Torhout
Van 1 mei tot 30 september 2021

FOTOZOEKTOCHT
Speuren in de Sparrestede

Organisatie : Jef Delrue

Controle : Willy Elst

Met de medewerking van :
● WRV Zoektochten- en Raadselclub
● Gemeentebestuur van Torhout
● Standaard Boekhandel

Deelnameprijs : 5 euro

WELKOM
Welkom op de tweede editie van de wandelzoektocht Speuren in de Sparrestede. Tijdens de ongeveer 3 km
lange wandeltocht doorheen het centrum van de Hoofdstad van het Houtland worden enkele plaatselijke
cultuurprojecten in het daglicht gesteld en wordt op verschillende plaatsen gegrasduind in de bewogen
geschiedenis van de stad.
Ook dit jaar is er een keuze uit twee zoektochten :
• Een eenvoudige fotozoektocht die echt bedoeld is als een louter recreatieve zoektocht die absoluut geen
strikvragen bevat. Deze tocht staat open voor iedereen maar is vooral gericht op wie op een leuke en
ongedwongen wijze de stad van nabij wil ontdekken.
• Een wat moeilijkere zomerzoektocht waarbij hier en daar een addertje onder het gras verborgen kan
zitten maar wel zonder echt ver gezochte hersenkronkels. Deze tocht richt zich dus eerder op de
liefhebbers van het genre. Het is wel een unieke kans voor iemand die houdt van puzzelen en speuren
om kennis te maken met dit soort zoektochten. De tocht is niet zo lang en op de meeste vragen kan
onmiddellijk een antwoord worden gevonden.
Van beide zoektochten is een afzonderlijke brochure beschikbaar. De brochure die je nu in handen hebt bevat
alle gegevens van de fotozoektocht. Wie aan de meer pittige zomerzoektocht wil deelnemen moet hiervoor
de andere brochure aanschaffen.
In het centrum van Torhout wordt een nogal restrictief parkeerbeleid toegepast. Er wordt zeer regelmatig en
nogal stipt gecontroleerd. Op de markt en in de onmiddellijke omgeving is parkeren betalend. In
verschillende aanpalende straten is de blauwe zone (maximum 2,5 uur) van toepassing. Ook zijn er in het
centrum enkele privé-parkings afgesloten met een slagboom. Deze parkings zijn voorbehouden voor wie in
het bijhorende gebouw woont. Anderen mogen deze parkings niet betreden zelfs al staat de slagboom open.
Ook hier werd streng gecontroleerd opgetreden. Gratis langparkeren kan normalerwijs op Parking Deprez in
de Zuidstraat (op 100 m van de markt) en in de daarbij aansluitende Blekerijstraat. Op zon- en feestdagen is
het betalend parkeren en de blauwe zone niet van toepassing in Torhout.
Neem er ook nota van dat de wekelijkse markt in het centrum van Torhout op woensdag doorgaat. Tot 14u
is het doorgaand verkeer verboden en kan het centrum beter worden vermeden. Voorts is het goed om
weten dat er op de markt van Torhout een (betalend) openbaar toilet beschikbaar is.

REGLEMENT
1. Deze fotozoektocht loopt van zaterdag 1 mei tot en met donderdag 30 september 2021. Voor deze
zoektocht werd door de organisatoren geen extra verzekering afgesloten. Bijgevolg gaan de deelnemers
akkoord dat ze deelnemen op eigen risico.
2. De opdracht van deze fotozoektocht bestaat in het terugvinden van de 30 bijgevoegde foto’s langs het
parcours. Bij elke foto hoort een vraag die in de bijgevoegde vragenlijst het overeenkomende nummer
heeft.
3. Deze fotozoektocht bevat geen enkele strikvraag. Boeken of internet moeten niet worden geraadpleegd.
Goed uitkijken en juist tellen kunnen wel van belang zijn.
4. Elke vraag kan worden opgelost met gegevens die terug te vinden zijn in een straal van 25 meter van het
gefotografeerde. Met “in de onmiddellijke omgeving” in de vraag wordt bedoeld dat de gegevens in een
straal van 5 meter van het gefotografeerde terug te vinden zijn.
5. Het te volgen parcours om de foto’s terug te vinden wordt beschreven met een reeks genummerde
opdrachten (wegbeschrijving). Deze opdrachten moeten in de opgegeven volgorde worden uitgevoerd.
Tussen twee opdrachten moet steeds de weg het meest rechtdoor worden gevolgd.

6. De deelnemers worden geacht het verkeersreglement nauwkeurig toe te passen. Waar mogelijk moet op
het voetpad worden gewandeld. Bij het dwarsen van de straat wordt zoveel mogelijk de aanwezige
zebrapaden gebruikt.
7. Wat in de wegbeschrijving tussen dubbele aanhalingstekens staat moet langs de weg als tekst worden
teruggevonden. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Wat
niet tussen dubbele aanhalingstekens staat moet als voorwerp of een afbeelding daarvan worden
teruggevonden.
8. De foto’s zijn in willekeurige volgorde gerangschikt en werden niet bijgewerkt. Alle foto’s en gegevens
om de vragen op te lossen zijn duidelijk zichtbaar van op de openbare weg. Private eigendommen en
opritten van woningen mogen niet worden betreden. Er moet ook niet worden gezocht op de bevloering
van het voetpad noch op het wegdek.
9. Bij elke vraag staat een aantal mogelijke antwoorden telkens vermeld na “Kies uit”. Het juiste antwoord
op een vraag is steeds bij de opgegeven mogelijkheden terug te vinden. Op elke vraag is slechts één
antwoord mogelijk !
10. Bij het oplossen van de vragen heeft een afbeelding van een voorwerp of een persoon (of een herkenbaar
deel ervan) dezelfde waarde als het voorwerp of de persoon zelf.
11. Er zijn ook twee schiftingsvragen die in volgorde zullen worden gebruikt om gelijk geklasseerde
deelnemers te rangschikken.
12. De vragen moeten worden beantwoord door op het bijgevoegd antwoordformulier bij elke vraag het
juiste antwoord te omcirkelen. Doorschrappingen of uitleg bij het antwoord zijn niet toegestaan en
worden als een foutief antwoord beschouwd. Vergeet vooral niet uw gegevens op het antwoordformulier
te noteren in de daarvoor beschikbare ruimtes.

13. Het ingevulde antwoordformulier moet uiterlijk op vrijdag 1 oktober 2021 om 24 uur worden bezorgd
aan Jef Delrue, Rijselstraat 73/02, 8820 Torhout of zijn doorgestuurd via jef.delrue@skynet.be. Bij het
versturen van de antwoordformulieren met De Post moet rekening worden gehouden met de
levertijden afhankelijk van de wijze van frankeren.
14. Voor elk ingestuurd antwoordformulier dient uiterlijk 1 oktober 2021 een bedrag van 5 euro te worden
overgeschreven op de rekening BE93 3770 4329 4167 van Jef Delrue.
15. De antwoordformulieren worden genummerd in volgorde van ontvangst. Dit nummer kan belangrijk zijn
bij de opmaak van de uitslag. Als er na het toepassen van de twee schiftingsvragen deelnemers nog steeds
gelijk gerangschikt zijn dan telt het nummer van het antwoordformulier om de volgorde in de uitslag te
bepalen. Het antwoordformulier met het laagste nummer komt eerst.
16. De eerste tien in de uitslag ontvangen een boekenbon van Standaard Boekhandel. Daarnaast krijgt
iedereen die in de uitslag op een vijfvoud eindigt eveneens een boekenbon. De prijzen zullen aan de
winnaars persoonlijk of via De Post worden bezorgd.
17. De uitslag van deze zoektocht zal in de tweede helft van de maand oktober 2021 kenbaar worden
gemaakt. Iedere deelnemer die zijn antwoordformulier correct heeft ingediend ontvangt in dezelfde
periode per e-mail een verbeterblad met de correcte antwoorden alsook een volledige uitslag. Wie geen
e-mailadres ter beschikking stelt zal deze gegevens met De Post ontvangen.
18. Mogelijke wijzigingen in deze fotozoektocht naar aanleiding van het verdwijnen of veranderen van
gegevens nodig om het parcours te volgen en/of de vragen op te lossen, zullen worden medegedeeld via
de rubriek ‘Mededelingen organisatoren’ op de website www.wrvzoektochten.be.
19. Door zijn deelname gaat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.
WEGBESCHRIJVING

Tijdens deze zoektocht wordt speciale aandacht geschonken aan twee zeer gewaardeerde kunstprojecten
in de binnenstad van Torhout.
❖ Kaleidoscope
In 2019 werden door vermaarde straatkunstenaars in de binnenstad twee gevelgrote muurschilderijen
gerealiseerd. Daarnaast werden op een 20 tal gevels onder de noemer Little People door de Britse
kunstenares Helen Bur kleine schilderijtjes aangebracht, meestal van een bewoner van het bijhorende
pand. In de loop van dit jaar komt er een tweede editie van dit bijzonder streetartproject.
❖ Poëzieroute
Op 22 locaties in de stad is een stukje poëzie te lezen dat meestal in verband kan worden gebracht met
de onmiddellijke omgeving. Het nodigt uit om even halt te houden en weg te dromen bij een stukje
taalvirtuositeit van de Nederlandse dichtkunst.
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Start op de markt ter hoogte van het Vrijetijdshuis.
Wandel links op het marktplein tot bij de Apotheek en dwars daar de weg via het zebrapad.
Op het voetpad naast het bankkantoor naar links.
Bij “MIJN HANDICAP” naar links en onmiddellijk naar rechts (blokjesweg voor de kerk)
Op het einde van de blokjesweg via de kleine parking bij “BUURTWINKEL” op het voetpad naar rechts
en onmiddellijk de weg dwarsen via het zebrapad.
Bij “FINTRO” op het voetpad naar links (Oostendestraat)
Eerste weg naar rechts (Fraeysstraat)
Op het einde van de weg bij “ADVOCATENKANTOOR” naar links (Gravenwinkelstraat)
Bij viersprong en “OPTIEK LEMAIRE” naar links (Oostendestraat)
Bij “CARETTE” naar rechts (Nieuwstraat)
Bij stenen pomp naar rechts (richting Ravenhofpark)
Bij groen hek en huisnummer “5” rechtdoor (kasseiweg over de brug)
Wandel verder via de smalle kasseiweg links naast het gebouw
Over de brug en onmiddellijk naar rechts zo dicht mogelijk naast het water.
Na ca 30 m naar links voorbij de composteerplaats.
Bij “BUURTWEG 81” op metalen bord naar rechts over de onverharde parkeerplaats.
Bij het hondentoilet de betonweg dwarsen en op het voetpad naar rechts
Bij vluchtheuvel naar links (Onze-Lieve-Vrouwstraat)
Op het einde van de weg bij “UITGEZONDERD” naar rechts (Langepijpestraat)
Bij “LABENS” op het voetpad naar links en onmiddellijk weg dwarsen via het zebrapad.
Bij “MEUBELEN” op het voetpad naar links (Oostendestraat)
Bij “ZIEKENFONDS” naar rechts (Boudewijn Hapkenstraat)
Na haakse bocht naar links onmiddellijk naar rechts (Boudewijn Hapkenstraat blijven volgen)
Op het einde van de weg bij “UNIVERSAL AUTO” naar links (Maria Van Bourgondiëlaan)
Eerste weg naar rechts (Karel de Goedelaan)
Bij viersprong en “NOTARIS” op het voetpad naar rechts.
Bij “PIJNKLINIEK” via het zebrapad de weg dwarsen en op het voetpad naar rechts.
Bij rotonde naar links (Vestingstraat)
Bij “CHINEES” de weg dwarsen en op het voetpad naar rechts (Bruggestraat).
Bij “KBC” rechtdoor (Burg)
Bij ”SPORTWERELD” naar links
Bij “KROETON” naar links (Beerstraat)
Bij viersprong en “TRIO” naar links (Papebrugstraat)
Bij “SCHOOLRESTAURANT” naar rechts (Viaductstraat)
Bij “FLANDRIA” op café via zebrapad de weg dwarsen en op voetpad naar rechts (Stationstraat)
Bij “WOSTYN” weg dwarsen en rechtdoor wandelen (Conscienceplein)
Verlaat het Conscienceplein door bij de apotheek naar links te wandelen (Hofstraat)
Bij “UNIC” op straatnaambord naar links.
Bij de stenen pomp via het zebrapad de weg dwarsen naar de markt van Torhout.
Einde van de zoektocht.
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SCHIFTINGSVRAGEN
Schiftingsvraag 1 : Noteer het bonusnummer van de Lottotrekking van woensdag 6 oktober 2021.
Schiftingsvraag 2 : Noteer de som van de zeven winnende Lotto-getallen die zullen getrokken worden
tijdens de trekking van woensdag 6 oktober 2021.

ZEER BELANGRIJK !!!
Om in de uitslag te worden opgenomen en in aanmerking te komen voor de bij deze zoektocht
horende prijzen moet het antwoordformulier uiterlijk op 1 oktober 2021 om 24 uur zijn bezorgd
aan de inrichter : Jef Delrue, Rijselstraat 73/02, 8820 Torhout of jef.delrue@skynet.be.
Tevens dient voor elk ingediend antwoordformulier voor dezelfde datum een bijdrage van 5 euro
te worden overgeschreven op rekening BE93 3770 4329 4167 van Jef Delrue met vermelding van
de naam van de deelnemer.

VRAGENLIJST
1.

Welke kleur wordt niet vermeld in het hier te vinden gedicht van Koos Schuur ?
Kies uit : blauw – bruin – geel – groen – rood – wit

2.

Welk jaartal is in de omgeving onder het gefotografeerde op een muur terug te vinden ?
Kies uit : 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020

3.

Van welke helling uit de Vlaamse Ardennen (bekend uit de Ronde van Vlaanderen) is de naam hier terug
te vinden ?
Kies uit : Berendries – Bosberg – Hotond – Koppenberg – Kwaremont – Paterberg

4.

Welk veelvoud van 100 is in de onmiddellijke omgeving terug te vinden ?
Kies uit : 200 – 300 – 400 – 500 – 600 – 700

5.

Hoe kan de bijhorende persoonsnaam het best worden afgekort ?
Kies uit : CVP – DVD – JDL – JMP – KDB – PVD

6.

Tot welke groep behoort het dier waarvan de naam hier in het meervoud wordt vermeld ?
Kies uit : amfibieën – insecten – reptielen – vissen – vogels – zoogdieren

7.

Welk cijfer staat hier in een jaartal onmiddellijk voor het gefotografeerde ?
Kies uit : 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 9

8.

In hoeveel verschillende kleuren komt de 21ste letter van het alfabet hier voor op een bord met de
openingsuren van dit gebouw ?
Kies uit : één – twee – drie – vier – vijf – zes

9.

Van welk cijfer is het kwadraat hier als huisnummer terug te vinden ?
Kies uit : 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

10. Wat is of was het beroep van de alhier vermelde persoon met de familienaam Roose ?
Kies uit : bouwmeester – brouwer – herbergier – mandenvlechter – pottenbakker – wagenmaker
11. Wat is de naam van het wijndomein waar deze drank werd gebotteld ?
Kies uit : TOERHOLT – TOERHOUT – THORHOLT – THORHOUT – THURHOLT – THURHOUT
12. Hoeveel scharen zijn in de omgeving afgebeeld ?
Kies uit : één – twee – drie – vier – vijf – zes
13. Naar welke erenaam verwijst de familienaam op het hier terug te vinden straatnaambord ?
Kies uit : baron – graaf – hertog – keizer – koning – prins
14. Welke naam van een muzieknoot is boven het gefotografeerde als deel van een vijfletterwoord terug te
vinden ?
Kies uit : do – re – mi – fa – la – si
15. Welke voornaam is naast het gefotografeerde op een bord op de gevel terug te vinden ?
Kies uit : Dirk – Guido – Jozef – Karel – Paul – Walter
16. Wat is het eerste cijfer van de drie opeenvolgende getallen die in de onmiddellijke omgeving
onmiddellijk naast elkaar terug te vinden zijn ?
Kies uit : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6
17. Wat is de tegengestelde betekenis van het woord dat wordt gevormd door zes opeenvolgende letters
in een hier terug te vinden langer woord ?
Kies uit : buiten – donker – eerlijk – recht – stram – voor

VRAGENLIJST
18. Van welk hier terug te vinden voorwerp bestaat de naam uit de eerste vier letters van het woord dat
hier onmiddellijk naast het gefotografeerde staat ?
Kies uit : boek – fles – huis – pomp – raam – vest
19. Wat doet kunst volgens een hier terug te vinden spreuk ?
Kies uit : verademen – verbazen – veredelen – verrijken – verwarmen – verwonderen
20. Welke letter komt voor in het bijhorende huisnummer ?
Kies uit : A – B – C – D – E – F
21. Wat is de betekenis van het woord dat wordt gevormd door de eerste drie letters van de voornaam van
de hier afgebeelde persoon en de eerste drie letters van diens familienaam samen te voegen ?
Kies uit : bedrijf – lawaai – roofdier – teleurstelling – verstoppen – volgzaam
22. Wat is het beroep van het fictief personage waarvan de kenmerkende voornaam in de onmiddellijke
omgeving meer dan eens voorkomt ?
Kies uit : advocaat – detective – dominee – geneesheer – onderwijzer – priester
23. De hoeveelste letter van een in de onmiddellijke omgeving terug te vinden zwart gekleurd verkeerd
gespeld zeven letters tellend woord moet door een andere letter worden vervangen om een correct
Nederlandstalig woord te vormen ?
Kies uit : eerste – tweede – derde – vierde – vijfde – zesde
24. Welke meisjesnaam is in de onmiddellijke omgeving terug te vinden ?
Kies uit : Philobene – Philodene – Philogene – Philomene – Philopene – Philoxene
25. Van welke stad is de naam onder het gefotografeerde als deel van een langer woord terug te vinden
Kies uit : Aalst – Brugge – Damme – Ieper – Menen – Sluis
26. Hoeveel maal komt het woord “uur” voor in het hier terug te vinden gedicht van een West-Vlaamse
priester-dichter ?
Kies uit : vijf – zes – zeven – acht – negen – tien
27. Welke familienaam staat onmiddellijk naast het gefotografeerde ?
Kies uit : CORNELLE – CORNELLIE - CORNEILLE – CORNEILLIE – CORNILLE – CORNILLIE
28. Welk getal is onmiddellijk links van het gefotografeerde terug te vinden :
Kies uit : 143 – 153 – 163 – 173 – 183 – 193
29. Welke klinker moet een letter van een hier terug te vinden zevenletterwoord vervangen om een
anagram te bekomen van de naam van een vermaard bedevaartoord ?
Kies uit : A – E – I – O – U – Y
30. Wat is de som van de vier cijfers van het oudste jaartal dat in de onmiddellijke omgeving van het
gefotografeerde terug te vinden is ?
Kies uit : 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19

Dank voor uw deelname en hopelijk tot op een van de volgende organisaties !

