
 

     VERBETERBLAD                  ROS     EINDEJAARSZOEKTOCHT    2020            
 

Naam:             
   

 

Verschil Schifting 1: 
 

 

Verschil Schifting 2: 
 

Fouten: 
 

De Eindejaarszoektocht was weer een toeristische uitstap, ditmaal van Grembergen naar het centrum van 
Kastel. Voor de Eindejaarszoektocht 2021 trekken we van Opwijk naar Merchtem met de fiets of de auto .   
 

V Antwoord                                                   Tips en bemerkingen 

1 JA-PUBLIEK 
NEEN 
JA-BARITON 

De Engelstalige naam is in UK-Engels pub en in USA-Engels bar. Je 
kan dan publiek en bariton vormen (en het woordje ja niet vergeten). 
Pubers niet want dan voeg je maar drie letters toe, dus neen.  

2 Minder dan 12 De 3 getallen zijn 1930-1964-1981. De som van de laatste drie cijfers is 
12-19-18 maar we vroegen de som der drie laatste cijfers =0+4+1= 5. 

3 VLAS-LINNEN Op het wapenschild van Grembergen staat een vlasplant afgebeeld. 
Het garen van vlas verwerkt in lakens noemt men linnen. 

4 80 De pastoor heeft  8 x 10 = 80 tulpen gepland en er 69 tulpen geplant. 
Nul of  geen kan geen correct antwoord zijn volgens het reglement. 

5 ACHTUNG 
VOOR 

Op het bord te lezen “Achtung” in de Duitse tekst, wat attentie betekent. 
Een Duitstalige Belg schrijft het woordje “voor” ook als “voor”, niet für. 

6 5 MAAL 
1890 MINUTEN 

Men sluit op Ma-Do-Vr-Zat-Zon om 22u30 dat is dan 5 maal. Open door 
de week (Prisma45) =Ma-Do-Vr 12u-22u30=3x10u30=31u30=1890 m. 

7 VOS - PAARD Het wezen dat te zien is = een afgebeeld wezen. De naam die te zien 
is = de naam die daar vermeld is. Vos op het hek, paard in het gedicht. 

8 AAK 
NEEN-JA 

De drie eerste rode letters zijn A-A-K. Een aak is een vaartuig met 
platte bodem uit de binnenvaart, dus geen voertuig. 

9 GUIRLANDE Afschrijver. Woord te lezen onderaan het gedicht.  

10 Minder dan 6-6-7- 
8-meer dan 8 

Onder het gedicht PEN = 3 = minder dan 6. PACKED = 6-PREMIUM = 
7-POTATOES = 8. Op de dijk PIJPLEIDINGEN = 13 = meer dan 8. 

11 POPPECOMITE 
POPPEHEILIGDOM 
POPPE’S 

Poppecomité op bordje camerabewaking. Poppeheiligdom gedenkenis 
aan de kerk. Poppe’s is ook een woord (= de kleinste betekenis naar 
analogie met Piets lichaam of Hans’ lichaam) te vinden aan de kapel. 

12 300 Afschrijver. Volgens tekst “300 D AFL.” onderaan het H.Hart beeld. 

13 JACOB AUGUST Leon Jacob is de zoon van August. Eerst de familienaam noteren. 

14 OCTOBRIS 
OKTOBER 

Op de muur van de kapel vind je 23 OCTOBRIS I960. In de tekst op 
het routeblad (=volgens gegevens) staat 23 OKTOBER I960. 

15 KNOTBOMEN 
TRONKEN 

Afschrijver. Beide woorden stonden op het infobord op het dorpsplein. 

16 ELAND-KROKODIL  
en/of 
DRAAK-ELAND 

Draak, te zien, als mythisch wezen is niet levend en valt weg - Krokodil 
is dan de 10de. Draak als onaangenaam mens, niet te zien, is wel goed 
en Krokodil 11de valt weg. Eland niet te zien, wel herten en een kariboe. 

17 HUISZWALUW Er was een klein bordje met 1 zwaluw. Daarop vond je “huiszwaluw”. 

18 REIGER  
PALING of  AAL 

De reiger heeft een kuifje, de ooievaar niet. In zijn bek heeft de reiger 
een jonge paling of aal,  geen worm of pier. 

19 T-G / S-H  
A-D / E-D 

Het gedicht begint met “Dit” dus de 4de letter D. De 11L-woorden zijn: 
Doorzichtig: T-G. Geometrisch: S-H. Misverstand: A-D. Afgezonderd:  
E-D. De op één na voorlaatste = zowel voor als na de voorlaatste. 

20 GANZENBERG Op het straatnaambord in de omgeving van de kerk te lezen. 

21 MAN - IN - THE  Te lezen “Man  cave” en ook  “what happens in cave stays in the cave”. 

22 KAPSALON BARDOT Een kapsalon is friet met shoarma en kaas. Hier een kapperszaak. 

23 REDANT PAUL Enkel de pastoor van Grembergen (vg) is uit een Dendermondse 
deelgemeente. Zijn naam stond in vraag 4. Eerst familienaam noteren. 

24 10 cm - 4 In het straatnaambord Ripipiaberg is het woord ‘pipi’ verscholen. In de 
cijferreeks ontbrak het cijfer 4. De reeks is de omtrek van een cirkel in 
nanometer= diameter x pi=314159265 nm = ca 31,4 cm. Het getal pi is 
ca 3,14 en de diameter van de cirkel met die omtrek  is dus 10 cm. 

Belangrijke mededeling:  De prijsuitreiking is door corona uitgesteld. Volg www.zvrosbeiaard.be voor meer informatie. 
 

http://www.zvrosbeiaard.be/

