
5de Vrededaal-VRAGENzoektocht 
Een woordje uitleg  

 

 Vraag 1:  De steen was te vinden in de inkomhal van de sporthal. Op deze steen werden twee fouten  

gemaakt in de opmaak van de tekst. Er stond "eerste steenlegging" terwijl dit in één woord moest  

geschreven worden: "EERSTESTEENLEGGING". Verder stond er bij de gegevens van de aannemer  

de afkorting van naamloze vennootschap als "NV." terwijl dit volgens Prisma "nv" (kleine letters,  

zonder punt) moet zijn.  

 

 Vraag 2:  De teksten "HEAVENLy"en "HOUDT" waren te vinden op twee verschillende huisnummerbordjes.  

"IN YOUR FRIDGE" was niet te vinden, "IN YOUR FRIDGE" was overal "IN OUR FRIDGE". Het jaartal  

"1871" was niet te vinden met de enen geschreven met Romeinse cijfers. Er was op een bord de  

tekst "BUSSEN" te vinden, maar er stond op het bord maar één bus afgebeeld! Correcte  

antwoorden: B, Den E.  

 

 Vraag 3:  In Prisma is te lezen dat de pols een deel is van de onderarm bij de hand. Vandaar dat het antwoord  

sowieso "NEEN" moet zijn, zowel op deel 'A.' als deel 'B.' (de polsbanden bevinden zich niet aan  

de hand). Wie ook nog had gezien dat er in de zoekruimte twee linkerhanden waren, antwoordde  

met 4x "NEEN", wat ook het vereiste antwoord was.  

 

Vraag 4: Eens het bord gevonden was, was het moeilijkste werkje geklaard. In de woorden "DORPSFEEST",  

"SZAPINSZKY" en "RIOLERINGSWERKEN" stonden precies vier medeklinkers na elkaar. Het  

antwoord was dan ook 3.  

 

Vraag 5: Voor het oplossen van deze vraag moest je op zoek naar te lezen teksten. "BREENDONK" was  

zesmaal te lezen op het bord, "BELGISCHE" en "ANTWERPEN" elk driemaal. "TOREN" was viermaal  

op het bord vermeld. Dan was het nog even opletten. Je moest ook nog op zoek naar de tekst "4'  

- 'SEPTEMBER", wat als te lezen tekst hetzelfde is als "4 SEPTEMBER" en ook "4. SEPTEMBER". Bij  

te lezen teksten mag je alles wat geen cijfer of letter is wegdenken. Op het bord was op die manier  

in totaal driemaal deze tekst te lezen.  

 

Vraag 6: Bij het inrichten van de zoektocht in maart, was het idee gemaakt om een vraag te stellen rond alle  

witte heiligen die te zien waren aan de linkerkant van de kerk. In combinatie met het  

reglementspunt dat Jezus/Christus voor ons niet als heilige beschouwd wordt ontstond de op te  

lossen vraag. In de zoektochtperiode waren echter de bladeren aan de bomen gegroeid, waardoor  

de figuren op het kerkhof niet meer te zien waren van buiten de toegangspoort. Vandaar dat het  

antwoord 'Z.O.' (Mariabeeldje aan de gevel van het schoolgebouw) als enige antwoord vereist was,  

met dien verstande dat de windrichtingen, horend bij de Christusfiguren niet vermeld werden.  

 

Vraag 7:  Een moeilijk te lezen steen, maar bijna iedereen vond het correcte antwoord: ETIERBEECK.  

 

Vraag 8:  Er waren twee stenen met "ZUSTER", dus twee antwoorden. We vroegen naar de verschillende  

cijfers, dus moest je rekening houden met Arabische en Romeinse cijfers. Op de bovenste steen  

ontbraken de cijfers 1, X, L, C, D en M. Op de andere steen ontbraken de cijfers 0, 1, 2, 3, 4, V, X,  

L, C, Den M.  

 

 Vraag 9:  De tekst "GESNEUVELDE SOLDATEN" is niet te lezen. Lezend van links naar rechts zit immers het  

woord "OORLOG" tussen beide woorden. Ook de laatste 'E' van "GESNEUVELDE" is op het  

monument niet te lezen als een 'E'. Bovenaan op het monument was één leeuw te zien, maar ook  

op de achterkant van het monument was een leeuw afgebeeld, dus was er niet 'één leeuw'. Een  

klimop is volgens Prisma een klimmer, dus die was er wel. Onderaan het afgebeelde steekwapen  

waren twee kwasten te zien. Heb je ook gezien dat er vijf vraagtekens geplaatst werden, waardoor  

je ook vijf antwoorden moest geven? Correcte antwoord: NEEN - NEEN - NEEN - JA -JA.  



Vraag 10: Op een elektriciteitskast werd een foto aangebracht van een oud dorpszicht van Breendonk. Het  

slot van deze kast bevindt zich precies op de plaats waar DE OUDE KERKTOREN van Breendonk  

zich zou moeten bevinden.  

 

Vraag 11: Je moest getallen (kleiner dan 1600) optellen, niet de cijfers. Verder kon je in het kaartje op het  

bord ook nog "N183" in zwarte letters terugvinden. Hieruit mag je 183 nemen, wat de som van de  

getallen op 321 bracht.  

 

Vraag 12: Het straatnaam bord met "HOPSTRAAT" was te zien tegen een gevel voorbij de poort van 'Duvel  

Depot'. Een beetje voor dit bord hing een reclamebord met daarop een tekst waarin o.a. stond dat  

je jezelf VERVELENDE MOMENTEN kan besparen ...  

 

Vraag 13: Het bord met de ampersand was te vinden bij de begrafenisondernemer. Met de letters die  

meermaals voorkomen kon je "VASTEN" en "STAVEN" vormen.  

 

Vraag 14: Een braadplaat is een cryptische omschrijving voor een steengrill. De familienaam 'INGELRELST',  

te lezen op een naambordje langs je wandelweg, is een anagram van steengrill.  

 

Vraag 15: Blijkbaar een moeilijke vraag, want weinigen hadden opgemerkt dat er in Prisma twee benaming  

zijn voor de werkplaats van een smid, nl. SMIDSE en SMEDERIJ. Er moesten dan ook twee  

verschillende antwoorden gegeven worden met reeksen van lettercombinaties. Enerzijds de  

combinatie: KUN - RY - CON - TRUCT - YZ - HV - TL, anderzijds de combinatie: KUN - YN - CON  

- UCT - YZ - HV - TL.  

 

Vraag 16: Het kleinste kwadraat waarvan de samenstellende cijfers ook kwadraten zijn, is 49. Dit getal  

vonden we terug op een huisnummerbordje, waarop ook de woorden "NASSOS" en "BOSSCHE"  

te lezen zijn. Maar, een beetje voor het huis met huisnummer '49' is nog een groot reclamebord  

tegen een gevel te zien waarop ook een '49' staat. Op dit bord is ook nog eens "KAPELLE" te vinden.  

 

Vraag 17: Hier was goed tellen de boodschap. Niet vergeten om ook het jaartal tegen de gevel van de  

brouwerij mee te tellen. Op die manier moest je uitkomen bij 14 keer "1871".  

 

Vraag 18: Vooraan in de straat kwamen we vrij snel bij 'Paepenheide', een woord dat eindigt op een anagram  

van 'eenheid', een samenhangend geheel volgens Prisma. Er moest geteld worden in de straat en  

dus moest er gezocht worden tot aan de apotheek, op het einde van de straat. In totaal is er  

minstens 10x "PAEPENHEIDE" te lezen. Bij het opmaken van de zoektocht was het de bedoeling  

om je te laten zoeken in de straat (en niet op het binnenplein), zodat je aan 8x zou komen. Bij het  

verbeteren hebben we gemerkt dat niemand dit zo heeft geïnterpreteerd en dus werd, voor dit  

gedeelte van de vraag, alles van minstens 8x goedgekeurd. Maar de straat waarin we moesten  

zoeken mondt uit in de Molenheide, een straatnaam die op dezelfde manier eindigt. Deze naam  

was van in de bewandelde straat (Beenhouwerstraat) 6x te lezen.  

 

Vraag 19: Er waren wel wat drieletterwoorden, beginnend met een 'B', te vinden vanaf de plaats waar je  

wegopdracht 23 uitvoert (links afslaan en binnenplein opwandelen). "BIB", "BAR", "BKO" waren  

gemakkelijk te vinden. Er moest ook aan de straatzijde gezocht worden, waardoor "BEL" en "BUS"  

goede antwoorden zijn. Verder is er ook "BER" te lezen, omdat het bedoelde woord 'SLOEBER'  

zoektocht-technisch in twee delen is geschreven (in een verschillend gevelvlak).  

 

Vraag 20: Het 'klein herkauwend hoefdier' moest je leiden naar het gedicht op de grond waarin een geit  

vermeld is. Een rijmwoord is een woord dat rijmt op een ander woord, en dus mocht de uitgang  

'EIT' niet genoteerd worden. Wel vond je de uitgangen: 'IJT' (2x), 'EID', 'JDT'. Verder was er in de  

omgeving van 'POLY 2' (met enkele aanhalingstekens en dus niet de tekst) nog een gedicht te  

vinden (aan de straatgevel), waarin het juiste antwoord 'IJD' te vinden was.  

 



 
Vraag 21: Wat we zeker verwachtten als antwoorden, waren de werkwoorden: BLIJVEN, DRUKKEN, DUWEN,  

(IN)WERPEN, KIJKEN, MAKEN, STEKEN, VOLGEN. Wat je zeker niet moest doen, was vergeten! Er  

stond dat je niet mocht vergeten om ... en dus is 'vergeten' zeker een foutief antwoord.  

 

Vraag 22: De namen van straten waarin een bloem verborgen voorkomt, zijn Krokuslaan, Dahlialaan,  

Lelielaan en Azaleahof. Met de letters van 'krokus' en 'lelie' is de langste naam van een dier die  

kan gevormd worden: KERKUIL Maar ook met de letters van 'krokus' en 'dahlia' is een naam van  

een dier van zeven letters te vormen: LUIAARD. Alle andere combinaties tussen de verschillende  

verborgen namen van een bloem, resulteerden in een kortere naam van een dier.  

 

Vraag 23: Op het bord van de gemeente Puurs-Sint-Amands staat in de rechterbovenhoek een blauw  

mannetje. De langste lettergroep op dit bord is 'technischedienst'. Hierin komen de woorden DIE,  

DIENS, DIENST, NIS en TECHNISCH. Dit was echter niet genoeg. Helemaal vooraan in de straat  

passeerde je een sticker van 'Bloso'. Hierop was ook een blauw mannetje afgebeeld (logo van  

Bloso). Het langste woord hier is 'gemeenschap'. De verschillende woorden die hierbij moesten  

genoteerd worden, zijn: EEN, EENS, GEMEEN, HAP, MEE en SCHAP.  

 

Vraag 24: Een rekenvraagje. Van april t.e.m. september zijn er dagelijks 28 overzetmomenten. In de andere  

maanden zijn dat er 22. Per jaar zijn er dus 22*182 dagen + 28*183 dagen = 9128  

overzetmomenten. Tussen 2013 en 2018 zijn er vier jaren, waarvan 2016 een schrikkeljaar is. Het  

aantaloverzetmomenten is dus: 9128*4 + 22 (29 februari 2016) = 36534. Dit getal kan nog  

vermenigvuldigd worden met 2, omdat er op het bord 2 veerdiensten richting Hamme zijn, met  

dezelfde uurregelingen. Zo komen we op 73068. Omdat je het 'overzetmoment' op verschillende  

manieren kan interpreteren (ofwel het moment in de tijd, ofwel het vertrek van de overzet),  

werden beide antwoorden als correct aangenomen.  

 

 

 

 



Plaats Naam Punten Fouten

1 Marc Boon 22 2

2 Marc De Rycke 21 3

3 Karin Janssens 21 3

4 Veerle De Winter 21 3

5 Kjetill Verheggen 20 4

6 Octaaf De Veirman 20 4

7 Linda Belleter 20 4

8 Jacques Van Bruaene 20 4

9 Wim Van Haver 20 4

10 Frauke Verheggen 20 4

11 Eugene Duerinck 20 4

12 Alix Liefooghe 20 4

13 Karel Jacobs 20 4

14 Robin Van Haver 20 4

15 Herman Verheggen 20 4

16 Jacky Colpin 20 4

17 Annette Thienpondt 20 4

18 Lobke Verheggen 20 4

19 Anne Marie Roels 20 4

20 Vic Rottiers 19 5

21 Ria De Bondt 19 5

22 Rony De Grave 19 5

23 Marleen Meulebrouck 19 5

24 Jos Leyssens 18 6

25 Roeland Pas 18 6

26 Maria Van Hemelrijck 18 6

27 Walter Vermeire 18 6

28 Hugette Elpers 18 6

29 Michel D'Haeseleer 18 6

30 Julienne Maes 18 6

31 Christiane Putteman 18 6

32 Leo De Clerck 18 6

33 Rudy Van Den Mooter 17 7

34 Gerda De Wit 16 8

35 Herman Van Dessel 16 8

36 Jose Laenen 16 8

37 Robert Van Wayenberge < 16 > 8

38 Alain Van Elsuwe < 16 > 8

39 Lieve Van Itterbeeck < 16 > 8

40 Andre Fynaerts < 16 > 8

41 Johan Hendrickx < 16 > 8

42 Francine Verstrepen < 16 > 8

43 Francois Aerts < 16 > 8

44 Paula De Preter < 16 > 8

45 Marie-Paule De Gang < 16 > 8

46 Heidi Lauwers < 16 > 8

47 Robert Boeykens < 16 > 8
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48 Carsau Lieve < 16 > 8

49 Francois Eggermont < 16 > 8

50 Maria De Bruyn < 16 > 8

51 Daniel De Wit < 16 > 8

52 Jan Piessens < 16 > 8

53 Marc Van Den Eynde < 16 > 8

54 Lotte Mertens < 16 > 8

55 Hanne Mertens < 16 > 8

56 Pascale Budts < 16 > 8

57 Luc Barbe < 16 > 8

58 Lieve Caluwaerts < 16 > 8

59 Ann Cuyt < 16 > 8

60 Frans Borghijs < 16 > 8

61 Chris De Bont < 16 > 8

62 Charles Debrabandere < 16 > 8

63 Kathy Caljon < 16 > 8

64 Kristel Muys < 16 > 8

65 Etienne Lauwers < 16 > 8

66 Nicole Vissers < 16 > 8

67 Jef Blommaerts < 16 > 8

68 Caluwaerts - Jacobs < 16 > 8

69 Bart Van Assche < 16 > 8

70 Ludo Schevenhals < 16 > 8

71 Hans Magits < 16 > 8

72 Sam Moeyersons < 16 > 8

73 Marieke Kerremans < 16 > 8

74 Mady Van de Voorde < 16 > 8

75 Jan Cortebeeck < 16 > 8




