
 
 
ZOMERZOEKTOCHT 2022 VERBETERBLAD 

 
Speuren in de Sparrestede 

 
 

 

Nr. 
 

Correct antwoord 
 

 

Punten 

1 JP 
Volgens het prismawoordenboekje is de betekenis van INITIAAL : eerste letter van een VOORnaam. Enkel bij het 
poëziepunt op de Burg is een persoon met twee voornamen vermeld : Jean-Pierre Rawie. 

1 

2 13 
Volgens de verbodsborden mag hier op zondag tussen 0u00 en 12u00 niet worden geparkeerd. Dat is exact de 
helft van een etmaal. In de lente van 2011 vielen er 14 zondagen. Op zondag 28 maart ging de zomertijd in 
waardoor het parkeerverbod op deze dag maar gedurende 11 uur van kracht was. 

1    

3 drie     vier     acht 
Op het monument staan drie jaartallen : 1940, 1945 en 1949 (klein bij de naam van de beeldhouwer). 

1   1   1     

4 één     zes     acht 
Er zijn twee gedenkplaten ter nagedachtenis van de op 2 juni 1909 geboren soldaat. In de vraag staat niet dat de 
klinkers hier op een herdenkingsplaat moeten staan. Alle klinkers komen (waar dan ook) minstens tweemaal voor.   

1   1   1 

5 Afrika     Amerika     Azië     Europa 
Voor hun missiewerk waren de hier begraven scheutisten o.a. actief in Kongo, USA en China. Volgens de tekst voor 
de vraag waren velen van hen na hun opruststelling nog actief in de parochies in de omgeving van Torhout. 

1   1   1   1     

6 juni     augustus 
Op de plaat links staat dat Frederic Delplace (vader van 10 kinderen) stierf in de maand JUIN. Op de plaat rechts 
staat dat Josse Delplace (vader van Frederic) stierf in de maand AOUT.  

1   1 

7 vijf     zes     acht  
Het op één na langste woord op het bord telt 18 letters. Daarvan zijn er drie vermeld : EXPLOITATIEREDENEN, 
VEILIGHEIDSREDENEN en SNELHEIDSBEPERKING.  

1   1   1       

8 4     9     16 
Bij het eerste viaduct zijn twee verkeersborden te vinden waarop respectievelijk 3,85 m en 30 Km staat. Op het 
tweede viaduct (wat verder - bij wegopdracht 17) hangt nog een verkeersbord waarop 3,60 m voorkomt. 

1   1   1    

9 Antwerpen     Diksmuide     Gent     Hasselt     Ieper     Lier     Oudenaarde 
Naast de aardrijkskundige betekenis (uitgelegd in de begeleidende tekst) betekent ‘STROOM volgens het prisma 
woordenboek ook nog ‘elektriciteit’. Op de hier te vinden verdeelkast staat de afkorting “WVEM” en dat is (volgens 
gegevens bij vraag 17) een verwijzing naar ‘elektriciteit’ en deze stroomt door elke Vlaamse stad. .  

1    

10 A     (E)     F     (H) 
Een zijstraat is volgens prisma ‘een straat die uitmondt in een grotere straat’. Dit is geen probleem voor de 
ALBRECHT RODENBACHLAAN en de FELIX TIMMERMANSLAAN. De HUGO VERRIESTLAAN en de ERNEST CLAESLAAN 
vormen een kruispunt met de BRILDAM. Het blijft een open vraag als dit dan zijstraten zijn. 

1   1 

11 (DROOM)     WENSCH 
Op de eerste woning staat “Mijn wensch”. Op de tweede woning staat “MIJN DROOM”. Er is wel twijfel als de 
spatie tussen de letters N en D al dan niet groter is dan tussen de andere letters.  

1        
 

12 beroepen     
Op een straatnaambord staat “SANITOR” wat een anagram is van “NOTARIS”. Op een tweede straatnaambord 
stond “STRAAT” wat een anagram is van “STAART” (= kapsel). Dit straatnaambord werd evenwel tijdens de 
zoektocht vervangen en op het nieuwe bord komt dit woord niet meer (afzonderlijk) voor..  

1    

13 30 

De Beerstraat is een fietsstraat en daar geldt (volgens gegevens terug te vinden bij wegopdracht 18 – goed 
uitkijken) een snelheidsbeperking van 30 km per uur.  

1    

14 bakje     beu     fout     genie     geit     horizon     lichaamsdeel  
Met drie verschillende letters van de naam “DE KOMMISJE” kunnen de woorden KOM, MOE, MIS, KEI, SIK, KIM en 
DIJ worden gevormd. Ook het woord MOM (= synoniem van masker) kan worden gemaakt maar dat zijn geen drie 
verschillende letters.  

1   1   1   1 
1   1   1    

15 wit     zwart 
Op het lokaal CENTRUM staat het woord correct in zwarte letters en in witte letters. Op het straatnaambord (wat 
verderop bij wegopdracht 20) staat in rode kleur “TCENTRUM” (gelijke spaties) en hieruit mag het woord 
“CENTRUM” niet worden afgesplitst. 

1   1   

16 11     12 
Op het eerste gezicht is het bedoelde bord tweemaal terug te vinden met identiek dezelfde tekst. Op een van de 
twee borden is echter van een letter ‘i’ (= negende letter van het alfabet) het puntje verdwenen.  

1   1        



17 zes   acht   negen    
Er zijn twee deuren waarachter 12.000 volt aanwezig is. Achter de deur van het cultuurcentrum is er (volgens de 
tekst na vraag 17) dag in dat uit zeer veel stress aanwezig en dat is volgens het prisma woordenboek ook 
‘hoogspanning’.  

1   1   1 

18 283ste  
Op de steen naast de ingangsdeur staat de datum van 9 oktober 1992 vermeld. Dat jaar was een schrikkeljaar.  

1 

19 één     twee     vier 
Tijdens de volledige duur van de zoektocht waren drie borden met de naam “DE BROUCKERE” altijd aanwezig. Op 
het eerste bord stond enkel de RE. Op een tweede bord komen RE en LA voor. Op het grote bord zijn de 
muzieknoten DO, RE, LA en UT terug te vinden. Andere borden werden tijdelijk  bijgeplaatst of verdwenen voor 
een bepaalde periode. 

1   1   1 

20 eentje     een paar     een viertal     een handjevol  
Aan de eerste ingang van het park hangt een bordje waarop vier drollen zijn afgebeeld. Bij de tweede ingang komt 
(bij het hondentoilet) slechts één afbeelding van een drol voor. Volgens prisma woordenboek is ‘een paar’ gelijk 
aan ‘twee of meer’. De betekenis van ‘een handjevol’ is ‘een klein aantal’. Uit de gegevens voor vraag 5 kan worden 
afgeleid dat vier wel degelijk als een klein aantal moet worden beschouwd. 

1   1   1   1   

21 Italië     Oostenrijk 
In de letterslang zijn de lettergroepen RO – ME en WE – NEN terug te vinden. 

1   1     

22 a     e     i     o     u  
In de naam van de winkel : CLAIR + E = ECLAIR     OBSCUR + U = OBSCUUR.  
Op het plaatje met de bewakingscamera : PAR + A = PAAR     DU + O = DUO     PAR + I = PARI. 

1   1   1   1 
1  

23 3  4     5  6   7  8 
In de naam van het flatgebouw links van de weg komen de namen GRAAF en BURGGRAAF verborgen voor. In de 
Boudewijn Hapkenstraat is het huisnummer van het gebouw 15. In de Oostendestraat (plaats van wegopdracht 
34) is een tweede ingang van het gebouw met de huisnummers 71 en 73.    

1   1   1 
     

24 drievoud     vijfvoud     zevenvoud     elfvoud     priemgetal 
Langs het wandelpad komen tussen de wegopdrachten 37 en 39 zeven verlichtingspalen voor met respectievelijk 
de nummers 2657 tot en met 2663. 

1   1   1   1 
1     

25 één     twee 
Er wordt gevraagd hoeveel maal het woord “VOETGANGERS” (dubbele aanhalingstekens) bij een slagboom 
voorkomt. Bij de parking zijn twee slagbomen terug te vinden.  

1   1 

26 I     M     X 

Op het basreliëf van André Taeckens op de voorgevel van het ziekenhuis staat 1948 (MCMXLVIII). Op het basreliëf 
van dezelfde beeldhouwer op het monument bij vraag 3 (volgens de begeleidende tekst eens goed te bekijken) 
staan drie jaartallen : 1940 (MCMXL) – 1945 (MCMXLV) – 1949 (MCMXLIX).  

1   1   1 

27 zes 

Hier zijn zes parkeerplaatsen waarbij een verkeersbord met een witte letter “P” voorkomt. Op elk van deze 
parkeerplaatsen kan een wagen worden (vol)geladen met materiaal. Op vier ervan kan een elektrische wagen 
worden (op)geladen met elektrische stroom. 

1    

28 arm     nors     schande     tegen     vijand 
Volgende woorden komen meer dan eens (al dan niet verborgen) voor : RIJK (voor- en achterzijde van het bord)  – 
VRIENDELIJK – EER – VOOR – VRIEND. 

1   1   1   1 
1    

29 zes  
In het park worden vier houten zitbanken voorbij gewandeld. Daarnaast zijn nog twee zitbanken afgebeeld 
enerzijds op het bibliotheekkastje en anderzijds op een bord met aanwijzingen voor het barbecueën. Zitplaatsen 
op speeltuigen op het speelpleintje kunnen als een zitbank worden aanzien maar daarover bestaat gerede twijfel.   

1 

 30 C     D     H     S     V 
Terug te vinden woorden zijn : SPORTCENTRUM – SPORTDIENST – SPORTHAL – SPORTSTADION – SPORTVELD (ter 
hoogte van wegopdracht 50).  

1   1   1   1 
1     

   
 

Totaal  aantal punten        
              

 77  / 80 
 

 

 

Schiftingsvragen 

 1 31 

 2 110 
 

 
 

 

 


