
CABORA – 5de MDB-MEMORIAL 2016 – ANTWOORDENBLAD 
 

SCHIFTING 1       331 S1 (verschil)              

SCHIFTING 2          121         S2 (verschil)                
 

 

PARCOURSVRAGEN  

1 large / liter 1 - 1  16 3/3 1-1 

2 D 
1-1-1 

1-1 17  A/N B/N C/N  D/J  E/J/N    
1-1-1 

1-1-1 

3 MARTENS / VAN VOOREN 1- 1 18 MEES - EMOE 1-1 

4 1,5 2 19 2 2 

5 D 2 20 4 2 

6 11 jaar / 12 jaar 1-1 21 MOUTON / bier 1-1 

7 C 2 22 in 2 

8  ja of neen / inwoners 1-1 23 STEEL / LEEST 1-1 

9 a) M      b) SCHIP 2 - 2 24 34 2 

10 ja of neen / 5 / 13 1-1-1 25 8 2 

11 5x 2 26 
Priemgetal of (zesvoud  

& zevenvoud) 

1-1-1 

1-1 

12 8 x 2 27 Ierland 2 

13 
Antwerpen – Vlaams-Brabant 

Limburg – Noord-Brabant (NL) 

 - Limburg (NL) 

1-1-1 

1-1 28 GEANNULEERD 
1-1-1 

1-1 

14 (a) - i - u 
1-1-1 

1-1 29 HOUCQ / (HOUC) 1-1 

15 GEANNULEERD 2-2 30 
  (zwart) – (wit) – grijs –  

  rood - oranje 

1-1-1 

1-1 

  

OMLOOPVRAGEN 

1 volgorde foto’s:  3218574 

 1-1-1-1 

 1-1-1-1 

 
2   A/3  B/1  C/-  D/5  E/2   

1-1-1 

1-1 



Een woordje uitleg… 

 

 

VRAAG 1: 
Woord hier te lezen = PALM / 1ste letter = A achteraan = PALMA / paar = PA & MA / afgekorte maat = L 

L niet afgekort in Prisma = LARGE & LITER. 

VRAAG 2: 
We zien een rechtstaande (=RECHTOP = OVEREIND) vrouw die snoeit maar ook een man die knielend een boog spant. 

Maar alleen ’KNIELEND’ is juist. → Zie ZIJN activiteit = mannelijk. 

VRAAG 3: 

We vinden E.H. (= Eerwaarde Heer) Lehouck. Alfabetisch volgt de naam RAES. Maar ook Wilfried Martens wordt hier 

herdacht dus niet Raes volgt alfabetisch op E.H. LEHOUCK maar MARTENS.  

Ook op het monumentje waar vraag 4 moest opgelost worden vinden we de naam Pastoor  R. Van Lierde alfabetisch gevolgd 

door VAN VOOREN. 

VRAAG 4: 
We vinden de breuk 30/8 en het jaartal 1931. 

1931 →  1 + 9 = 10 - 3 + 1 = 4  → 10/4 → 30/8 : 10/4 →  30/8 * 4/10 = 3/2 = 1,5 

VRAAG 5: 
We vinden 5x bad op voorgevel.  OPGELET:  voor de vraag lezen we “Langs onze wandelweg gaan we op zoek naar de info..” 

Dus ook zoeken verder op het parcours. Zo vonden we ook 2x bad op bord aan de achterkant van deze zaak verder op het 

parcours. Zo komen we aan 7x.     

VRAAG 6: 2 antwoorden: van 1611 -> 1622 = 12 jaar en van 1612 – 1622 = 11 jaar 

VRAAG 7: 
PIONIER: → Van Dale   ‘pion ‘ = iem. die zonder inspraak in de opzet van een ander gebruikt wordt. Een Ier is een Europeaan. 

Telt 7 letters en was eenmaal te lezen en tweemaal in de inleiding van het routeblad. 7-1-2=4 

VRAAG 8: 
Eerst ja of neen antwoorden. Volgens een plaatselijke gegeven mogen inwoners hier afval dumpen maar volgens een ander 

bordje in de onmiddellijke omgeving is het blijkbaar voor iedereen verboden afval te storten. 

VRAAG 9A: Op het rechter bord werd Mot zonder hoofdletter gegrift. Op het linker bord is het wel correct.→ MOT = KLAP 

VRAAG 9B: 
Op het oudste bord (1999) →“Schepen” als titel van de 6 schepenen. Op het ander bord (2003) worden de 7 schepenen erboven 

in het meervoud betiteld. Het bedoelde enkelvoud is “schepen” = het meervoud van ‘SCHIP’. 

VRAAG 10: 

Eerst op de vraag “Gaan we wat orde scheppen?” antwoorden met  JA of NEEN 

Beweging 1   26   32  30  34  28  36   ?   38  

Beweging 2   26    ?   30  34  28  36  32  38  

Beweging 3   26   28  30  34   ?   36  32  38  

Beweging 4   26   28  30   ?   34  36 32  38  

Beweging 5   26   28  30  32  34  36 38                      Dus 5 bewegingen.  

Ook de vraag “Over hoeveel rondjes gaat het hier?” beantwoorden. Op de brandkraan lezen we “13 TOURS”. Dus 13 rondjes! 

VRAAG 11: 
Vier vogeltjes op één rij op een stokje vier op één rij = spel. We zien hier in de omgeving meermaals twee cijfers ‘4’ op een rij 

(getal 44). 4 x als huisnummer en éénmaal op gele achtergrond op elektriciteitskabel. Totaal 5 

VRAAG 12: 
Aan de gemeenteloods: een wiel (rollende functie) zonder band (ontdaan van luchtdruk) dient nu om waterslangen op te rollen. 

Erboven een takelwagen met auto: 2x2=4 wielen. En aan de andere kant van de poort eenzelfde plaatje, dus tezamen 8x. 

VRAAG 13: De Kempen liggen in Limburg – Antwerpen – Vlaams-Brabant in België en Noord-Brabant in Nederland 

VRAAG 14: 
‘Official’ = leidinggevend – ‘dealer’ = graag gezien persoon in het drugsmilieu. Deze dealer verdeelt hier Bicky (burgers) en 

deze dealer is volgens gegevens op de voorgevel: (PITTA*) LUDWIG. → (a*) – u – i  

VRAAG 15: GEANNULEERD 

VRAAG 16: 
Klavertjevier te zien op twee arduinen blokken → OPGELET: Letters ‘u’. (meervoud) → Dus zoeken naar woorden met meer 

dan 1 letter ‘u’.  → We vinden: MEUMQUE / SUUM / CUIQUE 

Niet vergeten tweemaal te antwoorden → de arduinen blok → Antwoord: 3/3 

VRAAG 17: 

A) Met “PLAATS” → AALST  maar ook met “Aalst” op riooldeksel. (Je kan beide de letters ‘a’ scrabbelen) N 

B) Er waren twee teksten: - onder het kapelletje “bij” met een puntje op de ‘i’ / op de afsluiting “Nico”. Dus tweemaal in één 

woord. Apart tellen!! N 

C) Er zijn wel 9 arduinen blokken te zien maar de bom rust op één arduinen blok.  N 

D) In de tekst onder de kapel vinden we in “ weesgegroet” het woord ‘WEE’ = lijden. J 

E)  We vinden 1944=18 maar ook in telefoonnummer een getal van 3 cijfers 378 = 18 J/N  

VRAAG 18: 
SOCIÉTÉ ANONYME /  NAAMLOZE VENNOOTSCHAP   =  MEES  

SOCIÉTÉ ANONYME /  NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  =  EMOE 

VRAAG 19: Op een gevel: moeder eend met erachteraan 2 kleine eendjes. Wij = de 2 kleine eendjes.→  Mama eend dus niet meetellen.  

VRAAG 20: 

Het woordje knap volgens Prisma →  die er goed uitziet, mooi, slim, netjes → Negatieve betekenis: tamelijk erg. 

We lezen “Mensen knap”  met een hart   /   “Muziek knap” met een (muziek) sleutel    /   “Lichaam knap” met een hand   / 

“natuur knap” met een bloem    /   “Woord knap” met “ABC” = alfabet.  Je ziet de letters a, b en c maar het alfabet (de letters 

va A tot Z) kan je niet zien. Dus antwoord: 4 

VRAAG 21: 
Naam van de apotheker = MOUTON.  → 2x letter ‘O’ laatste ‘O’ vervangen door ‘E’ mouten = mout maken / mout = 

gedroogde graankiemen. Mout heeft men nodig om bier te brouwen. Dit is geen klein bier = dat is niet niks. 

VRAAG 22: 
Op bord met “Van ei tot” in kleine tekst “oog in oog” → spreekwoord = oog om oog, tand om tand!  

Dus “in” moet vervangen worden door “om”. 

VRAAG 23: Leo ‘Steel’ kijkt naar de bibliotheek waar men ‘leest’. 

VRAAG 24: 
Vooraan op de sokkel geboortejaar en sterfjaar van Steels: 1878 & 1938. Achteraan de buste ook: 1963  (bij naam van maker) 

→ verschillende cijfers van alle (een) jaartallen 1+ 8+7+9+3+6 = 34 

VRAAG 25: Op de onderste rij tellen we op het eerste zicht 7 zetels, maar op deze rij bemerken we rechts nog een groene stoel. Totaal 8. 

VRAAG 26: 14 + 8 + 7(8*) + 12  Totaal = 41 of 42  (*1 anker, onder de begroeiing, werd zichtbaar tijdens de zoektocht) 

VRAAG 27: Bij de tandarts MEIRESONNE: in “MEIRESONNE”→ EIRE = Keltische naam van Ierland. 

VRAAG 28: GEANNULEERD 

VRAAG 29: ‘Leuk uit de hoek komen:’ HOUCQ  (HOUC) klinkt fonetisch als HOEK.  

VRAAG 30: 
(zwart*)   –   (wit*)   –   oranje    –   grijs   –   rood . (*Tijdens de zoektocht werd het bordje aan de kerk vernieuwd. Op het 

nieuwe bordje verdween de witte leeuw en werd vervangen door een zwarte leeuw)    

OMLOOP- 

VRAAG 

A/3    –   B/1   –   C/- (BERTULF ≠ BERTOLF)  –   D/5   –   E/2  (Moet eigenlijk H. zijn → H zonder punt = symbool van 

waterstof maar volgens het reglement mogen leestekens weggelaten worden en creëren zodoende spaties. Vb.: “d’Udekem - 

d’Acoz” = “d Udekem d Acoz”. Dus moest E/2 ook gegeven worden als antwoord. 

FOTO-

VRAAG 

3218574 → foto 6 mocht niet geklasseerd worden = geen leeuw →Zie tekst over W. Martensplein “maskerkoppen, een 

kruising tussen monster en schubdier” 



CABORA    –    5DE   MDB-MEMORIAL  
ZOEKTOCHT 

VANAF  6 AUGUSTUS TOT  6 NOVEMBER 2016  
 

Welkom op de vijfde MDB-Memorial ingericht door Cabora. MDB staat voor ‘Maurice Deblaere’, pionier in het 

zoektochtengebeuren.  

Maurice Deblaere was jarenlang bestuurslid van Cabora en bij Argus was hij tot zijn heengaan voorzitter.  

Voor de vijfde uitgave kozen we voor een aanlooproute en een wandeling in het centrum van Sleidinge.  

Tijdens de wandeling lossen we een aantal vragen op.  Op de aanlooproute wordt ook nog een  vraag gesteld. 

Wie de koppels inrichters een beetje kent, weet dat er al eens een pittig vraagje gesteld wordt en men best de vragen 

goed en alert leest, om dan ter plaatse de kijkers nog eens goed de kost te geven om zo tot een degelijk  resultaat te 

komen. Toch heeft deze zoektocht o.i. ook veel eenvoudige vragen, wat de gemiddelde moeilijkheids-graad naar een 

aanvaardbaar peil brengt! 

We hopen u alvast een aangename dag te bezorgen. Bij de start en aankomst  krijgen we de kans om onze  sponsors 

te bezoeken. Bij de startplaats is dit de Snookertaverne Fiesta, al jarenlang een Cabora-anker.  

Bij de aankomst van de rit komen we bij onze nieuwe sponsor ‘Het Lunchcafé’. Bij deze laatste kan je o.a. de 

schiftingsvragen vinden. 

Maurice,  opnieuw hebben wij ons ingespannen om de toer, als aandenken aan een pionier in het rally-rijden, tot in 

de puntjes te verzorgen, zoals jij het graag zag en zei: Pico Bello.   

Eerst echter nog aandachtig het reglement lezen vooraleer op weg te gaan.  

Deze zoektocht telt mee als de eerste rit  van  het Caborakampioenschap 2017. 

De technische leiding van deze zoektocht wordt verzorgd door Jacques Van Bruaene en Roland Wybouw samen met 

de andere helft van hun bed, respectievelijk Alix Liefooghe en Rita Maertens. 

 
 

R E G L E M E N T:    A A N D A C H T I G   L E Z E N  ! 

 1. Gebruikte afkortingen en tekens:   R = rechts,  L = links,  RD = rechtdoor, KU = kies uit antwoord(en),           

MA = mogelijk(e) antwoord(en),  HNV = hier niet vermeld, vgtp = volgens gegevens ter plaatse, gv = geen val, 

< = minder dan,   > = meer dan,  ≠ : is niet, is geen.  

Er zijn geen vallen in de wegbeschrijving, ook niet in de schrijfwijze van de straatnamen en dergelijke. 

2. Antwoordenformulieren afgeven ten laatste op 9 november 2016 bij of opzenden met poststempel van uiterlijk  

09.11.2016 naar Van Bruaene Jacques, Sint-Michielsstraat 4 te 9000 Gent. 
3. De prijsuitreiking gaat door in de Snookertaverne Fiesta, Droogte 37 te Evergem op zaterdag 26 november 
2016 om 15 uur. De deelnemers kunnen zelf hun prijs kiezen. Er volgt ook een waardevolle gratis tombola voor 

alle aanwezige deelnemers! Aansluitend wordt ook het resultaat van het Caborakampioenschap bekend gemaakt 

met de bijgaande prijsuitreiking. Vele redenen dus op massaal op de prijsuitreiking aanwezig te zijn!  

Iedere deelnemer die tijdig een origineel antwoordenblad indient, heeft recht op een prijs. Prijzen worden niet 

gereserveerd. Indien u niet kunt aanwezig zijn op de prijsuitreiking, gelieve u te laten vertegenwoordigen door 

iemand die uw prijs kan meenemen.  

Prijzen niet afgehaald tijdens de prijsuitdeling, blijven eigendom van Cabora.  

4. Elke vraag of opdracht kan één of meer antwoorden hebben, ook al is de vraag in het enkelvoud gesteld. Ook bij 

MA-antwoord kan (maar moet niet) meer dan één van de te kiezen antwoorden juist zijn.  

Bij een ‘Kies uit’ antwoord (KU) is slechts één van de te kiezen antwoorden juist.  

Alleen genummerde vragen of genummerde opdrachten moeten beantwoord worden. 

5. ‘Een’ is een onbepaald lidwoord. ‘Een’ kan dus 1 of meerdere zijn. Als ‘1’ (= één) bedoeld is, wordt dit duidelijk 
gesteld. Een bord/straat = alle borden/straten samen. Het bord/de straat = ieder bord/straat apart! 

Als een aantal wordt opgegeven, telt alleen dit aantal, noch min, noch meer. Vb.: plein met drie bomen ≠ plein met 
vier bomen. Daarmee wordt de gedachtegang uitgesloten: als er vier bomen staan, staan er ook drie! 
6. Wat tussen aanhalingstekens (“   “) staat,  duidt een tekst aan en is als dusdanig identiek terug te vinden. 

Lettertypes spelen geen rol, spaties echter wel.  “EVERGEM”  = “Evergem”  =  “EvERGem”  ≠  “Everghem” ;  

“stadsplan” ≠ “stads  plan”. Leestekens en tekens vreemd aan het alfabet mogen weggedacht worden en creëren 

zodoende spaties. Vb.: “d’Udekem - d’Acoz”  =  “d Udekem   d Acoz”. “MIS$EN” = “MIS  EN”. 

Bij eigennamen tellen hoofdletters wel: “Evergem” ≠ “evergem” – “Deblaere”  ≠  “deblaere”.  



In “Herfstzoektocht”  zit o.a. “er” , “erf” , “herfst” , “ tocht”  en omgekeerd (indien gevraagd) “re” en “eh” 

verborgen, maar niet “herfstzoektocht”. In “Gemeente Ertvelde”  zit o.a. “mee”, “en”, “te”, “teer”, “vel” , “veld”, 

“Ertvelde” en omgekeerd (indien gevraagd)  “re”,  “tree” en “nee”, maar niet “Gemeente Ertvelde”.  

Wat niet tussen aanhalingstekens staat, is te vinden als voorwerp of een afbeelding ervan.  

Enkele aanhalingstekens (‘   ‘) spelen geen rol, ze beklemtonen alleen een bepaald gegeven. Ze kunnen ook 

accentueren dat een bepaald gegeven cryptisch omschreven wordt. Een deel van het geheel geldt als geheel, vb. een 

paardenkop = een paard, een kerktoren = een kerk. 

Wat tussen haakjes ( ) staat, houdt NOOIT een val in! Nooit antwoorden op vragen/opdrachten tussen haakjes.  

7. De opeenvolgende klinkers van ons alfabet zijn: a , e , i , o , u  en y. De twintig andere letters zijn medeklinkers;  ij 

= i + j en ≠ y. 

De Arabische cijfers zijn: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , en  9.  De Romeinse cijfers zijn: I of J =1, V of U =5, X =10,     

L = 50, C = 100, D = 500 en M = 1000.   

Voor beide soorten cijfers: ieder cijfer is ook een getal, maar ieder getal is daarom geen cijfer! 

De namen van de zeven muzieknoten van de diatonische ladder zijn: do of ut, re, mi, fa, sol, la en si. 

8. ‘Hier’ in de tekst van de wegbeschrijving of in de vragen of opdrachten duidt steeds op de plaats waar u zich 

bevindt langs het parcours. Het slaat niet terug op de tekst in het deelnemingsformulier. Natuurlijk kan de tekst in dit 

bundel overal gelezen worden. 

9. ‘Hier’ (in een vraag) of ‘In de omgeving van’  =  in een straal van maximum 30 m.  ‘Bij’ (in een vraag) of  ‘In de 

onmiddellijke omgeving’ = in een straal van maximum 7 m (meter). ‘Vlakbij’ = binnen een straal van 2 meter. 

Steeds is het herkenningspunt inbegrepen. Houd nooit rekening met hoogteverschil, maar met de afstand gerekend 

vanaf de grond. 

10. Een gemeente ≠ een deelgemeente. Vb.: de gemeente Evergem bestaat uit o.a. de deelgemeenten Evergem, 

Ertvelde, Sleidinge en Kluizen.  

11. Antwoorden als ‘onmogelijk’, ‘strikvraag’, ‘onbepaald’, ‘bestaat niet’ of iets dergelijks, maar ook ‘geen’, ‘nul’ 

(ook cijfer 0), ‘niets’, ‘niemand’ enz. zijn nooit juiste antwoorden, tenzij deze deel uitmaken van of omschreven 

worden door keuzemogelijkheden (KU of  MA). 

12. Nooit private grond betreden, tenzij anders vermeld of gevraagd. 

13. Prisma (Pr) kan behulpzaam zijn: de samenstellers gebruikten de uitgave van 2012. Speciale betekenissen van een 

woord of uitdrukking, vermeld in Prisma, hebben altijd absolute voorrang!  

Dit sluit niet uit dat de verklaring van een woord, uitdrukking of gezegde ook ergens anders kan gevonden worden, 

o.a. in Dikke van Dale (DvD) en/of op het internet. Of dat de gangbare betekenis geldt. 

14. We zoeken nooit achter glas, tenzij achter beschermglas (van kapellen, uithang- of etaleerkastjes, enz.). Maar 

zelfklevende gegevens aan de binnenkant van glas tellen wel mee. 

15. Wat de samenstellers u meedelen, aanvaardt u als juist en waar! 

16. Deelnemen doet u op eigen risico en met eigen verzekering. De inrichters wijzen alle verantwoordelijk-heid, 

voor, tijdens of na de zoektocht, af. Het inschrijvingsgeld wordt nooit terugbetaald, ook als de zoektocht afgelast 

wordt door ziekte of overmacht. 

17. Eventuele errata en parcourswijzigingen worden aangekondigd bij Snookertaverne Fiesta, ook op de website van 

CABORA: caborazoektochten.com   waar ook de foto’s in kleur  kunnen bekeken worden. 

18. Door deelname aanvaardt de deelnemer (m/v) dit reglement en de toepassingen ervan. 

WEGBESCHRIJVING EN VRAGEN / OPDRACHTEN 
1. De zoektocht begint bij Snookertaverne Fiesta, Droogte 37 te Evergem. Met gegevens te vinden op de parking 

voor of naast het terras aan de voorkant van deze taverne zoeken wij de oplossing op de eerste vraag: 
  

Vraag 1:    Voeg de eerste letter toe achteraan een hier te lezen woord en je vindt verborgen in het zo 
bekomen woord de beide namen van een ‘paar’ met ertussen een afgekorte ‘maat’.   

                    Welke maat, zoals niet afgekort vermeld in Prisma? LARGE / LITER 
Woord hier te lezen = PALM / 1ste letter = A achteraan = PALMA / 
paar = PA MA / afgekorte maat = L  
(zoals niet afgekort in Prisma, dus twee antwoorden) 

 

 
 
 
 
 
 
In deze taverne gaat op zaterdag 26 november 2016 de prijsuitreiking door. 
 

Na deze vraag verlaten we met ons voertuig de parking naar L en volgen een aanlooproute van ca. 6 km. 



2. Driesprong L:  blijft Droogte = richting Wippelgem. Na ca. 600 m, bij grijze elektriciteitscabine L: 
“DIKSMERE” 

3. Stoppen na  + 600m  aan het bord met  “Willems Kristof” (R van de rijrichting): 
 

Vraag 2:  Op dit bord bemerken  we een  persoon die een activiteit uitvoert  in de tuin. 

In welke houding oefent de persoon op dit bord  zijn activiteit uit?  
M.A.:      A) gehurkt     –     B) overeind      –     C)  zittend     –      D) knielend    –     E) rechtop.  

 
 
 
We zien een rechtstaande (=RECHTOP = 
OVEREIND) vrouw die snoeit maar ook een man die 
knielend zijn boog spant. Alleen ’KNIELEND’ is 
juist.  
Zie ZIJN activiteit = mannelijk.  

 
 
 
 

 
 
 

 

4. T-sprong L: Goeiingen. 
5. Driesprong aan verkeersspiegel RD. Goeiingen wordt in lange bocht naar L Reibroekstraat. 
6. Aan volgende verkeersspiegel R: Meerbeke. 
7. Driesprong bij elektriciteitscabine en huisnr. “54” op bakstenen pilaster R: blijft Meerbeke. 
8. Einde weg R: hoofdweg volgen (N456) .  
9. We blijven de N456 volgen tot aan de kerk van Sleidinge. (+ 1,3 km) 

We parkeren voor de kerk: Wilfried Martens plein. OPGELET:  Vrijdag is marktdag. Parkeerverbod tot 14 u. 
 

Het Kerkplein in Sleidinge werd onlangs  omgedoopt tot het Wilfried Martensplein. Sleidinge was het geboortedorp van 
de oud-premier die in 2013 overleed. Op zondag 17 april werd op dit plein een bronzen beeld ter zijnen gedachtenis onthuld. 
De kerk, bijgenaamd de Slense Noalde (De Sleidingse Naald), dateert van 1260. De kerktoren van Sleidinge is de meeste 
spitse van heel Oost-Vlaanderen, daarom deze bijnaam. Oorspronkelijk was deze parochiekerk alleen aan Sint-Joris gewijd. 
In 1653 kwam daar de heilige Godelieve bij, toen enkele van haar relieken naar Sleidinge werden overgebracht.  
Op het dorpsplein van Sleidinge prijkt ook een monumentale arduinen pomp. Die werd omstreeks 1863 gebouwd om de 
bevolking van drinkwater te voorzien. De zuil met siervaas staat op een hoge vierkante sokkel, versierd met twee metalen 
maskerkoppen, een kruising tussen monster en schubdier, en vaasvormige waterbekkens onderaan. 
 

START WANDELING 
 

OMLOOPVRAAG 1:  
Op het parcours van de wandeling in Sleidinge namen we een aantal foto’s van een afbeelding van het dier dat 
symbool staat voor Vlaanderen of Wallonië. Rangschik de foto’s van een afgebeelde symbool in de volgorde zoals je 
het gefotografeerde de eerste keer kan zien van op uw wandelweg volgens uw wandelrichting.  (Vb.:  654321)    
 
3218574 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
10. We begeven ons naar het oorlogsmonument op dit plein: 
Vraag 3: Op dit monument worden Sleidingenaars herdacht, gestorven tijdens ‘de Groote Oorlog’. Als je de 

alfabetische volgorde aanhoudt van de familienamen van de Sleidingenaars, die hier herdacht  worden,  

welke familienaam volgt dan op de familienaam van de Sleidingenaar met een geestelijke titel?  

MARTENS 
Ook Wilfried Martens wordt hier herdacht. Hij volgt alfabetisch op E.H. LEHOUCK C. niet Raes 

 
 

11.   Wandel naar R over het aarden pad naar het beeld met het H. Hart. Met gegevens aan dit beeld: 
Vraag 4:  Terug naar de schoolbanken! Op de sokkel  zie je en breuk  

gevolgd door een jaartal.  

Maak van dit jaartal ook een breuk. Daarvoor neem je de som van  de 

eerste twee cijfers van dit jaartal als teller en als noemer de som van de 

laatste twee cijfers van dit jaartal. Deel de hier vermelde breuk door de zo 

bekomen breuk!  Wat is dan de uitkomst, uitgedrukt door een decimaal 

getal? 

K.U.:  0,5     –     1,5      –     3      –     4,5      –     6 .   
 
 
We vinden de breuk 30 en het jaartal 1931 → Teller is 1= 10 en 
noemer 3+1= 4                             8                                

30   :  10   =  1  1 = 1,5   
  8        4            2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Wandel nu richting “BNP PARIBAS FORTIS”. Steek de straat niet over maar wandel naar L op het voetpad: 
Sleidinge-dorp (HNV). Langs onze wandelweg gaan we op zoek naar de info die we kunnen lezen i.v.m. de 
zaak Van Renterghem. Daarmee lossen we volgende vraag op: 

   

Vraag 5:  Welk cijfer geeft aan, hoeveel namen van een sanitair artikel, verkrijgbaar in bedoelde zaak,    
                  verborgen voorkomen in een woord volgens info te lezen i.v.m. deze zaak? (letters minimum 5 cm 

hoog.)    K.U.:    A: minder dan 4    –   B: 5    –    C: 6    –    D: 7    –    E: meer dan 7.             
                 (Je  hoeft voor het oplossen van deze vraag deze straat niet over te steken & niets zoeken op de   
            uitstalramen van bedoelde zaak -  g.v.)  

5x bad op voorgevel 
OPGELET:  voor de vraag lazen we “Langs onze wandelweg gaan we op zoek naar de info..” Dus 
ook zoeke verder op het parcours. Zo vonden we ook 2x bad op bord aan de achterkant van deze 
zaak die we voorbij wandelen verder op het parcours.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

13. Wandel nu verder RD tot het infobordje met “Pastorie met tuin”: 
 

Vraag 6: Tijdens hoeveel jaren leefde en/of verbleef pastoor Antonius Sanderus, v.g.t.p., in de pastorie van 

Sleidinge?  

 

         2 antwoorden: van 1611 -> 1622 = 12 jaar en van 1612 – 1622 = 11 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14.   Steek hier de straat voorzichtig over (geen zebrapad) en begeef je naar het oud-gemeentehuis.  
  Met o.a. gegevens op een bord op de voorgevel van dit gebouw een baanbrekend vraagje: 



 

Vraag 7: ‘Deze Europeaan wordt zonder inspraak in de opzet van een 

ander gebruikt’. Welk cijfer geeft volgens gegevens aan hoeveel 

het verschil  bedraagt tussen het aantal letters van bedoeld 

woord, dat zo ‘raadselachtig’ wordt beschreven, en het aantal 

keer dat  dit woord hier te lezen is? 

   K.U.:    A: 2   –     B: 3  –    C: 4    –    D: 5    –      E: 6.   

PIONIER: → Van Dale   ‘pion ‘ = iem. die zonder inspraak in de 
opzet van een ander gebruikt wordt. Een Ier is een Europeaan. 
Telt 7 letters en was eenmaal te lezen en eenmaal in de inleiding 
van het routeblad. 7-1-2=4 
  

 

15.  Wandel verder naar L.  
16.  Eerste straat R: Kaai straat. Met gegevens te vinden langs deze straat: 

 

Vraag 8: Mag het hier ergens voor een specifieke groep wel of mag het niet? Ja of neen antwoorden 
Voor welke groep zou het wel mogen en dan toch weer niet?   
INWONERS 
Volgens een plaatselijke gegeven mogen inwoners hier afval dumpen. Op een ander 
bordje in de onmiddellijke omgeving is het blijkbaar voor iedereen verboden afval 

 

17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Aan viersprong (met doodlopende straat) voorbij huisnummers 14 en 16 R (aan metalen trap). Begeef je naar de 

twee borden met “Sociale woningen”. Met gegevens op deze borden  volgende twee vragen oplossen.  
 

Vraag 9a:  De graveur maakte op één van deze twee  borden  een kapitale spelfout. Voor zo’n fout zou je hem of 

haar een klap om de oren moeten geven.  Welke letter wordt hier bedoeld?   

M van “mot” & “Mot” Op het rechter bord werd de voornaam Mot zonder hoofdletter gegrift. Op 
het linker bord is het wel correct. MOT = KLAP 

 
 

Vraag 9b: Waar ze met minder waren, werden ze foutief in het enkelvoud geresumeerd. Nadien waren ze blijkbaar 

met meer en werden ze correct in het meervoud betiteld!  Waarvan is bedoeld enkelvoud     het 

meervoud?  
Op het oudste bord (1999) lezen we “Schepen” als titel van de zes schepenen. Op het andere bord 
(2003) worden de zeven schepenen erboven in het meervoud betiteld. Het bedoelde enkelvoud is 
“schepen” en d.i. het meervoud van ‘SCHIP’. 



 

19. Aan huisnummer 20 2 L. Wandel L naast een betonnen mastodont tot het houten berghok met nummers: 
 

Vraag 10:  Logica is er niet, ja een zootje ongeregeld is het geworden. Gaan we wat orde scheppen? Antwoord: 
Ja of Neen 
Als je de nummers naast de deuren, links of rechts, van het houten berghok (gv) logischerwijs van 
laagste getal naar hoogste getal rangschikt (in waarde), volgens onze wandelrichting, hoeveel 
bewegingen moet je daarvoor dan minimaal  uitvoeren?  Begin met het laagste getal voor het eerste 
getal (32) te  plaatsten en dan verder op de vrijgekomen plaatsen de andere nummers te verplaatsten. 
We kunnen ook een beetje vreemd doen: over hoeveel rondjes gaat het 
hier, v.g.t.p.? 

VOLGORDE 32  30  34  28  36  26  38  
Beweging 1   26   32  30  34  28  36   ?   38  
Beweging 2   26    ?   30  34  28  36  32  38  
Beweging 3   26   28  30  34   ?   36  32  38  
Beweging 4   26   28  30   ?   34  36 32  38  
Beweging 5   26   28  30  32  34  36 38  
Dus 5 bewegingen.  
Ook de vraag “Over hoeveel rondjes 
gaat het hier?”  moest beantwoord 
worden. 
Op de brandweerkraan lezen we “13 
TOURS”. Dus 13 rondjes! 
 

 

 

20.  Aan groene afsluiting L en zo beland je weer in de Kaai straat  die je verder R volgt. 
21.  Driesprong met doodlopende weg R: Houtkant maar eerst in de omgeving van deze driesprong:  

 

Vraag 11:   Wij zien er hier vier op één stokje die ons doen denken aan een gekend spel! Hoeveel maal staat 

hier vier op één rij? 

Vier vogeltjes op één rij op een stokje vier op één rij = spel. Maar we zien hier tweemaal ‘vier’  
(= het cijfer!) op een rij in het huisnummer op de brievenbus en naast de voordeur. Dus tweemaal. 

 

 

 

 

22. Driesprong R: Oostveld (HNV).  In deze straat: 
 

Vraag 12:   Ontdaan van mijn ‘luchtdruk’, kreeg mijn rollende functie er hier een oprollende! Bij mij word ik 

in mijn vroegere functie afgebeeld. Hoeveel maal? 

Aan de gemeenteloods van Evergem: een wiel (rollende functie) zonder band (ontdaan van 
luchtdruk) dient nu om waterslangen aan op te rollen. Erboven een takelwagen met wagen: 2 x 2 = 4 
wielen. En aan de andere kant van de poort eenzelfde plaatje met 4 wielen, dus te samen 8x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vraag 13:  “Op de heide waait de wind 

                    Vrij van haag en heg, 

                    Op de heide waait de wind 

                    Alle zorgen weg!” 

                    Dit lied bezingt  een streek aan de  

                   ‘Dietse’ kroon, waar v.g.t.p. een bedrijf  

                    gevestigd is. 

                   In welke provincie ligt die streek?  

 
 
De Kempen liggen in LIMBURG – ANTWERPEN – VLAAMS-BRABANT in 
België en NOORD-BRABANT in Nederland 
 

23. T-sprong R: Meerstraat (HNV). 
24. Driesprong R en onmiddellijk aan zebrapad straat oversteken maar los eerst in de omgeving van deze driesprong 

nog volgend ‘smulvraagje’ op: 
 

Vraag 14: Deze ‘leidinggevende’ is ‘in het drugsmilieu een graag geziene persoon’.  
Welke klinker komt er voor in de hier vermelde naam van wat of wie ter plaatse bedoeld wordt met deze 
cryptisch omschreven ‘graag geziene persoon’?      MA:        a    –    e    –    i    –    o    –    u    –    y. 

 
 
‘Official’ = leidinggevend – 
‘dealer’ = graag gezien 
persoon in het drugsmilieu.  
Deze dealer verdeelt hier 
Bicky (burgers) en deze 
dealer is volgens gegevens op 
de voorgevel :  
(PITTA) LUDWIG. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

25. Aan “Uitgezonderd” RD en wandel verder over klinkerpad naast de kerk.  
OMLOOPVRAAG 2:  

Wandel voor deze vraag eerst rond de kerk. We namen een aantal detailfoto’s van de ommegangkapelletjes over 

het leven van Sint-Godelieve.  Zet de passende letter bij het juiste cijfer van hetgeen samen hoort met 

onderstaande teksten. (v.b. A/3) 
 

A. “EEN WONDERBARE GENEZING”      –     B.   “HAAR BEPROEVINGEN”     –      C.   “HUWELIJK 

MET BERTULF”   –    D.   “HAAR MILDHEID”      –      E.   “VERERING V/D H  GODELIEVE” . 
 

A/3    –   B/1   –   C/-   –   D/5   –   E/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



26. Na de ommegang rond de kerk bij einde van dit klinkerpad RD richting Vrije basisschool ‘De Bijenkorf’. 
27. Aan basisschool ‘De Bijenkorf’ R: Schoolstraat HNV. Maar los hier eerst de volgende vraag op met gegevens in 

de omgeving van het stenen beeld met 2 vrouwen en kind. 
 

Vraag 15:  Met hoeveel zijn zij, waarop hier de begroeting ‘gegrond is’ bij ons binnenkomen?  En geef het 

werkwoord (zeven letters) waarop dat ‘gegrond zijn’ ‘gebaseerd is’? (Pr) 

GEANNULEERD 
We worden hier begroet door de tekst “WELKOM” op zes 
stoelen.  
‘Stoelen’ (ww) = gegrond zijn, gebaseerd zijn! 
Antwoorden: 6 (stoelen) / ww = stoelen. 
 

 

 

 

 

 

 
 

NV Calcutta   In 1848 vestigde de Gentse Pieter Bernard Dobbelaere zich in Sleidinge om een leerwerkhuis op te richten. 
In 1853 koopt hij grond en krijgt hij de toelating om er een “atelier de tissage et de cremage” te beginnen en een 
stoommachine te plaatsen. Aanvankelijk wordt garen gebleekt en zeildoek geweven. In 1854 komt de fabriek goed op gang: 
In 1880 telt het bedrijf 58 arbeider. In de periode 1875-1880 wordt de zeilscheepvaart verdrongen door de stoomvaart. Het 
atelier reageert daarop door over te schakelen naar het weven van jutezakken. Op het einde van de 19de eeuw maakt een 
wijdvertakt spoorwegnet de plattelandsfabrieken het mogelijk om arbeiders uit de stad aan te trekken. Omdat in de 
plattelandsfabrieken vakbonden nog niet  bestaan kunnen lage lonen uitbetaald worden. De fabriek groeit verder. De fabriek 
die oorspronkelijk door Pieter Bernard Dobbelaere werd opgericht verandert naar “Maatschappij in collectieven naam P.P. 
Dobbelaere en G. De Muijnck, Tissage méchanique de jute, sacs et emballages”. De eerste wereldoorlog betekent natuurlijk 
een rem op de groei, maar in de jaren 1920 bereikt het een toppunt. Het bedrijf heeft in die periode maar liefst 655 
werknemers. Vanaf 1925 raakt de textielindustrie in crisis.  Uiteindelijk blijven er nog 270 man werken. De geschiedenis van 
het bedrijf na de Tweede Wereldoorlog is er een van aftakeling en in 1959 wordt de sluiting aangekondigd. Dit stuit echter op 
heftige reacties van de werknemers en zorgt ervoor dat het besluit ingetrokken wordt. Rond 1960 diende zich een nieuwe 
markt aan. Het “sisaltapijt”. Dit zorgt voor een heropleving van het bedrijf. Het sisalsucces is ten einde in de jaren 1970. Zo 
wordt er overgeschakeld naar naaldviltproductie voor muurbekleding. NV Calcutta was de eerste die een goedkope 
muurbekleding op de markt bracht met moderne weefgetouwen. In 1972 ontstaat er een fusie met La Lokeroise, het vroegere 
zusterbedrijf uit Lokeren. Rond 1990 is er een daling in de vraag naar muurbekleding en komt de vraag naar zonnewering op. 
In 1998 kreeg NV Calcutta een nieuw gezicht. 

 

28. Verder bij de voetweg L van de  weg: 
 

Vraag 16:  Hoeveel woorden waarin letters ‘u’ voorkomen bevinden er zich op de arduinen blok met een 
geluksbrenger bij het begin van deze voetweg? (Houd geen rekening met de betekenis van de woorden!) 

 3/3 
 

Klavertjevier te zien op twee 
arduinen  blokken 
OPGELET: 
Letters ‘u’. (meervoud) 
Dus zoeken naar woorden 
met meer dan 1 letter ‘u’.   
We vinden: 
MEUMQUE 
SUUM 
CUIQUE 
Niet vergeten tweemaal te 
antwoorden 
→de arduinen blok 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

29. We stoppen verder aan de bom met Mariakapelletje. Dit is een herinnering aan het Engelse luchtbombarde- 
ment van 19 mei 1944 op de Calcutta fabriek die in die periode verplicht was te produceren voor het Duitse 
leger. De wijk rond de fabriek werd grotendeels verwoest  waardoor er een groot aantal  burgerlijke slachtoffers 
vielen. Met gegevens vlakbij deze bom:  
 

Vraag 17:  Noteer voor elk van onderstaande beweringen op uw antwoordenblad een 'J' als de bewering WAAR  
                    is en/of een 'N' als de bewering NIET WAAR is.    
A) Met vijf opeenvolgende letters van één woord kan de naam van een Oost-Vlaamse gemeente gevormd 

worden. N 
Met “PLAATS” → AALST  maar ook met “Aalst” op riooldeksel. (Je kan beide a’s verplaatsen) 
B)   In de tekst bij het kapelletje zijn twee woorden te lezen met een puntje op de letter ‘i’. N  
Er zijn twee teksten: - onder het kapelletje “bij” met een puntje op de ‘i’ / op de afsluiting “Nico”. 
Dus tweemaal in één woord. Appart tellen!! 
C)  De sokkel waarop de bom is geplaatst telt 9 zichtbare arduinen blokken. N 
Er zijn wel 9 arduinen blokken te zien maar de bom rust op één arduinen blok.  
D) In een te lezen woord is een synoniem verborgen van lijden. J 
In de tekst onder de kapel vinden we in “ weesgegroet” het woord ‘WEE’ = lijden.  
E) Het getal waarvan de som der cijfers 18 bedraagt, bestaat uit vier cijfers. J/N  
We vinden 1944=18 maar ook in telefoonnummer een getal van 3 cijfers 378 = 18 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nog in deze straat met gegevens op een bord aan de hoofdingang van N.V. Calcutta: 
 

Vraag 18:   Welke vierletternaam van een vogel (als trefwoord in Prisma) kan men zowel vormen  met letters  

                     van een hier te lezen vreemde naam van een rechtspersoon als met letters van de naam van zijn  

                     Nederlandstalig equivalent?  

MEES - EMOE 
SOCIÉTÉ ANONYME   SOCIÉTÉ ANONYME   
Nederlandstalige equivalent = NAAMLOZE VENNOOTSCHAP   NAAMLOZE 
VENNOOTSCHAP  



 
30.   Aan spiegel meedraaien naar L: Schoolstraat (HNV). 

31. Aan driesprong met vluchtheuvel L:  Akkerken.  We  lossen in deze straat de twee volgende vragen op.  
 

Vraag 19:  Langs waterrijk gebied tref je ons dikwijls zo aan: ma waggelt voorop en wij erachteraan!  

Met hoeveel zijn wij hier? 2 

Op een gevel van een huis: moeder eend met 
erachter twee kleine eendjes. Wij = de twee kleine 
eendjes.  Mama eend niet meetellen.  
Op huisje van foto 4 van omloopvraag, Akkerken 
Nog in deze straat tweemaal een eend te zien 
maar in de vraag staat “WIJ”. ‘nul als 2de 
antwoord kan nooit juist zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het wordt langs dit straatje ‘nogal flink’ speurwerk, je bent er voorbij zonder ‘erbij stil te staan’!  

 

Vraag 20:  Hoeveel  van volgende gegevens – bloem, hand, bij, boekentas, sleutel, hart, alfabet –  
                    kan je zien vlakbij een hier meermaals te lezen woord dat in Prisma  in zijn  negatieve  betekenis  
                    omschreven  wordt als ‘tamelijk erg’ maar hier zijn positieve betekenis krijgt?  4 
Het woordje knap = Prisma →  die er goed uitziet, mooi, met een goed verstand, slim, netjes 
Negatieve betekenis: tamelijk erg. 
We lezen “Mensen knap”  met een hart / “Muziek knap” met een (muziek) sleutel  / “Lichaam 
knap” met een hand : “natuur knap” met een bloem  / “Woord knap” met “ABC” = alfabet. 
Alfabet kan je niet zien (is zoals een jaar kan je ook niet zien) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

32. Einde straat R: Weststraat. Met gegevens rechts van uw wandelweg: 
 



Vraag 21:  Vervang in de naam van dit ‘vreemde beest’ de tweede van de twee dezelfde die erin voorkomen door 

een andere klinkende soortgenoot en u kan ermee aan de slag om een bepaalde drank te maken die 

niet niks is als het klein is! Welke ‘vreemd beest’ en welke drank? 

 
MOUTON / BIER 
 
 
De naam van de apothekeres in de Weststraat = MOUTON. 
2X LETTER ‘O’ laatste ‘o’ vervangen door ‘e’ mouten = 
mout maken / mout = gedroogde graankiemen. Mout heeft 
men nodig om bier te brouwen. Dit is geen klein bier = dat is 
niet niks. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

33. Even verder aan zebrapad de straat oversteken en verder naar R wandelen tot  het cultureel centrum, dat we naar 
L betreden. We lossen  op dit domein de volgende vier vragen op. 
We beginnen vlakbij het insectenhotel: 
 

Vraag 22:   Om tot het eerste deel van het spreekwoord te komen, uitgesproken bij wraakneming, moet men    
                    een tweeletterwoordje vervangen door een ander tweeletterwoordje. Welk te vervangen woordje?  
                    Goed uit je doppen kijken is hier de boodschap!  
 
in 
                   

Op bord met afbeeldingen van bijen ziet men op 
een foto met bijenoog de kleine tekst “oog in oog”. 
Spreekwoord = oog om oog, tand om tand! 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In de omgeving van de fietsenstalling twee vragen: 
 

Vraag 23:  Een anagram van een familienaam, omschrijft datgene, wat men daar doet waarnaar de persoon met 

die familienaam kijkt.  Welke familienaam en welk anagram?  

 
STEEL - LEEST 
 
Leo ‘Steel’ kijkt naar de bibliotheek waar men ‘leest’.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vraag 24: Hoeveel bedraagt de som der verschillende cijfers 



van een jaartal dat op het monument ter herdenking van Leo Steel voorkomt? 34 

 
 
Vooraan op de sokkel geboortejaar en sterfjaar van Steels: 1878 & 1938. Achteraan de buste 
ook: 1963  (bij naam van maker)  
verschillende cijfers van alle (een) jaartallen 1+ 8+7+9+3+6 = 34  

 
In de omgeving van de Bibliotheek: 
 

Vraag 25:  Hoeveel plaatsen om te zitten worden er al dan niet volledig afgebeeld op de onderste rij zitplaatsen 

(gv) op het doek met “Stroming”?         KU:       < 3     –     3     –     4     –     5     –     6     –     7     –     8. 

 
 
 
 
Op de onderste rij tellen we 7 al dan 
niet volledig afgebeelde zetels aan, 
maar op dezelfde rij staat ook een 
groene stoel afgebeeld!  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bij het voormalig woonhuis Dr. Ruysen (groot bakstenen gebouw): 
 

Vraag 26: Wat is het getal dat uitdrukt hoeveel muurankers zich bevinden aan de gevels van het bedoelde 

bakstenen gebouw?  MA:  viervoud  –  vijfvoud  –  zesvoud?  –   zevenvoud?   –   priemgetal. 
(Onder de begroeiing bevinden er zich geen muurankers) 

14 + 8 + 7 + 12         Totaal = 41 = een priemgetal of 42?? Als de halve onder de begroeiing telt. 

 
 

34. We verlaten het Cultureel centrum naar R: Weststraat. 
 



Vraag 27:  We gaan u eens ondervragen! Van welk Europees land zit de naam in zijn eigen taal verborgen in een 

familienaam?  (Alleen R van de wandelweg 

zoeken) Ierland 

 
Bij de tandarts MEIRESONNE: in “MEIRESONNE” 
EIRE = Keltische naam van Ierland. 
 

 

 

 

 

 
 

35. Bij bakkerijen RD: blijft Weststraat en langs beide kanten zoeken. Bij deze bakkerijen: 
 

Vraag 28:  Hoeveel broden zijn er afgebeeld vlakbij de bakkerij die we hier voorbijwandelen? 

 MA:     1   –   2   –   3   –   4   –   5   –   6   –   7   –   8   –   9.  

GEANNULEERD 
 

Vraag 29:   Als je aardig uit de hier ergens verborgen ‘fonetisch klinkende winkel’ komt, ben je best grappig!          

Je hebt daarvoor geen bril nodig. Welke hier te 

lezen verborgen ‘fonetische klinkende winkel’? 

 

HOUC / HOUCQ 
leuk uit de hoek komen een leuke of grappige 
opmerking maken. 
Opgelet: Zowel houc als houcq klinken fonetisch 
als HOEK. 
 

 

 

 
 

36. We komen weer op het W. Martens plein waar de wandeling in Sleidinge eindigt aan de monumentale pomp.  
37. We stappen terug in/op onze vehikel en verlaten de parking naar L richting rotonde. 
38.   Rotonde 1ste afslag en de N456 over + 3km volgen tot aan de verkeerslichten.  
39.   Aan verkeerslichten L richting centrum: Brielken. 
40.   Driesprong R richting centrum: Hoeksen. 
41.    Viersprong R richting kerk en parkeren op het Dorpsplein. OPGELET: BLAUWE ZONE.  

In de omgeving van ‘Het Lunchcafé’, onze nieuw sponsor, de laatste parcoursvraag oplossen. 
 

Vraag 30: In welke kleur (gv) wordt hier een leeuw afgebeeld? 

       MA:      zwart   –   wit   –   oranje   –   blauw   –   grijs   –   rood   –   groen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SCHIFTINGSVRAGEN        
Bij onze nieuwe sponsor, ‘Het Lunchcafé’ vindt u een bokaal (gv) met daarin een aantal kroonkurken en een aantal 
wijnkurken (gv). Daarmee maken wij de twee schiftingsvragen, die beslissend zullen zijn bij gelijkheid van het aantal 
behaalde punten. Vul uw schattingen in, in de voorziene vakken op het antwoordenblad. 
 

Schiftingsvraag 1:    Hoeveel kroonkurken (gv) bevinden zich in deze bokaal? 
 
 

Schiftingsvraag 2: Hoeveel wijnkurken (gv) bevinden zich in deze bokaal? 
 
 

Binnen in deze prachtige nieuwe zaak kunt u de bokaal van dichtbij bekijken (openingsuren zie voorpagina). 

Tijdens sluitingsdagen zal de bokaal duidelijk zichtbaar achter glas te bekijken zijn (uitzondering reglement). 

In deze zaak kunt u ook terecht voor een natje en/of een droogje. Een groot assortiment dranken en een uitgebreide 

kaart met lekkere en zeer verzorgde snacks en maaltijden staan ter uwer beschikking. De sympathieke uitbaters en hun 

medewerkers zullen u graag op hun eigen vriendelijke manier ontvangen. 
 

EINDE VAN DE ZOEKTOCHT.  



UITSLAG  5de MDB-MEMORIAL 2016 

 

   

 P 

90 

S1 

331 

S2 

121 

    verschil verschil 

1 BEERNAERT STEFAAN Sint-Andries 93 212 40 

2 KNOCKAERT HANS Jabbeke 92 211 49 

3 ROELS ANNE-MARIE Heusden 92 219 23 

4 SPEECKAERT LYDIA Evergem 92 241 21 

5 JACOBS KAREL Buggenhout 92 250 46 

6 JACOBS ERIC Buggenhout 92 251 76 

7 SCHELFHOUT RIA Buggenhout 92 262 76 

8 DE VEIRMAN OCTAAF Gent 92 263 41 

9 COLPIN JACKY Buggenhout 92 266 66 

10 DANNEELS RIA Jabbeke 91 222 42 

11 VAN DE VELDE PETER Maarkedal 91 266 73 

12 DE VRIEZE MARIANNE Maarkedal 91 275 56 

13 D’HAESELEER MICHEL Kester 90 196 61 

14 BEERNAERT FRANS Kuurne 90 205 38 

15 BAERT CHRISTELLE Kuurne 90 210 42 

16 VERTRIEST ANNIE Destelbergen 89 115 15 

17 WILLEMS FRANK Destelbergen 89 153 5 

18 CLEMMINCK GEERT Lokeren 89 153 40 

19 VAN BEEK NICOLE Lokeren 89 214 68 

20 VAN HAVER ROBIN Dendermonde 89 231 21 

21 DUERINCK EUGENE Dendermonde 89 232 79 

22 MAES JULIENNE Bornem 88 172 43 

23 ROTTIERS VIC  Bornem 88 181 41 

24 DE GRAVE RONY Ieper 87 155 11 

25 ANTHEUNIS MONIQUE Hofstade 87 167 10 

26 MEULEBROUCK  MARLEEN Ieper 87 181 4 

27 THIENPONDT ANNETTE Overmere 87 193 22 

28 VERHEGGEN HERMAN Overmere 87 207 33 

29 VAN CAUWENBERGH JEAN-PIERRE Bornem 87 210 29 

30 DE MAERSCHALK LILIANE Bornem 87 229 42 

31 DUERINCK EUGENE 2 Dendermonde 87 232 72 

32 BELLETER LINDA Dendermonde 87 243 77 

33 VERWEIRE SONIA Sleidinge 86 156 31 

34 RAMAN JACQUES Laarne 86 166 89 

35 MARTENS ROGER Oostakker 86 186 1 

36 VAN HOORDE MONIQUE Laarne 86 191 59 

37 WEST DIRK Ursel 86 247 22 

38 AERTS FREDY Houtvenne 85 53 27 

39 PEGER ELLEN Houtvenne 85 107 33 

40 ROEGIERS YVETTE Eeklo 85 174 11 

41 VAN HAVER WIM Dendermonde 85 209 16 

42 CAUDRON SVEN Zele 85 229 81 



43 DE VLIEGHER BART Sleidinge 85 254 56 

44 TACK BRIGITTE Sleidinge 85 264 16 

45 VANDER STRAETE ANNEMIE Oostakker 84 120 34 

46 MATTHYS LUC Sleidinge 84 169 39 

47 VAN THIELEN GREET Schoten 84 181 21 

48 ELPERS HUGETTE Kester 84 201 59 

49 CARSAU LIEVE Willebroek 83 161 14 

50 LEYSSENS JOS Aalst 83 162 30 

51 PRAET ROGER Eeklo 83 169 54 

52 COLYN ELS Oostakker 83 183 34                                

53 CARSAU JAN Schoten 83 201 4 

54 MERTENS ERIK Puurs 83 286 76 

55 VAN ELSUWE ALAIN Strombeek-Bever 82 243 41 

56 GEIRNAERT RITA Ursel 82 253 13 

57 VAN ITTERBEECK LIEVE Strombeek-Bever 82 265 43 

58 NIJS FRANS Gent 78 251 16 

59 TEIRLINCK RAYMOND  Evergem 77 46 254 

60 VERLINDE BRAM Gent 77 213 34 

61 VAN EECKHAUTE LISETTE Evergem 77 216 41 

62 GEERINCKX RAOUL  Evergem 77 222 46 

63 VERLINDE WILLY De Panne 77 223 43 

64 DE WINTER VEERLE Schellebelle 77 279 22 

65 DE RIJCKE MARC Schellebelle 77 287 44 

66 LEYMAN De Pinte 70 189 6 

67 WULLAERT WIM Tielt 66 256 49 

68 HENDRICKX JOHAN O-L-Vr Waver 64 75 14 

69 DE PRETER PAULA O-L-Vr Waver 64 126 16 

70 De BRANDE GERT/ FROYMAN KRIS Gent 64 198 100 

71 TUERLINCKX FREDDY Scherpenheuvel 63 126 104 

72 WILLEMS RIA Scherpenheuvel 63 147 76 

73 HAUBEN MIRIAM Wondelgem 63 181 27 

 




