoeling en 

op de duur meer een loterij dan een zoektocht.  In elk geval was dit weer een prima in elkaar gestoken 

editie. Tot volgend jaar, oude vos!  -  KD  

         

   Foutenlast Caboraleden    40 Duerinck Eugène 2  

 1 De Veirman Octaaf 0  44 De Grave Rony 2  

 2 Van Bruaene Jacques 0    50 Belleter Linda 2  

 3 Elst Willy 0   53 Cornette Marc 3  

 4 Vanacker Danny 0   54 Wullaert Wim 3  

 5 Dierickx Koen 0   56 Pas Roeland 3  

 7 Jacobs Karel 0   57 Janssens Karin 3  

 8 Colpin Jacky 0   58 De Rycke Marc 3  

 9 Beernaert Stefaan 0   60 Delauw Karl 3  

 10 Malengier Marcel 0   68 Van Hemelrijck Maria 3  

 11 Van Damme Herwig 0   72 Ver Eecke Marc 4  

 13 Roels Anne-Marie 0   80 Stevens Dirk 4  

 14 Liefooghe Alix 0   86 De Backer Yolande 4  

 15 Thienpondt Annette 1   87 Leyssens Jos 4  

 16 Van Haver Wim 1   90 Mauws Hilde 4  

 18 De Vrieze Marianne 1   93 Meersman Lydia 5  

 19 Windels Ivan 1   95 Mertens Erik 5  

 21 Danneels Ria 1   99 Temmerman Dirk 5  

 23 Van de Velde Peter 1   103 Beckers Gerard 5  

 24 Verheggen Herman 1   106 Maesen Willy 5  

 27 Knockaert Hans 1   121 Hendrickx Johan +5  

 29 Franckaert Rudi 2   127 Van Nieuwenhuyse Chris +5  

 31 Meulebrouck Marleen 2   129 De Vos Paul +5  

 38 Van Wayenberge Rob 2   131 Dequidt Isa +5  

         

 




