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K.R.C. 2022 : WAPENSCHILDEN IN BRUGGE 

UITLEG OVER VRAGEN EN ANTWOORDEN. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Lees deze uitleg eens na, vooral over de vragen 

waar u punten voor verloor. Het kan nuttig zijn. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Na iedere vraag wordt het percentage (afgerond) gegeven van het 
aantal deelnemers die de vraag volledig juist hebben beantwoord. 

 

1. Simpel om mee te beginnen, De Gulden Spoor was de naam die verwees 

naar de veldslag in 1302.         (95 %) 
 
 

 

2. De naam van het restaurant, gevestigd in het hoekhuis bij de viersprong, was 

DE GRAAF VAN VLAANDEREN. Maar ook in het andere hoekhuis was 

een restaurant te vinden. DE GOUDEN AAP was hier de naam ervan. We 

eisten de Franse benamingen ervan niet.       (94 %) 
 
 
 

3. Het aantal vierkantjes waarvan het oppervlak volledig zichtbaar zwart was, was 

14. De andere vierkantjes waren ofwel van een andere kleur of gedeeltelijk 

overschilderd met een andere kleur.        (87 %) 
 
 
 

4. Het gebouw dateerde, volgens een gegeven op de voorgevel van 1892. Niet 

van 1899.            (98 %) 
 

5. Deze vraag was wel al één van de moeilijke soort. 

Ter plaatse aan de wegopdracht nr. 9 waar we links afslaan zijn er 5 palen met 

een gekroonde Brugse b te zien. Een andere paal die op het eerste zicht leek 

op deze 5 had echter geen enkele inscriptie. En tenslotte, op een kleinere paal 

aldaar was (soms moeilijk) een Brugse b te zien. Maar deze letter b was niet 

gekroond en dat was wel door de vraag vereist.  

Hiermee was de kous nog niet af. De vraag was zodanig gesteld dat ze geldig 

was voor de ganse zoektocht. Bij wegopdracht nr. 58 kwamen we daar nog 

eens en toen waren er 2 geldige palen te zien. Samen dus 7 palen.    (84 %) 
 
 
 

6. Het aantal wezens op de bewuste voorgevel was als volgt te bekomen : 

7 wezens in de vensterbogen. 

1 leeuw in het schild (zelf met een schild met een kruis erin). 

2 personen op het verkeersbord aan de gevel. 

Samen dus 10 wezens.          (92 %) 
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7. Nabij de driesprong waren daar 3 zwarte metalen kunstwerken met een 

uithangbord aanwezig. Hiervan waren er, telkens op een hoekhuis, grote 

exemplaren te zien. 

Een eerste met “classics” en “waar meubeltraditie nog zin heeft” (2x voorkant 

+ achterkant). Dus 2x15=30 klinkers. 

Het andere grote uithangbord met “De Koetse” (2x) gaf 8 klinkers. 

Ook was daar nog een derde uithangbord dat voldeed aan de vraag. Hierop de 

tekst “NEO CLASSIC RESTAURANT” (2x) 16 klinkers.      (85 %) 
 
 
 

8. Men moest hier dus zoeken, op een gevel van het gebouw, naar platen waarop 

een letter t voorkwam. Platen met een letter t waren te vinden op 3 gevels, dus 

ook 3 antwoorden te geven. Op beide zijgevels 1 plaat en op de voorgevel 4 

platen. 5 platen werd niet bestraft aangezien hierbij twijfels zouden kunnen 

zijn op de term plaat of lat. Samen dus 1 – 4 – 1 als antwoord.     (90 %) 
 
 
 

9 Het schild bevond zich in de tekst “EERLIJK EN WERKZAAM”. De 

gevraagde woorden waren EN en WERKZAAM.      (99 %) 
 
 

 

10   Deze vraag werd geannuleerd wegens weggenomen herkenningspunten. 
 
 
 

11. Het aantal passers was hier 5.  4 in de boogvelden en 1 in het schild in het 

midden           (93 %) 
 
 
 

12. Tussen wegopdracht 17 en wegopdracht 18 kwamen we twee hotelingangen 

voorbij. Bij de eerste van hotel Van Eyck waren er twee sterren op het bord met 

de grote letter H en 2 op de deurbel. Deze laatste 2 zijn echter niet geldig 

wegens het reglement van de zoektocht (art. 10). Even verder was nog een 

ingang (hotel ACACIA). Nabij deze ingang waren er 25 sterren te zien. Dit 

hotel Acacia heeft ook een ingang (parking) waarvan de poort heel dikwijls 

open staat en waardoor niet altijd de daar vermelde sterren te zien waren. 

Hiermee werd dus voor het antwoord geen rekening gehouden. Het vereiste 

antwoord was hier dus 2 – 25.        (71 %) 
 
 
 

13. De naam van de film was snel te vinden en was DIRTY HARRY.    (99 %) 
 

14. Op het kunstwerk met de amazone op haar paard was een plaat te zien met 

“FLANDRIA NOSTRA”. De hierop vermelde familienamen waren LAGAE en 

VAN ACKER. Aangezien er twee familienamen waren moesten hier dus ook 

reeds twee antwoorden voor worden gegeven. Dus tweemaal de letter A.  

Maar ook op het beeld zelf was nog de familienaam van de bronsgieter vermeld 

: DE GROEVE. Dus ook de letter E was een juist antwoord.  

Alles samen dus A – A – E.          (89 %) 
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15. Aan de driesprong bij wegopdracht nr. 23 was vlug het beroep gevonden van 

Daniel Gillès. Letterkundige was hier het antwoord. Maar ook aan de 

volgende driesprong met de Palmstraat was een uithangbord te zien van een 

kapsalon dat door Louis-Daniel werd uitgebaat. Kapper was dus ook een juist 

antwoord.           (88 %) 
 
 
 

16. Op het raam van de zaak Lizzies Wafels stond er “EXTRA LARGE 

HOMEMADE WAFFLES” vermeld. De vermelde kledingsmaten waren hier 

EXTRA LARGE en LARGE. Dus  XL en L.        (90 %) 
 
 

 

17. Eerst en vooral moest men hier niet zoeken naar de namen van muzieknoten 

maar naar afgebeelde muzieknoten. Deze waren te zien aan het vest van Mozart 

die daar als knoopsgaten te zien waren. Er waren twee borden met “MORE 

THAN JUST RIBS”, dus ook twee antwoorden. Op het grote bord tegen de 

gevel zagen we 6 muzieknoten en op het uithangbord waren het er 4 aan elke 

kant, dus 8.           (82 %) 
 

 
 

18. Het aantal wezens was hier 6. Drie bovenaan en nog eens drie waar het water 

uitloopt.            (99 %) 
 
 

 

19 Bij het lezen van de tekst op de infoplaat aan de artiesteningang zagen we : 

7x ST – 1x TU – 1x DE en last but not least, ook nog tweemaal ED. Toaal gaf 

dit dus 11 als antwoord.         (84 %) 
 
 
 

20. Het aantal dieren dat op de voorgevel van het oude beursgebouw te vinden was, 

was 14. Tweemaal 4 op het uithangbord met VBRO - een leeuw en een lam op 

de plaat met “BROEDERSCHAP” -  3 zwaantjes in een schild en één zwaan op 

een bord.             (74 %) 
 

 
 

21. Waar we voorbij gingen was er tweemaal een tekst tussen “DIT HUYS” en 

“GHENAEMT” te vinden. Ertussen zagen we WAS ST JOORIS en daarna 

IS DE GROOTE SINT JACOB.          (93 %) 
 
 

 

22. Bij het samentellen van de als hoofdletters weergegeven Romeinse cijfers 

kwam men tot 1655. Men moest, volgens de tekst voor de vraag in het boekje, 

aan 1755 komen. De hier in het chronogram verkeerd geplaatste letter was dus 

de letter C als voorlaatste in de tekst verkeerdelijk klein geschreven.    (92 %) 
 
 
 

23. Het aantal blanco aanwezige schilden was hier, afhankelijk van de 

weersomstandigheden, soms moeilijk juist waar te nemen. Daarom werden 4, 5 

of 6 als goed gerekend.          (94 %) 
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24. De tegenhangster van een Vlaamse vent was hier snel te vinden in de naam van 

de daar aanwezige horecazaak : DE VLOAMSE TRINE.      (99 %) 
 
 

 

25. De juiste rangschikking van de foto’s gaf na wat speurwerk de hierna volgende 

reeks : D C H B I E A G F.         (99 %) 
 
 
 

26. De guldensporenslag en de Brugse metten vonden plaats in 1302. Men diende 

wel het antwoord te geven zoals daar op het monument werd vermeld. De juiste 

antwoorden waren dus de BRUGSCHE METTEN en de GULDEN 

SPOORENSLAG.           (94%) 
 

 
 

27. Op of aan het monument waren zeker 6 schilden te zien. Ook een zevende 

schild zien bovenaan, dat door oxidatie wat kleurtjes had gekregen, werd niet 

bestraft.           (92 %) 
 
 
 

28. Door vergelijking van de wapenschilden en ook door de teksten boven de vraag 

in het boekje was af te leiden dat de gevraagde naam van de stad 

OOSTENDE was.          (94 %) 
 
 
 

29. Op de twee platen samen waren 21 familienamen vermeld die begonnen met de 

letter V. Er was evenwel één familienaam die tweemaal voorkwam 

(VERHAEGHE). 20 was dus het juiste antwoord.      (96 %) 
 
 

 

30. Op de gevel van het stadhuis kwamen er sleutels voor in de wapenschilden van 

OOSTENDE en TORHOUT.        (98 %) 
 
 

 

31. Terug een vraag van het moeilijke type. De vraag is zodanig gesteld dat men 

moest zoeken op iedere gevel van de Brugse griffie en er waren daar drie gevels 

zichtbaar. De voorgevel, de zijgevel onder de overwelving en ook nog de 

achtergevel waar in de tekst voor de vraag nog wordt naar verwezen.  

Op de voorgevel zagen we heel duidelijk 9 kronen (6 op de naar voor 

uitstekende hoofden - 2 in het Brugse wapenschild - één op de kop van een 

leeuw in het uiterst linkse ambachtenschild). Echter, veel minder duidelijk, en 

enkel zeker te weten na raadpleging van documentatie ter zake, kon men nog 4 

kronen waarnemen (3 in het ambachtenschild van de metaalbewerkers en één in 

dit van de lederbewerkers). Deze laatste vier ook bij het antwoord geven werd, 

omwille van de nodige documentatie en een verrekijker niet bestraft). 

Op de zijgevel waren er 2 kronen te zien. Eén met de Brugse b op het stenen 

paneel voor het UNESCO werelderfgoed en ook één bovenop een 

verlichtingsarmatuur. Merk hierbij op dat het plafond als onderkant van het 

gewelf niet als een gevel (muur = vertikaal) kan worden beschouwd. Op de 
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achtergevel, wanneer we ons omdraaiden in de Blinde Ezelstraat waren er dan 

nog eens twee kronen te zien.  

Het totale antwoord was hier dus 9 – 2 – 2.       (57 %) 
 
 
 

32. Onder het gewelf zagen we de gekroonde Brugse b op het stenen paneel uit de 

vorige vraag en ook nog één tegen het plafond van het gewelf. Totaal moest 

hier dus 2 worden geantwoord.        (99 %) 
 
 
 

33. Om deze vraag te beantwoorden moest men aan de gevel van het Huide-

vettershuis het aantal personen zien die daar in steen boven de vensters werden 

afgebeeld. Het juiste antwoord was hier 2.       (99%) 
 
 

 

34. Hier ook weinig problemen met de invuloefening. Telkens de vierde letter uit 

de daar vermelde woorden. Resultaat was de letter I.      (98%) 
 
 
 

35. Onze rekenoefening was niet zo moeilijk. Het vierkant op het grondplan, zoals 

in de tekst gegeven, had een zijde van 71,4 mm. Op het plan zelf was 

aangegeven dat de zijde van een vierkant in werkelijkheid 250m was. 71,4mm 

was dus nodig om 250.000mm voor te stellen. De verhouding hiervan is 

ongeveer 1/3500. De grootste moeilijkheid van deze vraag lag echter in het feit 

dat daar nog een ander grondplan van Brugge stond. Dit had een schaal van 

1/1230. Uiteraard waren beide antwoorden vereist.      (81%) 
 
 
 

36. De leuze van Gruuthuze (Plus est en vous) was nabij (5m) de toegangspoort op 

het eerste zicht maar één keer vermeld (midden onder het wapenschild). Bij 

nader toezien stond ze ook nog meermaals onder en bij de twee engelen aan de 

zijkanten. 3 maal of meer was dus het enige juiste antwoord.     (94%) 
 

 
 

37. Nabij de driesprong waren in totaal 8 wezens afgebeeld. 

Twee grote engelen. 

In het schild boven de poort één zwarte leeuw en twee gouden leeuwen. 

Maria met kind en een engel op het hoekhuis tegenover de toegangspoort van 

het Bisschoppelijk paleis.          (96%) 
 

 
 

38. Hier moest men aandachtig zijn voor wat op de foto te zien was. De foto was 

niet genomen van de eerste steen met “DE CASTILLION”, maar wel van de 

tweede die een streepje meer had in zijn kader bij de letter D. De witte letter op 

blauwe achtergrond die het dichtst stond bij deze steen was de letter r uit 

“water”.            (90 %) 
 
 
 

39. De vermelde jaartallen waren : 
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Rode 1669 en “Sixteen sixty nine” in een steen, I6 69 op voorgevel van zelfde 

huis. 1631 en 1456 op Godshuis. 

I872 bovenaan een gevel (dit werd het minst opgemerkt). 

1958 in steen met “architect” 

200I op de zijkant van een zwart kunstwerk “GELAAGD”.    (55%) 
 
 
 

40. Aan huis ’t schaep waren er 4 wezens 

te zien. Mogelijks zag men ook nog 

een wezen in een soort kunstwerk op 

een zijkant van het huis, wat niet werd 

bestraft. Maar belangrijk was wel een 

goudkleurige plaat (foto) nabij de 

ingang op te merken waarop nogmaals 

de voorgevel van het huis als tekening werd vermeld. Hierop waren geen 

wezens afgebeeld foto) en er moest dus ook met minder dan 2 worden 

geantwoord.           (67%) 
 
 
 

41. Een makkie als afsluiter. Volgens een aan onze rechterzijde tegen een gevel 

geplaatste stenen plaat : ‘Gezien door het eigen raam lijken de sterren 

dichterbij’.             (99 %) 
 

 

SCHIFTINGSVRAGEN : 
 

Volgens de resultaten van de lottotrekking op 15 oktober 2022 : 
 

1. De drie laatste cijfers van het jokergetal  :      891 

2. Reservegetal lotto:                                            15 
 

Aantal deelnemers met : 
 

0 fouten :   32    3 fouten   : 45       6 fouten   : 12 

1 fout  :   25               4 fouten   : 25       7 fouten   :   9 

2 fouten :   51    5 fouten   : 24       8 fouten en meer   : 120 
 

 

Voor deze zomerzoektocht, Wapenschilden in Brugge, werden er ongeveer  

410 deelnemingsformulieren aangeschaft waarvan er 343 werden 

teruggestuurd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   KONINKLIJKE KRISTOFFEL ZOEKTOCHTENCLUB – K.R.C. 
 

 

Nog tot 31 maart 2023. 
 

FOTO- en WINTERZOEKTOCHT 
 

HET NIEUWE BEURSGEBOUW  
EN DE BRUGSE VESTEN 

 

Langs hetzelfde parcours van 1,8 km. 
Evenwaardige KRC prijzentafels. 

 

Deelnemingsformulieren : 11 euro. 

 

 

 

 

Bezoek ook eens onze website 

www.krczoektochtenclub.be 

 
     U vindt er o.a. uitleg omtrent : 

 

• Het reglement van zoektochten. 

• De activiteiten van onze club. 

• De nabeschouwingen (volledige uitslag). 

• Enz..  
 

Of beter nog, word lid van de KRC zoektochtenclub 

door overschrijving van 8 Euro op KRC rekening  

BE73 7512 0924 0760. U bent dan lid tot eind 2023. 
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U wordt dan verder geregeld geïnformeerd over het 

reilen en zeilen van deze mooie hobby die aan 

zoektochten deelnemen toch is.     
 

☺  van ZOEKTOCHTEN  is … 

                                         lid zijn van K.R.C. 
 

 
 
 

   
 

MET DANK VOOR UW DEELNAME. 
 

 




