
Feestzoektocht Diksmuide : de oplossingen 

Benieuwd hoe JIJ het deed tijdens deze zoektocht?  

Of eigenlijk vooral : hoe WIJ dachten dat je het had moeten doen       

Vraag 1: Rangschik onderstaande gefotografeerde jaartallen in chronologische volgorde op je antwoordenblad 
als je het gefotografeerde langs je wandelweg voorbij wandelt ( max. 20 m van je wandelweg). Noteer telkens als 
je één van de gefotografeerde jaartallen voorbij wandelt de bij de foto horende letter.(vb. BECDF) 

 
    

 

A B C D E F 

 
De eerste opdracht is het chronologisch ordenen van de jaartallen als (= in het geval dat !) je het gefotografeerde 
langs je wandelweg voorbij wandelt. Je kon hieruit al afleiden dat er mogelijks één of meer jaartallen gewoon NIET langs 
je wandelweg voorkwamen. Het jaartal ‘1921’ bevond zich aan de overzijde van de Grote Markt (= meer dan 20 m van je 
wandelweg) en wandelde je dus niet voorbij. Verder is de opdracht om ze chronologisch (= gerangschikt naar de 
volgorde in de tijd) te ordenen en dat doe je als volgt: I856 – 1914 – 1920 – 1922 – 1924. 
De tweede opdracht vraagt je om de letters die bij de jaartallen horen te noteren telkens als je één van die gefotogra-
feerde jaartallen voorbij wandelt. Dat is absoluut niet hetzelfde als de eerste opdracht! Het gefotografeerde jaartal 
horend bij foto C wandel je twee keer voorbij want dat bevindt zich opnieuw binnen de 20 meter van je wandelweg bij het 
verlaten van de markt! Ook foto B moet 2 x geklasseerd worden (dit jaartal wandel je immers zowel bij het vertrek als bij 
de aankomst voorbij) >> B A C C F E B. 
 

Het gebouw rechts op de hoek van de Stationsstraat en de Bortierlaan was het station van de buurtspoorwegen (in het 

Frans: chemins de fer vicinaux) .  Bemerk de in elkaar verstrengelde letters (logo) die dit aangeven.  

Vraag 2: Welke zijn de in elkaar verstrengelde letters die hier op het hoekhuis voorkomen? 

M.A.:  CF  – VC  –  CFV  – VF – HF  – VHF. 

 

    

FH (F Hoyois) op het andere 
hoekhuis gezien? 
Antwoord ‘VF’ wordt niet fout 
gerekend. (maar is ook niet 
noodzakelijk) 

 

Beetje cryptisch...  Als je achter zijn initialen de naam van een soort ‘tractor’ plaatst dan bekom je volgens Prisma de 
naam van een grote terreinwagen die zijn naam ontleent aan een Amsterdamse winkelstraat... 
Vraag 3: Wat zijn de initialen van de langs de Stationsstraat vermelde persoon die men wegens zijn/haar beroep 
wellicht met open mond (of met je mond vol tanden...) tegemoet ziet (of zag)?   

M.A.:      DC  – AC – PC  – AM  – PM.  

 

 

Paul Callewaert tandarts >  PC > Zie je Prisma bij P.C. Hoofttractor.   >>> PC 
D. Callant orthodontie >>> DC 
Maar... bij de infoborden van vraag 4 kon je nog een extra antwoord aflezen van een 
afbeelding van de oude Stationsstraat >  A. MOREL tandmeester  >>> AM 

 



Halverwege de Stationsstraat bemerken we aan onze rechterkant bij de ingang van het park drie borden met toeristische 
informatie. Het bord met “De Oostvesten en het stadspark” trok onze aandacht.  
Vraag 4: Hoeveel verschillende jaartallen uit de twintigste eeuw komen hier voor op het infobord met 

“stadspark”?   M.A.: 1 – 2  – 3 – 4 – 5  – 6 .  

 
Dit was best eenvoudig als je tenminste gezien hebt dat op alle drie die borden “stadspark” te lezen stond. Er was een 
bord met 2 geldige jaartallen (1930 en 1936) , een tweede bord met 3 geldige jaartallen (1940 – 1914 – 1956) en een 
bord met 5 geldige jaartallen (1906 – 1923 – 1953 – 1914 – 1914 ). Het jaartal 1900 hoort NIET tot de 20ste eeuw. 
 

Vraag 5: Bevindt zich op het huidige stadhuis met belforttoren van Diksmuide: 
A. Een gedicht van Hedwig Spiliers? 

B. Eén hamer? 

C. Een gekroonde ‘koning’? 

D. Een jaartal “J923”? 

E. Een spore? 

 
Het gedicht was van Hedwig SpEliers , niet van Spiliers → neen. 
Er zijn ten minste twee ( ≠ één) figuren met hamer te zien op de voorgevel → neen. 
De gekroonde ‘koning’ = een leeuw met kroon was er wel → ja. 
Het jaartal is een venijnig reglementsvalletje! Je leest bovenaan “ J9 “ en onderaan “23”. Onze spelregels zeggen dat je 
een interlinie (volgende lijn) als een spatie moet beschouwen! Hier staat dus volgens onze regeltjes: “ J9  23 “ → neen.  
Op de zijgevel was er wel een spoor te zien, nl. aan een laars maar nergens bevond zich een spore (= voortplantings-
cel) → neen. 
 

Vraag 6: In welk jaar stond hier in de omgeving van het stadhuis - volgens plaatselijke gegevens -  een 
schandpaal? 

 
Het moeten niet allemaal ingewikkelde strikvragen zijn... Voor het stadhuis vond je op de grond (bij de fonteintjes) een 
ronde steen met vermelding van het gezochte jaartal: 1721. 
 

Bemerk bij de hoofdingang van de Sint-Niklaaskerk het infobordje waarop je leest dat deze kerk - inclusief het hele 
interieur – na WO I geheel moest heropgebouwd worden.. 

Vraag 7: Uit welke eeuw dateert de doopvont in deze kerk?       K.U. : 16e – 17e – 18e – 19e –  20e . 

 
Ook niet zo geweldig moeilijk natuurlijk. Als je tenminste begreep dat in DEZE huidige kerk alleen een replica van de 
doopvont uit de 17e eeuw te vinden was. De replica zelf dateert logischerwijs uit de 20e eeuw 
 

Bij het ‘cellenbouwsel’ even verder houden ‘stekelige’ insecten zich bezig met allerlei huiselijke karweitjes. Toch is er 

ééntje bij dat zich eerder met de eigen ‘productie’ bemoeit ...  

Vraag 8: Welk bijzonder attribuut heeft het insect dat hier ‘suikerstof uit bloemen’ bewerkt? 

M.A.: spons – honinglepel  – bezem – boek – telefoon – strijkijzer – bril . 

 

De bij die hier honing (= suikerstof uit bloemen) bewerkt, draagt een bril, wat voor een insect wel een bijzonder 

attribuut is (een bij met een bril zie je immers niet zo vaak      ). Vandaar dat we hier wel degelijk twee 

antwoorden op het antwoordenblad wilden zien, nl. ‘honinglepel’ EN ‘bril’. Het woordje “HIER” is trouwens 
cruciaal in deze vraag. Natuurlijk houden ook de andere bijen (die met spons, bezem, boek, enz.) zich 
normaal met honing bezig maar HIER niet! HIER doen ze blijkbaar enkel huishoudelijke taken. 
 

Deelnemers aan de Herfstzoektocht in Oostende herinneren zich misschien het kunstwerk De Golven van Patrick Steen. 
Hier op de Vismarkt bevindt zich een ander kunstwerk – ‘Jette’ genaamd – van deze zelfde beeldhouwer. Jette Dekeyrel 
was een plaatselijke volksfiguur die met haar viskar door de straten van Diksmuide trok. Het beeld toont een ongewoon 
nette en rustige (zwijgzame) versie van deze visverkoopster... 
Vraag 9: Welke van onderstaande ‘gegevens’ maken deel uit van dit kunstwerk? 

M.A.: Vissen – mes  – ben  – vistuig – viswijf – 2 oren. 



Geen Vissen wegens de hoofdletter (= teken van de dierenriem! – zie Prisma). 
Wel een mes en ook een ben = vismand. 
Geen vistuig want dat zou een hengel of ander voorwerp om mee te vissen moeten zijn (zie Prisma). 
Ook een viswijf maakte geen deel uit van het kunstwerk want dat zou een babbelzieke visverkoopster moeten 
zijn (zie Prisma) en volgens de inleiding op deze vraag is ze dat niet. 
Er zijn ten slotte geen 2 maar 4 oren die deel uitmaken van dit kunstwerk: 2 van de visverkoopster en 2 van de 
vismand. 
 

Bemerk aan je linkerzijde een blauwe tegel met “Steun aan België”. Op het linkse schild is de Nederlandse leeuw 
afgebeeld; op het rechtse schild de Belgische. De pijlenbundel is een symbool voor eendracht en beschouwen we niet 
als ’n wapen. (leeuwenklauwen ook niet) 
Vraag 10: Welke voorwerpen en/of dieren zijn afgebeeld op bedoelde tegel?   

M.A. : 1 kroon – 1 wapen – 2 rechterhanden  – 2 naar links kijkende leeuwen  – pijlen . 

 
Op de bedoelde tegel was slechts 1 kroon afgebeeld, nl. op de kop van de Nederlandse leeuw. Dit antwoord 
was dus al zeker juist. 
Er was echter niet 1 wapen afgebeeld maar 3 wapens. Wapenschilden zijn ook wapens (zie Prisma). 
Voor de 2 rechterhanden lees je in Prisma dat een voorwerp een ding is en een ding is ‘iets dat geen levend 
wezen is’. Als de handen, zoals hier, volledig los staan van een erbij horende persoon dan kan je toch niet 
meer beweren dat zo’n losse handen levende wezens zijn? Deze handen zijn wel degelijk voorwerpen die 
symbool staan voor onderling vertrouwen en steun. (en wij verwachten ze dus ook bij de antwoorden). 
De leeuwen kijken NIET naar links, maar ... ook NIET naar rechts. Ze kijken gewoon recht voor zich uit. 
De pijlen ten slotte waren duidelijk aanwezig. 
 

Ga het begijnhof binnen tot bij het infobord met “HET BEGIN” aan je rechterzijde. Net als tijdens de Herfstzoektocht in 
Oostende, vragen we om nota te nemen van ’n hier te vinden gegeven. Noteer het beginjaar van de Honderdjarige 
Oorlog en noteer meteen ook het eindjaar van deze zelfde oorlog op je routeblad.  

 
Hier werden twee opdrachten gegeven! 
Eerste opdracht: noteer het beginjaar van de Honderdjarige Oorlog. In alle logica noteer je, net zoals bij elke 
andere opdracht die in een zoektocht wordt gegeven, dit jaartal (1337) op je antwoordenblad ! 
Tweede opdracht: Noteer het eindjaar ... op je routeblad! Dit jaartal (1453) moet dus NIET op je antwoorden-
blad staan maar gewoon op je routeblad, zoals expliciet in de opdracht werd geëist. 
Er is ook gevraagd om nota te nemen van (= kennisnemen van) ’n hier te vinden gegeven. Om de twee erna 
volgende opdrachten te kunnen oplossen, moest je zeker kennisnemen van het gegeven dat Diksmuide zijn 
stadswallen uitgebreid heeft tijdens de Honderdjarige Oorlog (1337- 1453) wat erop wijst dat die oorlog hier 
woedde. (zie ook vraag 14) 
 

Los ook volgende vraag op met gegevens in de omgeving van dit bord met “HET BEGIN”. 
Vraag 11: Hoeveel bedraagt de som van de cijfers van het nummer van vzw De Lovie dat hier op een bord terug 

te vinden is?   M.A.:   <44  –  44  –  45  –  46   –  47   –  48. 

 
Even goed rondkijken en misschien ook meten wat wel of niet ‘in de omgeving’ te vinden was. De som van de 
cijfers van het telefoonnummer bedroeg 47 maar ook het banknummer was te vinden en daarvan was de som 
van de cijfers = 46. 
Ten slotte niet vergeten dat ook het huisnummer (82), vermeld op een bordje met “camerabewaking”, te 
vinden net buiten de toegangspoort, meetelt!  (<44) 
 

Vrijwel onmiddellijk aan onze linkerzijde bevindt zich een verkooppunt van een artisanaal biertje met aan de overzijde 
van de straat een infobord dat je allicht kan helpen om volgende supereenvoudige vraag op te lossen.  
Vraag 12: Welk jaartal hoorde – volgens informatie op het infobord hier bij de Handzamevaart – bij café 
(afspanning) Den Papegaei ?  

M.A.:  1448  – 1484  – 1844. 

 



  
 
De licht ironisch bedoelde opmerking dat dit een supereenvoudige vraag was, werd niet door iedereen 
gewaardeerd... maar toch heeft bijna iedereen gezien dat er aan de overzijde van de vaart (op de Vismarkt) 
nog een infobord stond.  Dat bord geeft 1484 aan i.p.v. 1448 als jaartal horend bij café (of afspanning) Den 
Papegaei ... 
 

Vraag 13: Welke van de hieronder vermelde vervoermiddelen bevinden zich in de omgeving van deze brug? 

M.A.: witte fiets  – rode auto  – rode fiets  – zwarte heksenbezem – groene fiets  – blauwe auto. 

 

Gewoon even je Prisma raadplegen en merken dat een heksenbezem GEEN vervoermiddel is      . Voor de overige 

mogelijkheden geldt (zoals steeds in zoektochten) dat de afbeelding gelijkgesteld mag worden aan het werkelijke voor-
werp dat men bedoelt af te beelden en dus bevonden deze vervoermiddelen – op de blauwe auto na – zich alle in de 
omgeving van deze brug. 
 

Bij het informatiebord nabij het huis met “Thuiszorg Familiezorg” hier op de hoek los je volgende vraag op.  
Vraag 14: Noteer op je antwoordenblad in opklimmende volgorde de verschillende jaartallen die een begin- of 
eindjaar betreffen van een oorlog die, volgens gegevens, in Diksmuide en omgeving woedde en die hier op dit 
infobord vermeld zijn.  

 
De vraag ging hier overduidelijk over het informatiebord met bovenaan “De Grauwe Broeders en het Spaanse 
gouverneurshuis”. In opklimmende volgorde vond je op dat bord eerst het jaartal 1453, dat je bij je bezoek aan 
het begijnhof op je routeblad noteerde. Zoals hogerop reeds vermeld, moest je in het begijnhof immers nota 
nemen (= kennisnemen) van het feit dat die Honderdjarige Oorlog ook in Diksmuide woedde. De Tachtigjarige 
oorlog geeft je de jaartallen 1568 en 1648 en WO I ten slotte nog de jaartallen 1914 en 1918. 
Alle andere antwoorden werden fout gerekend. Aangezien het woord ‘informatiebord’ niet in Prisma voorkomt, 
wordt (volgens het reglement) de algemeen gangbare betekenis gebruikt. Wie dus andere borden of zelfs de 
daar aanwezige gedenksteen als een informatiebord is gaan beschouwen, die is het toch echt wel heel ver in 
de verkeerde richting gaan zoeken. 
 

De beestentoren heeft volgens de nogal vage tekst op het hier aanwezige bord een flinke verscheidenheid aan 
bewoners. Sommige van de vermelde bewoners zijn er wel op afgebeeld, andere niet. 
Vraag 15: Welke van volgende dieren zijn hier WEL (evt. in het mv.) vermeld maar NIET afgebeeld?  

M.A.: vlinder – lieveheersbeestje  – bij – hond – vogel – egel  – vis.  

 
In de tekst op het bord met uitleg over de beestentoren zijn de vlinder, het lieveheersbeestje, de bij, de vogel 
en de egel vermeld. Maar het lieveheersbeestje en de egel zijn 
er niet op afgebeeld. Een vogel was er ook niet op afgebeeld maar 
toch was ‘HIER’ wel degelijk een vogel afgebeeld, weliswaar niet 
op het hierboven bedoelde bord, maar dat hoefde niet volgens de 
vraagstelling. Ter plaatse bevond zich immers een koperen 
grondspijker van de Erfgoedwandeling te Diksmuide (zie op de 
foto hiernaast) waarop (zoals aangeduid door de pijl) 3 vogels 
waren afgebeeld. 
Op een ander bord bemerkte je een afgebeelde hond, samen met 
de tekst “honden aan de leiband”. Dus was er ook een hond 
vermeld maar ook wel degelijk afgebeeld. 
Een vis was  nergens vermeld en evenmin afgebeeld. 
 
Bij het verbeteren hielden we ons heel strikt aan de antwoorden die we oorspronkelijk bedoeld hadden. Jullie 
weten het wel: een zoektocht is een SPEL waarbij je de antwoorden zoekt die de samensteller verwacht had! 
(en die samensteller heeft niet noodzakelijk de absolute waarheid in petto.) 



Berekenen hoeveel strafpuntjes je ‘verdiende’ ? 
Bij elke vraag streven we ernaar om een gemaakte fout steeds maar één keer te bestraffen. 

Nr. Gewenst(e) antwoord(en) Bepaling strafpunten Strafpunten 

Vr. 1 I856 – 1914 – 1920 – 1922 – 1924 
 
B A C C F E B. 

Deze jaartallen niet in chronologische volgorde: 
Jaartal 1921 (of D) als extra antwoord gegeven: 
Ordening letters niet juist of niet volledig: 

1 
1 
1 

Vr. 2 CF – VC – CFV – HF  Per ontbrekend antwoord: 

(“VF” als extra antwoord geven was hier niet echt 

de bedoeling maar werd niet bestraft) 

1 – 1 – 1 - 1 

Vr. 3 DC – PC – AM  Per ontbrekend antwoord: 
Extra antwoorden: 

1 – 1 – 1 
1 

Vr. 4 2 – 3 – 5  Per ontbrekend of onjuist antwoord: 

Extra antwoorden 

1 – 1 – 1 

1 

Vr. 5 A. Neen 

B. Neen 

C. Ja 

D. Neen 

E. Neen 

In elk van de vijf gevallen: indien geantwoord werd 

met het tegenovergestelde van het vereiste 

antwoord (dus “Neen” i.p.v. “Ja”’ respectievelijk 

“Ja” i.p.v. “Neen”) 

1 

1 

1 

1 

1 

Vr. 6 1721 Ander antwoord: 1 

Vr. 7 20e Ander antwoord: 1 

Vr. 8 honinglepel – bril  Per ontbrekend antwoord: 

Extra antwoorden: 

1 – 1 

1 

Vr. 9 mes - ben Per ontbrekend antwoord: 

Extra antwoorden 

1 – 1 

1 

Vr. 10 1 kroon - 2 rechterhanden – pijlen Per ontbrekend antwoord: 

Extra antwoorden: 

1 – 1 – 1 

1 

Extra 

opdracht 

1337 Jaartal niet genoteerd op je antwoordenblad: 

Of jaartal 1453 niet op je routeblad maar op het 

antwoordenblad genoteerd: 

1 

 

1 

Vr./ 11 <44 – 46 – 47 Per ontbrekend antwoord: 

Extra antwoorden: 

1 – 1 – 1 

1 

Vr. 12 1448 – 1484  Per ontbrekend antwoord: 

Extra antwoorden: 

1 – 1 

1 

Vr. 13 witte fiets – rode fiets – rode auto 

– groene fiets 

Per ontbrekend antwoord: 

 

Extra antwoorden: 

1 – 1 – 1 - 1 

 

1 

Vr. 14 1453 - 1568 – 1648 – 1914 – 1918   Jaartal 1453 ontbrekend: 

De jaartallen niet in opklimmende volgorde: 

Extra antwoorden:(vooral “I945”) 

1 

1 

1 

Vr. 15 lieveheersbeestje - egel Per ontbrekend antwoord: 

Extra antwoorden: 

1 – 1 

1 

 






