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“Het raadsel van de makrallen”

REGLEMENT
Lees dit reglement zeer aandachtig, het zal je helpen bij het oplossen van de vragen en bevat ook nuttige tips!
1.Bij vragen gevolgd door “kies uit”, “choississez” of “K.U.” is maar één van de opgegeven antwoorden het juiste
antwoord en mag je dus nooit meer dan 1 antwoord kiezen. Bij vragen gevolgd door “mogelijke antwoorden”,
“réponses possibles”, “M.A.” of “R.P.” is er minstens één juist antwoord, maar kunnen er ook meerdere juiste
antwoorden zijn en in dat geval moet je alle juiste antwoorden uit de opgegeven mogelijkheden geven.
2.“In de omgeving” of “hier” = in een straal van 25 meter, het herkenningspunt inbegrepen (bv. “in de omgeving van
het standbeeld van Manneken Pis”, dan zoek je op het beeld zelf + 25 meter) / “In de onmiddellijke omgeving” = in
een straal van 15 meter, het herkenningspunt inbegrepen / “Bij” of “aan” = in een straal van 6 meter, het
herkenningspunt inbegrepen. “Op een gebouw” is op het gebouw of er aan bevestigd (bv. een deur, een raam, een
bord, een uithangbord aan de muur, enz). De hoogte speelt geen rol in de bepaling van de zoekruimte.
3.Wat tussen dubbele aanhalingstekens staat moet als exact te vinden/te lezen tekst of exact te noteren tekst worden
beschouwd, bv. “kerk” je moet zoeken naar het woord “kerk” en niet naar een echte kerk. Wat niet tussen
aanhalingstekens staat betekent een echt gegeven, bv. kerk je moet zoeken naar een kerk, of naar een afbeelding van
een kerk, want een afbeelding telt in een zoektocht altijd voor werkelijkheid: een afbeelding van een kerk is een kerk,
een afbeelding van een walvis is een walvis enz. Een deel van het geheel telt ook voor het geheel, bv. een
leeuwenkop = een leeuw. Verticale teksten zijn altijd geldig: hoe de letters onder elkaar staan heeft geen belang.
4.Als je een gegeven moet noteren dat je ter plaatse vindt, noteer dan steeds juist en exact zoals je het ter plaatse
vindt. Hoofdletters of kleine letters, kleur, vorm van de letters, grootte of lettertype heeft geen belang, bv. “ABC” = “abc”
= “AbC” = “abc”. Maar de spelling en spaties in teksten hebben wel belang, bv. “theater” is niet hetzelfde als “teater”,
en “kerktoren” is niet hetzelfde als “kerk toren”. Accenten en punten op letters mag je wegdenken, bv. é = è = e = ë
en ook i = I = i zonder puntje. Ook leestekens (punten, komma’s, enz.) in teksten mag je wegdenken. Een koppelteken
(bv. in ‘Sint-Maarten’ is ‘-‘ een koppelteken) doet twee aparte woorden ontstaan. Jaartallen moeten steeds correct zoals
ter plaatse te vinden genoteerd worden (Romeinse I of J is niet hetzelfde als 1).
5.Prisma of naslagwerken zijn niet nodig, deze zoektocht is perfect oplosbaar enkel met gegevens ter plaatse,
in de bundel en wat parate kennis, zonder raadplegen van woordenboeken. Zoek dus geen vallen op bijkomende
betekenissen van woorden in Prisma noch op een Prisma-betekenis die afwijkt van de algemeen gangbare betekenis,
en bij het zoeken naar bv. namen van een dier zijn algemeen gekende dieren (die elke normale mens kent ook zonder
een woordenboek te moeten raadplegen) voldoende als antwoord.
6.Een open vraag (zonder ‘kies uit’) kan meer dan één juist antwoord hebben dat je ter plaatse kan vinden, ook
als ze in het enkelvoud gesteld is. Vraag je daarom bij elke vraag af of er nog een antwoord te vinden is, ook als je
al 1 of 2 antwoorden gevonden hebt. Soms zal de inrichter je helpen door te vermelden ‘één antwoord’, in dat geval
hoef je uiteraard niet naar meer dan één antwoord te zoeken. Toelichtingen tussen haakjes ( ) zijn ook steeds bedoeld
om je te helpen, en nooit om je in de val te lokken, te misleiden of op het verkeerde been te zetten.
7.Een en één is niet hetzelfde. “Een” betekent 1 of meerdere en verwijst dus zowel naar enkelvoud als meervoud, “één”
of “1” betekent “1 en slechts 1, niet meer of niet minder”. Een aantal moet in een zoektocht immers juist zijn, als ik je
bijvoorbeeld vraag of er 2 bomen staan dan is het antwoord “neen” als er maar 1 boom staat, maar ook “neen” als er 3
bomen staan. Enkel als er precies 2 bomen staan, niet meer of niet minder, mag je antwoorden met “ja”.
8.Alles wat de inrichter meedeelt in de tekst op het routeblad of in het reglement moet je steeds blindelings voor
waarheid aanvaarden en heeft voorrang op informatie ter plaatse of parate kennis die hiervan afwijkt. Stel bijvoorbeeld
dat de inrichter in de tekst zegt dat er in de fontein een beeld van een leeuw staat. Ter plaatse stel je echter vast dat dit
geen leeuw maar een arend is. Toch moet je, indien daarnaar gevraagd, antwoorden dat er een leeuw te zien is.
9.Romeinse cijfers zijn I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M =1000. Arabische cijfers zijn 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Een 6 ≠ 9 en 9 ≠ 6. Namen van muzieknoten zijn ut, do, re, mi, fa, sol, la, si. Klinkers zijn enkel a,e,i,o,u,y. ij is geen

klinker maar twee letters en is daarom niet gelijk aan y. Tweeklanken (diftongen) zijn twee opeenvolgende klinkers, bv.
aa, ee, oo, ie, ou...
10.Bij “volgens gegevens ter plaatse” of “vgtp” maak je alleen gebruik van wat je ter plaatse vindt om de vraag te
beantwoorden en haal je dus geen antwoorden uit je zoektochtbundel. Bij “volgens gegevens” telt niet alleen wat je
ter plaatse vindt op de stopplaats (je moet dus niet eerder of verderop het parcours zoeken!) maar ook alle informatie
waarover je beschikt in je zoektochtbundel (reglement, wegbeschrijving, toeristische informatie enz.) mee.
11.Naam en wezen is niet hetzelfde. “Welk dier zit verborgen in een woord” = geen. Er kan immers geen dier in een
woord zitten. Vraagt de inrichter daarentegen “welke naam van een dier zit verborgen in een woord” dan antwoord je
met het dier en de dieren waarvan je de naam kan vinden in een woord op het bord. Een naam van een persoon kan
zowel een voornaam (al dan niet afgekort) als een familienaam zijn. Verborgen in een woord: in ‘kakkerlak’ is o.a.
verborgen ‘kak’, ‘lak’, ‘la’, ‘akker’ enz. Maar ‘kakkerlak’ zit niet in zichzelf verborgen. Omgekeerd verborgen in een
woord: in ‘Spaakbrug’ zit o.a. ‘aap’, ‘kaap’ en ‘ka’ omgekeerd verborgen. Met wezens bedoelen we o.a. mensen, dieren,
bijbelse en mythologische figuren. Een doodshoofd of enkel een hand is geen persoon en ook geen wezen.
12.(gv) op het einde van de vraag betekent: de vraag bevat geen enkele val / is geen strikvraag. (gv) na een woord
in het midden van de zin betekent: zie geen valstrik in het gebruik van het woord waarop (gv) slaat. Er ligt geen enkele
val op voorzetsels (op, in, over, tegen, enz.) en ook nooit op het woordje ‘of’, bv. ‘links of rechts’ = ofwel links, ofwel
rechts ofwel allebei. Zoek ook geen val op het woord “bord”. Materiaal waaruit het gemaakt is (hout, steen, plastic, PVC
…) speelt geen enkele rol. Een bord kan wel uit meerdere delen/platen bestaan, maar het blijft nog altijd één bord.
13.Zoek niets achter glas (ramen, vensters) en houd geen rekening met gegevens achter glas (ook niet met gegevens
die aan de binnenkant van het glas vastgekleefd zijn). In glas (bv. een glasraam) of achter beschermglas aan
(info)borden, menukaarten van restaurants of aan een heiligenbeeld telt wel, tenzij anders bepaald. Wat op luifels,
stickers, brievenbussen, doeken of spandoeken staat telt mee; vlaggen en wimpels niet. Zoek ook niets op
deursloten en bellen. Houd geen rekening met tijdelijke stickers, info of papieren (bv. werken of Covid-19)
14.Belangrijk is het verschil tussen “de/het” in de vraag of “een”. Als ik vraag naar gegevens op ‘een bord’, en er
zijn meerdere borden die aan het gevraagde voldoen aanwezig binnen de zoekruimte, dan tel je alle gegevens op
verschillende geldende borden samen en geef je één globaal antwoord. Als de vraag gaat over “het bord” en er zijn
meerdere borden die aan het gevraagde voldoen aanwezig binnen de zoekruimte, dan antwoord je per bord apart en
geef je dus twee, drie, of meer antwoorden op de vraag afhankelijk van het aantal borden. Hetzelfde geldt voor bv. “de
plaat” of “een plaat”, “het beeld” of “een beeld”, “het woord” of “een woord” enz.
15.Je kan op geen enkele vraag antwoorden met “geen”, “niets”, “nul” (cijfer “0” kan wel), “niemand”, “onbepaald”,
“kan ik niet weten”. Elke vraag (of question) in de bundel moet wel beantwoord worden. Er kan hier of daar ook
een strikvraag voorkomen. Lees daarom elke vraag zeer aandachtig, en antwoord alleen op wat er gevraagd
wordt. In de tekst staan zeker nooit tikfouten/spelfouten. Staan die er wel, dan moet je ervan uitgaan dat de
samensteller met opzet dit zo geschreven heeft. Soms kan in plaats van een vraag te stellen ook een opdracht gegeven
worden, bv. “noteer”, “vermeld”, enz. Elke opdracht moet dan ook steeds uitgevoerd worden.
16.Overleg na de zoektocht eens over de antwoorden met vrienden of kennissen. Door elkaar te helpen zal je
beiden betere resultaten behalen. De samensteller of de controleur benaderen is valsspelen en dus verboden. De
antwoorden worden strikt geheim gehouden. Op mails met vragen om verduidelijking, hulp of toelichting zal niet
gereageerd worden, dus bespaar u de moeite. Dit is een zoektocht, dit betekent dat het vooreerst gaat om goed zoeken.
Hoewel we deze zoektocht bewust niet overdreven moeilijk hebben gemaakt, zal niet elk antwoord zich zomaar direct
in het zicht, op ooghoogte of groot aan een gevel bevinden. Er kan al eens een antwoord te vinden zijn op een minder
evidente plaats, in de hoogte, op de grond, enz. Je moet nergens privaat betreden om de vragen te kunnen oplossen.
17.De deelnemers doen deze zoektocht volledig op eigen verantwoordelijkheid en kunnen de inrichter, controleurs of
de organiserende zoektochtvereniging Ros Beiaard nooit aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen voor, tijdens
of na deze tocht, noch wegens buitencontractuele fout in de zin van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek, noch op grond
van enige andere aansprakelijkheidsbasis. Door deelname aan deze zoektocht verklaart iedere deelnemer zich
automatisch volledig akkoord met dit reglement.

Tip: Like onze Facebook-pagina ‘Denderroute zoektocht’ en ontdek zo regelmatig tips en leuke
weetjes en nieuwtjes over de zoektocht, plekjes op het parcours en nog veel meer!

ROUTEBLAD

Hartelijk welkom op onze zevende Denderroute-zomerzoektocht! Nadat we onze zoektocht vorig
jaar moesten uitstellen door het verbod op niet-essentiële verplaatsingen brengt deze auto- of
fietszoektocht van ongeveer 36 kilometer je dit jaar opnieuw langs heel wat groene plekjes en rustige
landelijke wegen rondom Geraardsbergen en Galmaarden. Dit jaar proberen we het raadsel van de
makrallen op te helderen. Wie dat zijn zal je tijdens deze zoektocht al gauw duidelijk worden.

De Heksenhamer

1487. Heinrich Kramer schrijft het beroemde werk ‘Malleus Maleficarum’ (MM),
beter bekend als ‘de Heksenhamer’. Het is een handboek voor de heksenjacht en
legt in detail uit hoe men heksen moet ondervragen en welke foltermethoden het
effectiefst zijn. Het boek wordt al snel een succes en geeft het startschot voor een
ongebreidelde heksenjacht over heel Europa. De Malleus Maleficarum bestaat uit
drie belangrijke delen. Het eerste wil bewijzen dat hekserij wel degelijk bestaat, het
tweede vertelt over de vormen die hekserij aanneemt en het derde en laatste deel
beschrijft hoe heksen herkend kunnen worden, voorgeleid en berecht. Hekserij
neemt tal van vormen aan, zoals het offeren van ongedoopte kinderen aan de
duivel, geslachtsgemeenschap met demonen als een incubus of succubus, de
heksensabbat en het opeten van kinderen. De waterproef is de beste methode om
heksen te ontmaskeren: wie blijft drijven is schuldig, wie zinkt wordt vrijgelaten.

We komen ook regelmatig cafeetjes en eetgelegenheden tegen om even uit te blazen (aangegeven
in je bundel, zodat je vooruit kan plannen, en onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen)
De dagen zijn tijdens deze zoektocht lang en we komen langs mooie plekjes onderweg. Neem dus
je tijd: je raakt zeker in één dag rond, ook als je eens hier of daar stopt voor het middagmaal, je
picknick of een drankje. Je kan de zoektocht natuurlijk ook spreiden over meerdere dagen.

Dender

De makral van Bever, 2016

Waterkasteel, 2017

Geraardsbergen is een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De stad ligt in de Denderstreek, aan de
Dender en tegen de Oudenberg aan. De stad telt ruim 33.000 inwoners die Geraardsbergenaars worden genoemd.
In de wielrennerswereld is de stad berucht omwille van de steile en hobbelige Muur van Geraardsbergen. De stad
is ook bekend om zijn mattentaart. Het jaarlijkse feest van Krakelingen en Tonnekensbrand is door UNESCO erkend
als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. De heilige Bartholomeus en Sint-Adrianus zijn haar
patroonheiligen. De plaatselijke benaming voor Geraardsbergen luidt Giesbaargen.
De stad heeft heel wat bezienswaardigheden, niet in het minst de Oudenberg en de Muur. Maar ook het historisch
centrum is mooi, met tal van steegjes rondom de Markt. In de omgeving van de stad liggen uitgestrekte en prachtige
natuurgebieden, zoals de Bosberg en het Raspaillebos en het natuurreservaat De Rietbeemd net over de taalgrens.
Ook natuureducatief centrum De Helix en het provinciaal domein De Gavers, waar je kunt genieten van prachtige
wandelingen rondom de vijver, zijn zeker een bezoek waard. Kortom, een prachtige streek met voor elk wat wils!
Bever is een faciliteitengemeente op de taalgrens, waarvan de inwoners de bijnaam ‘tovenaars’ hebben. De
gemeente bestaat uit tal van pittoreske gehuchtjes met ontelbare kleine kapelletjes langs landelijke kronkelwegjes.
In het centrum herinnert een beeld van de heks aan de heksencultus en folklore die al eeuwen in Bever plaatsvindt.

In Bever worden twee vrouwen, Tinneke Del Val en Marie Catier, in 1594-95
van hekserij beschuldigd, gewurgd en daarna verbrand ‘pour sortilège’ (wegens
‘betovering’), zo beschrijft D. Delvin de feiten in zijn Histoire de la Commune
de Biévène geschreven in het jaar 1909 maar voegt er bij dat hij de
proceduredossiers niet heeft kunnen terugvinden. Bijgevolg is het onmogelijk
om de veroordelingsfeiten vast te stellen. De terechtstellingen zijn wel degelijk
uitgevoerd … “Du trespas de la femme Liénard del Val, exécutée par le feu, a
esté levé une vache, et demorée à Nicolas le Leup, pour XVIII livres tournois”.
(Bron: Matthijs, M. in HOLVEO XXIV nr. 2, 1986) Tot op dag van vandaag zou
door hun gewelddadige dood de geest van deze twee ‘heksen’ of ‘makrallen’
(van het Waalse ‘une macrâle’) nog steeds in Bever en omgeving rondwaren.
Heksenverbranding anno 1594

Voor deze zevende editie hebben we zoals altijd weer geprobeerd om een niet overdreven lang, op
één verplaatsing en één dag doenbaar, maar toch mooi parcours samen te stellen. Het is een ideale
ontspanning en daguitstap in deze bizarre en voor iedereen vervelende coronatijden.
Mocht je het reglement nog niet gelezen hebben, doe dit dan zeker grondig voor je vertrekt. Het zal
je helpen bij het oplossen van de vragen. Veel vragen zijn eenvoudig en mits wat zoeken simpel op
te lossen. Iedereen kan op elke vraag haast zeker een antwoord vinden. Dit neemt niet weg dat hier
of daar een moeilijkheid in de vragen kan zitten. Goed uit je doppen kijken ter plaatse is de
boodschap. Je dient alleen te zoeken op de stopplaatsen en niet tijdens het rijden met de wagen of
fiets.
Let op als je dit symbool ziet. De samensteller wil je een hint/tip geven die je later van pas zal komen.

Je antwoorden moeten ten laatste op woensdag 1 september 2021 (poststempel van ten laatste
1 september = bewijs!) gepost worden of elektronisch ingediend worden op
https://www.denderroutezoektocht.be op woensdag 1 september 2021 uiterlijk om 22 uur.
Karl Delauw
Nachtegaallaan 14 bus 11
1731 Zellik
Eventuele wijzigingen (bv. verdwenen gegevens) in de loop van de zoektocht zullen vermeld worden op de website
van zoektochtverenigingen Ros (www.zvrosbeiaard.be), WRV (www.wrvzoektochten.be) en CABORA
(www.caborazoektochten.com) alsook op de website van de zoektocht en op de Facebook-pagina ‘Denderroute
zoektocht’:

www.denderroutezoektocht.be
Denderroute zoektocht
Het kan voorkomen dat tijdens de zoektocht gegevens verdwijnen. Check dan ook zeker af en toe de website en de
websites van de diverse zoektochtenclubs. Andere zoektochtenclubs zijn o.a. CABORA (Oost-Vlaanderen), WRV
(West-Vlaanderen), MTT (Mastentop), ERT (Antwerpen), KRC en VBB (Veertienbunders). Deze zoektocht telt mee
voor de ROS-, WRV- en Cabora-clubkampioenschappen.

Traditiegetrouw start deze kinderlijk eenvoudige zoektocht op de Vesten, waar je in de omgeving
van de rechthoekige ruimte (pleintje en straat) tussen de gebouwen van “3RS Homes” en “De Roeve
Elektro” enerzijds en tussen de straatnaamborden “Vesten” en “Hooiweg” anderzijds op zoek gaat
naar de antwoorden op de eerste vier vragen.
De Vesten is de laatste halte voor wielrenners zich naar de legendarische Muur
begeven. De Ronde van Vlaanderen werd in 1913 voor het eerst georganiseerd door
de sportkrant Sportwereld. Het was destijds gebruikelijk dat uitgevers van kranten en
tijdschriften wielerwedstrijden organiseerden om hun uitgaven te promoten. Léon van
den Haute, stichter en sterke man achter de schermen bij Sportwereld was ook de
stichter van de eerste Ronde van Vlaanderen. Later werd ten onrechte aangenomen
dat journalist Karel Van Wijnendaele al van bij de start inrichter van de Ronde was.
Van Wijnendaele was de man van de marketing die vooral na de oorlog de Ronde
haar legendarische uitstraling meegaf. De Ronde van Vlaanderen was aanvankelijk,
tot kort na de oorlog, vooral een Belgische en dus binnenlandse wedstrijd.

VRAAG 1:

Wat spuwen renners, volgens gegevens ter plaatse ?

Kies uit:

schuim

VRAAG 2:

Hoe heet Jan met de pet in het Engels, volgens gegevens ter plaatse ? (gv)

Kies uit:

Joe with the cap - Joe Easy

VRAAG 3:

Rangschik deze renners in volgorde van hun overwinning (van vroegst naar
recentst, gv) in de Ronde van Vlaanderen, volgens gegevens ter plaatse (geen
val) (voorbeeld: ADBC)

A
VRAAG 4:

-

bloed

-

speeksel

B

-

zweet

-

tranen

- Joe Public - Joe Average -

C

Joe Donkey

D

Welk woord dat eindigt op ‘EN’ (gv) volgt hier in een gedicht onmiddellijk na
“scheef”? (de komma mag je wegdenken)

En nu op pad voor alweer de gemakkelijkste zoektocht van het jaar!
1. We zoeken onze wagen op en verlaten de Vesten tussen De Roeve Elektro op je linkerzijde en het pleintje voor het
gele gebouw met “RS Homes” aan je rechterkant. We vervolgen dus de Vesten bergop.
2.Na 250 meter driesprong bij café De Muur en café “’t Klein Verschil” linksaf.
3.Na slechts 15 meter onmiddellijk driesprong links (= Oude Steenweg nemen)
4.Na zo’n 350 meter bij viersprong rechts (= Boelarestraat nemen)
5.Weg vervolgen over zo’n 400 meter (meebochten naar links na de Ford-garage) tot einde weg, daar rechtsaf en 10
meter verder de rotonde oprijden. Neem de 3de afslag richting ‘andere richtingen’.
6.Bij verkeerslichten rechts (voorsorteren)
7.Na 350 meter bij bord einde bebouwde kom eerste straat links = Molendreef. Weg vervolgen over zo’n 1350 meter.
8.Einde weg bij “STOP” rechts (= Hazelaarstraat nemen).
9. Na 1050 meter viersprong net voorbij slagerij De Cock op je linkerzijde links richting Goeferdinge (= Ottergemstraat)
10. Na 450 meter driesprong met kapel links (Muizenholstraat), maar stop eerst even net voor de kapel aan de
linkerkant van de weg.

Bij deze kapel vanwaar je in de verte Geraardsbergen nog ziet liggen los je volgende vragen op
(zoek niets binnen in de kapel, gv)
VRAAG 5:

Als de kat van huis is dansen ‘zij’ op tafel. Hoeveel keer zit in een woord bij het
infobord met “kapel” de meervoudsvorm van het met ‘zij’ bedoelde dier
verborgen ?

VRAAG 6:

Sinds wanneer kan men volgens gegevens ter plaatse bij deze kapel komen
bezinnen en wat uitrusten? (jaartal noteren volstaat, één antwoord)

We zoeken terug onze wagen op en vervolgen onze weg na de kapel links (Muizenholstraat).
11. Weg vervolgen over zo’n 900 meter tot einde weg.
12. Einde weg bij drukkere weg schuin dwarsen richting Goeferdinge (voorzichtig!) = Lindestraat nemen.
13. Na 150 meter driesprong met straatje links rechtdoor vervolgen.
14. Driesprong met spiegel en doodlopende straat links aanhouden = Elzenstraat vervolgen richting bebouwde kom
van Goeferdinge
15. Na zo’n 700 meter viersprong rechts = Kastanjestraat
16. Vervolg je weg tot bij de rotonde waar je de eerste afslag neemt richting Zarlardinge.
17. Weg vervolgen over zo’n 850 meter.
18. Viersprong bij “STOP” links richting Lessen en parkeer je wagen zo’n 50 meter aan de linkerkant van de weg voor
de kerk van Zarlardinge.

In Zarlardinge vind je o.a. het authentieke café Sanseveria en het inspirerende café Il Padrino
achteraan de kerk
Zarlardinge is een deelgemeente van Geraardsbergen. Landbouwgemeente van
653 ha, 924 inwoners, gelegen op de taalgrens. Voor het eerst vermeld als
"Saroldingas" in 868. Midden 13de eeuw in eigendom van de abdij van Lobbes, die
tevens patroon van de kerk was en de pachthoeven "'t Omelsbeke" en "hof te
Nieuwenhove" (nog bestaande) bezat. Ook de abdij van Ninove bezat er
pachtgoederen. Zarlardinge is een klein, gezellig dorpje en de laatste halte voor we
aan de taalgrens met Henegouwen komen. Het is er in de zomer rustig vertoeven
op een van de terrasjes van de cafeetjes.
“Wat hier bewaard wordt, sterft niet”. Nagaan welke dichteres dit schreef kan nuttig zijn.

VRAAG 7:

Uit welke stad kwam de maker van de koorglasramen van de kerk volgens zijn
familienaam, vgtp ?

Kies uit:

Antwerpen

VRAAG 8:

Hoeveel wandelknooppunten (gv), aangeduid door een cirkel met daarin een
getal, zijn vermeld op het bord met “Bronbossen Vlaamse Ardennen”?

VRAAG 9:

(cryptisch) ‘Aardewerk na vogels’. Welk woord op een bord met “Bizar route”
bedoelen we? (één antwoord)

-

Gent

-

Brussel

-

Leuven

-

Troeterzele

Aan de voorkant van de kerk bemerk je rechts van de toegangsdeur een aantal beelden van een
wezen. Niets zoeken op een beeld zelf en ook niets binnen in de kerk zoeken.
VRAAG 10: Welk getal (lager dan tien) bevindt zich het dichtst bij het beeld van een wezen
bij de kerk? (de infoborden met “Bizar” niet beschouwen voor deze vraag, de haan
op de toren telt niet mee, niet zoeken op vuilbakken en glasramen - gv)
We zoeken terug ons voertuig op en vervolgen onze weg rechtdoor door de hoofdingang van de
kerk links te laten liggen en café Sanseveria rechts te laten liggen (= Pastorijstraat nemen).

19. Weg vervolgen over zo’n 1900 meter.
20. Einde weg bij drukkere weg rechtsaf en weg vervolgen over zo’n 600 meter.

Restaurant Le Vieux Moulin is open van woensdag tot en met zondag van 12:00 tot 22:30
21. Na 600 meter bij wit kapelletje op je rechterkant eerste straatje links = Rue des Ames nemen.
22. Weg vervolgen over zo’n 1300 meter (na zo’n 400 meter dwars je de spoorweg)
23. Na 1300 meter driesprong met Avenue Couture Trohelle rechtdoor.
24. Na 100 meter driesprong links aanhouden (richting eenrichtingsstraat) = Rue Bonne Nuit nemen.
25. Volgende driesprong rechts (rechtdoor is verboden toegang).
26. Einde straat viersprong links richting “Friterie l’Acrenois” en na 30 meter onmiddellijk rechts de parking voor de
kerk oprijden. Parkeer je wagen bij de kerk van Deux-Acren.

Op het Waalse gedeelte van het parcours zijn de vragen in het Frans gesteld, om de sfeer van
zoektochten in het Franstalige landsgedeelte te vergroten. Er ligt geen enkele val op het correct
taalgebruik van het Frans en je mag de vraag dus gerust ook oplossen aan de hand van de
Nederlandse vertaling onder de vraag.
Wandel vanaf de parking in wijzerzin eens helemaal rond de kerk en ga ondertussen op zoek naar
het antwoord op de volgende drie vragen.
Deux-Acren is een dorp in de Belgische provincie Henegouwen, en een
deelgemeente van de Waalse stad Lessen. Het is het eerste Waalse plaatsje op
de Dender voorbij Geraardsbergen. In 1270 werd in Gent de naam Akeren gebruikt
(te vergelijken met Ekeren). Op een Mercator-kaart uit 1540 heet het dorpje
Okeren. De gemeente Twee-Akren ontstond in 1804 door de fusie van de
gemeenten Akren-Sint-Maarten en Akren-Sint-Gereonus die samen één
dorpskern vormden. De plaats is gelinkt aan bijzondere gebeurtenissen. De SintMaartenskerk bevat een doopvont uit de 12de eeuw en in 1346 zou een beeld van
de zittende maagd (vièrge assise of Sedes Sapientiae) bloed hebben geweend.
Dat de toverkracht van de makrallen daar voor iets tussenzat werd gefluisterd,
maar is nooit bewezen.

In Deux-Acren vind je o.a. café Au Village d’Acren, Bakkerij Bossiroy en Restaurant Le Jardin
du Couvent (open van woensdag tot zaterdag 12:00-14:00 en ‘s avonds, ook op zondag 12:00-14:00)

In Vlaanderen heeft elke kerk zijn haan. Maar hier zijn we in Wallonië, waar de haan een symbool
is, vergelijkbaar met ‘onze’ Vlaamse leeuw. Het zou mij dus niet verwonderen dat de haan hier wat
belangrijker is dan bij ons.
QUESTION 11:

Combien de coqs peut-on remarquer sur l’église de Deux-Acren, sdsp ?
(NL – Hoeveel hanen kan men bemerken op de kerk van Deux-Acren, vgtp)

QUESTION 12:

Que se trouve-t-il sur les fonts baptismaux, selon données sur place?
(NL – Wat bevindt zich op de doopvonten, volgens gegevens ter plaatse)

Choississez :

des animaux - vièrge assise - Saint Martin - Notre Dame - des perles

Voor de kerk bevindt zich ook een oorlogsmonument. Op de steen staan heel wat namen van
sukkelaars die er door een zinloze oorlog het bijltje hebben moeten bij neerleggen. Eén van de
namen van die onfortuinlijken op het oorlogsmonument eindigt op ‘X’.
QUESTION 13:

Quel nom de famille, indiqué auprès du monument, se termine par ‘X’?
(NL – Welke familienaam vermeld bij dit monument eindigt op ‘X’)
Bemerk ook dat een persoon om het leven kwam in een Duits concentratiekamp.

27. Verlaat de parking en verlaat het plein tussen “Axa “en huisnummer 15, door “Axa” links te laten liggen
28. Na 30 meter bij “Bossiroy” op de hoek eerste straat links nemen (Rue Culant)
29. Na 150 meter, net voorbij huisnummer 43 op je rechterzijde, eerste straatje rechts nemen.
30. Na 200 meter driesprong rechtdoor en even verder meebochten naar links langs de Dender.
31. Na 300 meter bij de brug rechtsaf (= over de houten brug over de Dender rijden)
32. Parkeer je wagen even voorbij de brug aan de rechterkant van de weg.

Wandel terug tot aan de brug en los in de omgeving van de brug vraag 14 en 15 op.
QUESTION 14:

Où se situent les atéliers Carton, selon données sur place?
(NL – Waar bevinden zich de ‘atéliers Carton’, volgens gegevens ter plaatse)

Choississez :

Mons

-

Wavre

-

Bruxelles

-

Liège

-

Tournai

QUESTION 15:

Sur quel objet se trouve un mot de quatre lettres qui commence par ‘J’ et
se termine par ‘Y’?
(NL – Op welk voorwerp bevindt zich een vierletterwoord dat begint met ‘J’ en eindigt op ‘Y’)

Choississez:

échelle -

soupape

(NL - ladder

-

ventiel

-

clôture

-

hek

-

câble
kabel

-

grille

-

rooster)

33. Weg vervolgen over 350 meter (na 150 meter rechts meebochten over het brugje en weg vervolgen tot einde weg)
34. Einde weg rechtsaf en na 50 meter onmiddellijk scherp linksaf bij het einde van het pleintje = huisnummers 27, 29
en volgende rechts van je laten liggen.
35. Na 200 meter driesprong met “Rue d’En Bas” rechtdoor.
36. Na 200 meter driesprong rechtdoor.
37. Na 600 meter driesprong meebochten naar links. We zien in de verte reeds de duistere bossen van Bois-deLessines opdoemen.
38. Vervolg je weg over zo’n 2300 meter.
39. Einde weg voorzichtig links (uitkijken voor verkeer van rechts) = Rue de Gages nemen.
40. Na 250 meter driesprong met fietsknooppunt “41” en wegje rechts rechtdoor.
41. Stop na zo’n 400 meter rechts van de weg, bij het einde van de lange muur op je rechterkant en nog voor de
elektriciteitspaal.
De mysterieuze bossen van Bois-de-Lessines en zijn toverachtig waterkasteel
hebben de lokale verhalen en sagen over heksen gedurende eeuwen na de
heksenverbrandingen nog meer gevoed. De duistere bossen zouden de plaats zijn
waar de heksen samenkwamen in de heksensabbat, en waar gefeest werd met
dans en muziek. Een geliefkoosde plaats voor deze samenkomsten waren de
bomen. Daar hoorde men soms een wondermooie muziek die onmiddellijk ophield
wanneer er gerucht werd gemaakt. (V. DE MEYERE, “De Toverij in Vlaanderen”, in:
Volkskunde, VII, 1894)

Wandel even verder tot bij het infobord op je rechterkant met o.a. “Le village autour de son château”.
Een of andere gefrustreerde die vindt dat Covid-19 te lang duurt is hier ook gepasseerd, om een
deel van het bord rechts te bewerken met een mes, doch de vragen zijn nog perfect oplosbaar.
Bemerk dat op dit bord een vierletterwoord staat met een zogenaamd ‘accent circonflexe’ (^)

QUESTION 16 :

Quelle famille n’a pas été propriétaire du château?
(NL – Welke familie was geen eigenaar van het kasteel)

Choississez:

Beaupré

-

Lestriverie

-

Spinola

-

Cottrel

-

Yve

QUESTION 17 :

Quel nom néerlandophone d’un animal (min. 3 lettres) se trouve ici caché
dans un mot francophone sur la plaque?
(NL–Welke Nederlandstalige naam van een dier (minstens 3 letters) bevindt zich hier verborgen
in een Franstalig woord op het bord?)

Tijd nu om terug koers te zetten naar Vlaamse wegen, maar voor we terug onze weg vervolgen
strekken we toch nog even de beentjes en lossen we ook nog vraag 18 op. De mini-fotozoektocht
was de voorbije jaren steeds een vraag waarvoor haast alle deelnemers met glans slaagden, maar
het valt nog te bezien of het dit jaar toch niet eerder met de hakken over de sloot zal zijn.
VRAAG 18:

Mini-fotozoektocht. Wandel vanaf het infobord zo’n 100 meter terug langs
de straat en muur tot aan de grote inrit (gv) met 2 stenen pilaren (gv) en
rangschik ondertussen de foto’s in de volgorde waarin je het
gefotografeerde tijdens deze korte wandeling voorbijgaat. (niet op de
grond zoeken, alle foto’s slechts 1x klasseren, de foto’s zijn niet
getrukeerd en allemaal als dusdanig aanwezig, voorbeeld: DCABHGEF)

A

B

E

C

F

D

G

H

Na het oplossen van deze vraag wandelen we terug van bij de inrit van het domein tot aan onze
wagen.
42. Vervolg je weg.
43. Na 900 meter driesprong linksaf = Rue Notre-Dame nemen.
44. Na 1400 meter einde weg rechts
45. Na 800 meter einde weg links (drukkere weg).
46. Na 1050 meter bij scherpe bocht naar links en gebouw met nis in de muur straatje rechts = Muydt nemen.
47. Na 300 meter eerste straat links bij witte kapel maar stop eerst net voor de witte kapel op de strook met grind links
van de weg naast de weide.

Zoekruimte tussen huisnummer “14” en de grote elektriciteitscabine op de weide (gv). Niet zoeken
op of in de kapel.
VRAAG 19:

Welk land is ter plaatse vermeld?

M.A.:

“Italia"

-

“France”

-

“Pologna”

-

“USA”

We zoeken terug onze wagen op, slaan linksaf bij de kapel en vervolgen onze weg over zo’n 800
meter.

48. Na 800 meter bij driesprong links.
49. Na 350 meter bij “STOP” drukkere weg links.
50. Na 900 meter bij kapel op je rechterkant straat rechts nemen = Pontembeek
Hoe men een heks of makral kon worden vertellen ons tal van sagen en legenden
uit de streek. Men moet drie opeenvolgende nachten aan een kruispunt van
wegen gaan staan, zoals hier bij deze kapel: “De eerste nacht neemt ge een zwart
kieken onder de rechterarm, ge wacht en ge waakt tot de zonne daagt. Er gebeurt
niets. De tweede nacht neemt ge weer een zwart kieken onder de rechterarm, ge
wacht en ge waakt en op klokslag twaalf kraakt de hemel en schiet plotseling vol
vlam en vuur, ’t dondert en ’t bliksemt en allerlei spookgestalten doorkruisen de
lucht. Dit duurt voort tot het eerste licht in’t Oosten daagt. Indien ge de tweede
nacht trouw gewaakt hebt en niet gaan lopen zijt, dan moogt ge gerust de derde
nacht aan de kruisstraat komen staan: in levende lijve zult ge de hellemeester
(duivel) zien die u zal inwijden in de wondere kunst der toverheksen” Bron:
“Sagenonderzoek in het zuidwesten van Brabant” in HOLVEO 1974, p. 15-33.
51. Na 800 meter driesprong bij “Pontembeek” links (blijft Pontembeek).
52. Na 300 meter driesprong met Ghesuele rechtdoor.
53. Weg vervolgen over 500 meter en na 500 meter driesprong met wit kapelletje tegen muur links meevolgen.
54. Weg vervolgen over zo’n 500 meter tot zo’n 20 meter voor het stopbord, waar je voorzichtig links de parking
tegenover het restaurant op je rechterzijde oprijdt en je wagen parkeert op deze stopplaats.

In Bever vind je o.a. café Klein Bever, café Le Midi, frituur ‘Den Heksenketel’(‘s middags gesloten
behalve op vrijdag van 11u30 tot 13u30 / ma en zo gesloten andere dagen 17-22u), restaurant Jobim
(11:30-14:00 gesloten op dinsdag en woensdag, zaterdag enkel ‘s avonds)

Aan de overkant van de straat bemerk je een beeld van een heks.
Van bij de heks zie je (ook zonder bezoek aan café Klein Bever en ook zonder meerdere
pinten) een straatnaambord (zelfs die zijn hier betoverd!) ondersteboven hangen.

VRAAG 20:

Aan hoeveel is R gelijk, volgens gegevens ter plaatse?

Kies uit:

1000

VRAAG 21:

Welk jaartal bevindt zich volgens gegevens het dichtst in de onmiddellijke
omgeving van de heks?

VRAAG 22:

Schrap de eerste letter van de bij dit beeld van de heks te lezen
plaatsnaam en vervang deze door een medeklinker die voorkomt in de
familienaam van de maker van het beeld. Welke naam van een dier kan
men zo bekomen?

-

2000

-

3000

-

4000

-

5000

We wandelen nu terug naar de parking.
VRAAG 23:

Welk hier te lezen woord kan men scrabbelen met volgende letters:

MLLAOOERDB
(één antwoord, gv)
VRAAG 24:

Met welke plaats in Italië vergelijkt men het Pajottenland, vgtp?

Kies uit:

Venetië

-

Umbrië

-

Rome

-

Toscane

-

Puglia

55. Verlaat de parking en vervolg je weg richting Viane en Geraardsbergen door café Klein Bever rechts en de heks
links te laten liggen
56. Weg vervolgen over zo’n 3000 meter.
57. Einde weg links richting Geraardsbergen.
58. Na 300 meter meebochten naar rechts.
59. Na 300 meter driesprong bij optiek Limbourg op je linkerzijde rechtdoor.

Wie dorst heeft parkeert zijn wagen op het pleintje rechts en begeeft zich naar café El Corazon
60. Weg vervolgen over ongeveer 1100 meter. Even verder op je linkerzijde bevindt zich museum ’t Aloam
(ondergebracht in een oude, unieke molen) voor wie interesse heeft in oude werktuigen en oude gereedschappen.
Museum is enkel te bezichtigen onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen en na voorafgaande afspraak
(Herman Merckaert: 0475/36.70.62 of herman.merckaert@pandora.be)
61. Na zo’n 1100 meter over de spoorweg rijden en ONMIDDELLIJK na de sporen (d.i. nog voor de frituur!) rechtsaf
(Willem Van Moerbekestraat, enkel verderop vermeld)
62. Driesprong met knooppunt “75” rechtdoor (= Stoffelstraat nemen) Wees voorzichtig en houd afstand, niet alleen
van andere mensen gezien corona, maar ook van de afgrond met de spoorweg beneden.
63. Na helling en bocht volgende driesprong bij doodlopende straat linksaf = Stoffelstraat vervolgen.
64. Einde weg vijfsprong rechtdoor richting Hakuna Matata (= drukkere straat dwarsen, voorzichtig!) =
Koppenhollestraat nemen.
65. Weg vervolgen over zo’n 1400 meter.
66. Einde weg rechts en onmiddellijk links (na voorrang verlenen) bij driehoeken op grond.
67. Na 300 meter bij scherpe bocht naar links klein straatje rechts nemen= Atembekeweg nemen (richting Onkerzele).
68. Na 850 meter driesprong links richting knooppunt “73” en even verder mee bochten naar rechts.
69. Na 650 meter en bord bebouwde kom parkeer je je wagen op de parking links van de weg.
Onkerzele is een deelgemeente van Geraardsbergen, een rustige plek ware het niet
dat zich hier in het verleden merkwaardige gebeurtenissen afspeelden. Onkerzele
kende immers de bijzondere figuur Nieken van Dijk. Zij had tal van visioenen over
de toekomst en kon zich in gedachten over de hele wereld verplaatsen (bilocatie).
Ook voorspelde zij dat ze na haar dood intact zou blijven. 23 jaar na haar dood nam
men de proef op de som en groef haar lichaam op. Dit was nog zo goed als intact.
Het verhaal kent believers en non-believers, maar spreekt wel tot verbeelding. Als je
meer wil weten over deze moderne makral neem dan zeker eens een kijkje op de
website https://onzelievevrouwvanonkerzele.com
Nieken Van Dijk, 1974

Van bij de parking tot bij de grot ga je op zoek naar de antwoorden op volgende vier vragen: steek
de straat over op het zebrapad richting kerk en wandel langs de straat en kerkhofmuur zo’n 100
meter naar beneden tot bij de grot. Keer daarna langs dezelfde weg terug naar de parking.
Sommigen waren Onkerzele zo dankbaar dat ze een gedenkplaat naast de kerkdeur lieten
aanbrengen.

VRAAG 25:

Hoeveel keer wandel je een bord met een gedicht voorbij tussen de
parking en de grot?

VRAAG 26:

Wat zal men hier voor dit beeld nooit vruchteloos doen, volgens gegevens
ter plaatse? (antwoorden met één werkwoord, gv)

VRAAG 27:

Welke uitspraak is waar over het Mariabeeld? (voor deze vraag geen
rekening houden met de paneeltjes boven de trap, gv)
A. Maria is volledig in het wit gekleed
B. Maria is overwegend (gv) in het blauw gekleed en in mindere mate wit
C. Maria is overwegend (gv) in het wit gekleed en in mindere mate blauw

(antwoorden met de letter die de juiste uitspraak voorafgaat volstaat, gv – zoek
geen val op of de kleur al dan niet juist is: bv. wat lijkt op wit (bv. beige) telt)
Ga even de trap op naast de grot tot bij de paneeltjes die elk een tafereel van de smarten van
Maria voorstellen. Met deze paneeltjes los je volgende vraag op.
VRAAG 28:

Associatievraag. Verbind het gegeven met het juiste paneel (voorbeeld:
A3, C5, D2, E4, B1) Voor elk gegeven links (A->E) is slechts één gegeven
rechts (1->5) juist (gv).
A.
B.
C.
D.
E.

Ezel
Adelaar
Duif
Rood kistje
Spijkers

1. De vlucht naar Egypte
2. Jezus wordt begraven
3. De ontmoeting op de kruisweg
4. Jezus’ dood aan het Kruis
5. De voorspelling van Simeon

We keren terug langs dezelfde weg naar de parking en zoeken ons voertuig op.
70. Verlaat de parking bij het straatnaambord met “Atembekeweg” naar links en vervolg je weg.
71. Na 1550 meter einde weg drukkere weg dwarsen (voorzichtig!)
72. Na 100 meter onmiddellijk eerste weg links en parkeer je wagen even verder op de ruime gratis parking.
1992

De verbranding van de makrallen zinderde nog eeuwen na en zorgde voor talloze
legenden en sagen rond heksen in de streek. In elk dorp was er wel een oude,
zonderlinge vrouw die voor heks aanzien werd. Heksen wendden volgens de legende
hun macht aan om mensen en dieren kwaad te berokkenen. In de meeste sagen
verscheen de heks als mensengedaante, maar soms ook als een pad. Indien iemand
stierf en men geen verklaring had zocht men de oorzaak in toverij: “Mijn moeder kocht
een kind. Iemand uit de geburen bracht pensen. Mijn moeder gaf’t kind de borst en
daar kwam bloed uit zijne mond en ’t manneke stierf. Dortee, zei iemand, ge hebt toch
van die pensen niet gegeten? Ze waren betoverd!” Bron: HOLVEO, II, 1, p. 15-33.

Wandel van bij de parking verder rechtdoor richting de kapel en de gezellige taverne ’t Hemelryck,
waarbij je de vijver links van je laat liggen en steeds rechtdoor wandelt/rechts aanhoudt. Vanaf het
infobord met “De Muur van Geraardsbergen” tot taverne ’t Hemelryck ga je op zoek naar het
antwoord op vragen 29 en 30.
VRAAG 29: Welke plaats (gv) in Frankrijk, beginnend met ‘S’, is hier meermaals vermeld?
(één antwoord)
VRAAG 30: Wat ontbreekt vgtp op de plaats van het sterretje?
03

-

03

-

*

-

13

-

13

- 03

-

03

-

*

- 13

-
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De gezellige taverne‘t Hemelryck is open van 11 uur tot 22 uur (gesloten woensdag/donderdag)

In de zaal van deze taverne waar sinds 2017 onze prijsuitreiking doorging zal ook onze jaarlijkse
prijsuitreiking (wellicht eerder prijsafhaling) in het najaar van dit jaar doorgaan mits de
omstandigheden dat toelaten. Dat de prijzentafel er steeds mooi bijligt is intussen door ervaren
speurders al goed geweten!
Ziezo beste speurdertjes allemaal, de zevende Denderroute-zoektocht zit er weer bijna op. Kon het
nog gemakkelijker? Er rest je nu alleen nog om achteraf thuis of bij een goed glas of bij een lekker
avondmaal in de gezellige taverne ’t Hemelryck met wat puzzelwerk en denkwerk de omloopvraag
op te lossen, en zo het raadsel van de makrallen te ontcijferen.

OMLOOPVRAAG: Je bent nu klaar om het raadsel van de makrallen op te helderen. Als je
goed hebt opgelet tijdens deze zoektocht en ook je zoektochtbundel goed hebt gelezen
beschik je nu over alle gegevens nodig om het raadsel van de makrallen op te helderen. Tijd
om te ontcijferen wie er achter de toverij van de makrallen zit, en hen al eeuwen aanspoort
om de streek te blijven beheksen en beduivelen.
1.Neem de vierde letter uit het vierletterwoord op het infobord bij het waterkasteel en dat een ^ bevat.
Letter: ______
2.Eerste letter van de naam van het land dat Onkerzele dankbaar was na de oorlog.
Letter: ______
3.Laatste letter van de naam van de kleur van het dier dat men ’s nachts moet meenemen als men heks wil worden.
Letter: ______
4.Klinker die drie keer voorkomt in de naam van het concentratiekamp waar Oscar Rose aan zijn einde kwam.
Letter: ______
5. Ergens in je zoektochtbundel kan je deze letter vinden door het kraken van volgende code: MM, regel 4, 10de letter.
Letter: ______
6.We zoeken de naam van de heksenvergadering met dans en muziek. We geven je hierbij alvast 11 letters:
TBASSNKEABE. Geef de laatste letter van het gezochte woord.
Letter: ______
7.(cryptisch) ‘De laatste letter tussen het geklutste virus na lengtemaat’. Neem uit de naam van de handelszaak die we
tegenkwamen en cryptisch hebben omschreven de voorlaatste letter.
Letter: ______
8. We zoeken de klinker die als enige voorkomt (en maar liefst 5 maal!) in de naam van een frituur die we onderweg
tegenkwamen.
Letter: _______
9. Tweede letter van het tweede deel van de driedelige ondersteboven hangende straatnaam in Bever.
Letter: _______
10. Laatste letter van de familienaam van de dichteres die schreef: “Wat hier bewaard wordt, sterft niet”.
Letter: _______

Plaats nu de letters op de juiste plaats en vul de zo bekomen naam in op je antwoordenblad
in het vak met “omloopvraag” (gv).
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1

3
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2

9

4

5

Hopelijk heb je ervan genoten en er plezier aan beleefd. We danken je voor je deelname en hopen
dat we je een leuke en aangename dag of namiddag (of meerdere dagen) hebben bezorgd in deze
bizarre tijden!
Vergeet niet je antwoord op de twee schiftingsvragen in te vullen:
SCHIFTINGSVRAAG 1
Wat zal de som zijn van de 7 getallen (5 getallen + 2 sterren) die
getrokken zullen worden in de Euromillions trekking van vrijdag 10 september 2021?
SCHIFTINGSVRAAG 2
Wat zullen de laatste 4 cijfers van het jokergetal zijn van de trekking van
zaterdag 11 september 2021?

Gezien de uitzonderlijke tijden hebben we nog geen concrete datum voor een prijsuitreiking. Wij
hopen op uw begrip dat de uitzonderlijke omstandigheden ons verplichten tot enige ‘creativiteit’ hoe
we toch nog op een veilige manier onze zoektocht kunnen laten doorgaan:
Prijsuitreiking: Indien mogelijk zal een coronaproof ‘prijsafhaling’ (mondmasker en afstand houden verplicht!) met
verschillende tijdstippen worden georganiseerd in het najaar (oktober of november) in de zaal van
taverne ’t Hemelryck. De organisatie behoudt zich het recht voor deze indien nodig uiterlijk eind
november 2021 (sluiting horeca, zaal niet beschikbaar, coronatoestand e.d.) te vervangen door een
alternatieve verdeling van cash prijzen (in principe als volgt: winnaar: 300 €, 2 de 100 €, 3de 70 €, 4de 60
€, 5de 50 €, 6de t.e.m. 30ste plaats + 60ste, 90ste, 120ste enz. elk min. 20 €, dit laatste bedrag kan eventueel
nog licht verhogen afhankelijk van totaal aantal deelnemers/totale pot) mochten er dit jaar minder dan
110 deelnemers zijn zal de hoofdprijs herleid worden naar 200€)
Prijzentafel:

Iedereen wint een (vooraf naar waarde toegekende) prijs indien een prijsafhaling kan worden
georganiseerd. Indien deze vervangen wordt door cash prijzen winnen de eerste 30 in de uitslag + de
60ste, 90ste, 120ste enz. een alternatieve cash geld prijs van min. 20 €

ZEER BELANGRIJK:
Vul dus zeker je juiste emailadres in op je antwoordenblad, zoniet kunnen wij je niet op de
hoogte houden van datum en concreet verloop van hetzij de prijsafhaling, hetzij de cash
prijsverdeling! Het mailadres zal enkel voor die doeleinden worden gebruikt en in geen geval
worden doorgegeven aan derden.
HOE KAN JE GELDIG INSCHRIJVEN?
Alleen wie geldig inschrijft en het inschrijvingsgeld betaalt voor 1 september wordt in de klassering
opgenomen en komt in aanmerking voor de (mooie) prijzen! Schrijf 10 € over op rekeningnummer
BE52 0017 3135 3909 en vermeld in de mededeling naam van de deelnemer.
BIJKOMENDE FORMULIEREN AANSCHAFFEN?
Je kan het formulier downloaden van onze website www.denderroutezoektocht.be alsook van de
websites van zoektochtenverenigingen ROS, WRV en CABORA.
HOE JE ANTWOORDEN INDIENEN?
Je kan je antwoordenblad opsturen per post uiterlijk op 1 september, of je antwoorden elektronisch
invullen op de website www.denderroutezoektocht.be via ‘antwoorden indienen’. Opgelet: de eerste
inzending is definitief en kan niet meer gewijzigd worden! Niet-betaalde formulieren worden niet
verbeterd en komen niet in aanmerking voor de prijzen.
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