
 

 

 

Feest Fotozoektocht 
van 21 november tot en met 14 februari 2021 

Diksmuide 

 

ORGANISATIE: WRV Zoektochten- en Raadselclub 

 

 

 

                                                                         Deelnameprijs: 3,00 euro 

 

 



 

 

REGLEMENT FEESTFOTOZOEKTOCHT WRV 2020 
 

 

1. Deze FOTOzoektocht loopt van zaterdag 21 november tot en met zondag 14 februari 2021. Wegens de coronaproblematiek stellen 
we de formulieren beschikbaar via de website (www.wrvzoektochten.be) of als pdf-bestand per e-mail. In principe zijn er GEEN 
gedrukte exemplaren beschikbaar maar wie in de onmogelijkheid verkeert om het formulier te downloaden  mag een geprint 
exemplaar aanvragen bij Willy Elst. ( Tel. 059 330732 – E-mail info@wrvzoektochten.be ) In dit geval wordt wel gevraagd om 2 
euro extra te betalen voor de portkosten. Een deelname wordt pas als geldig beschouwd als het antwoordenblad tijdig wordt 
ingediend en indien uiterlijk op 14 februari een bedrag van 3,00 € per antwoordenblad werd betaald (best via overschrijving op het 
IBAN-nummer BE30 4657 3603 3911 van WRV, Boudewijn Hapkenstraat 10, 8820 Torhout). 

2. Door zijn deelname aanvaardt de deelnemer dit reglement. De organisatoren verklaren nadrukkelijk dat voor deze zoektocht geen 
extra verzekering werd afgesloten. De deelnemers aanvaarden dat ze deelnemen op eigen risico! Respecteer altijd en 
overal de coronamaatregelen!  

3. De wegbeschrijving moet worden gevolgd maar bevat GEEN valstrikken. L. = Links , R. = Rechts, RD. = Rechtdoor. 
4. Elke vraag moet beantwoord worden Tevens moet elke opdracht steeds worden uitgevoerd. Alle vragen worden gevolgd door een 

aantal Kies-Uit mogelijkheden waaruit steeds één (en slechts één) antwoord moet gekozen worden. Deze keuze-antwoorden zijn 
ook vermeld op het officiële antwoordenblad. Omlijn of markeer daarop telkens het juiste antwoord. 

5. De opdracht voor deze fotozoektocht is eenvoudig: zoek onderweg  waar de foto’s genomen werden en los de erbij horende vragen 
op. De foto’s staan vanzelfsprekend niet in volgorde. (zo gemakkelijk moet het nu ook weer niet zijn) 

6. Het antwoordenblad moet ten laatste op maandag 15 februari 2021 in de brievenbus gestopt worden bij of opgestuurd worden 
naar (poststempel geldt als bewijs) Elst Willy, Ravelingenstraat 18, 8400 Oostende. Let er extra op dat enkel 
antwoordformulieren waarvoor 3 euro betaald werd in aanmerking zullen genomen worden.  

7. De uitslag en de correcte antwoorden (met uitleg) zullen worden bekendgemaakt in het WRV-tijdschrift van maart 2021 en 
vanzelfsprekend ook op onze website. (www.wrvzoektochten.be) De winnaar van deze FeestFOTOzoektocht wint één jaar gratis 
lidmaatschap van onze club in 2021. Aan wie in de rangschikking op de 10e, 20e, 30e, 40e, 50e   of  … plaats eindigt, zal een WRV-
bon worden opgestuurd. Bij een gelijke stand in de rangschikking wordt eerst schiftingsvraag 1 in aanmerking genomen, daarna 
pas – indien nodig –  schiftingsvraag 2.  

ROUTEBESCHRIJVING 

1. We starten bij het blauwe bord met “Station Diksmuide” naast de hoofdingang van het station en wandelen in de 
richting van de overweg.  (station en spoorweg aan je linkerzijde houden) 

2. Viersprong RD. (hoofdweg ZEER voorzichtig dwarsen!) (Rosemarijn straat) 
3. Driesprong RD. (IJzerlegerstraat) 
4. Hoofdweg R. (rechter voetpad) (Koning Albertstraat) 
5. Bij verkeerslichten de Koning Albertstraat dwarsen via het zebrapad. 
6. Vervolg naar L. (= op het rechter voetpad van deze Koning Albertstraat) 
7. Eerste straat R. (Sint-Jansplein) 
8. Na bocht R. en L. einde weg L. (Sint-Jansstraat) 
9. Bij gele paaltjes pad R. 
10. Bij glasbak RD. (IJzerheem plein) 
11. Bij pleintje met verlichtingspaal het pleintje aan je rechterzijde houden. 
12. Viersprong R. (Willem Telllaan) 
13. Hoofdweg dwarsen via zebrapad en R. volgen.(= op linker voetpad) 
14. Pleintje met H.Hartbeeld L. 
15. Schoolplein L. 
16. Vervolg RD. (ook Schoolplein) 
17. Viersprong L. (Generaal Baron Jacquesstraat) 
18. Eerste weg R (Halve Maan straat) 
19. Bij de Vaartbrug R. afdalen naar het wandelpad rechts van de Handzamevaart. (Alleyepad) 
20. Net voorbij de volgende brug (waar je onderdoor gaat) de trappen R. (= naar de Vismarkt)  
21. Over de Vismarkt en RD. (Sint-Niklaasstraat) 
22. Einde weg bij kerk L. (blijft Sint-Niklaasstraat) 
23. Na de bocht bereik je het Vrijheidsplein waar je eerste R. neemt. (is opnieuw Sint-Niklaasstraat) 
24. Einde weg, bij café Den Engel L (Kiekenstraat) 
25. Grote Markt RD. tot aan ‘De Mane’. Daar naar L. (bewandel het rechter voetpad) 
26. Hoofdweg dwarsen en R. volgen (= op linker voetpad)(Admiraal Ronarch straat) 
27. Eerste straat L. (Vredestraat) 
28. Bij einde even naar R. en L. (linker voetpad) en via zebrapad tot bij het station waar de zoektocht eindigt bij het 

blauwe bord waar we daarstraks gestart zijn. 
 

http://www.wrvzoektochten.be/
mailto:info@wrvzoektochten.be


 

 

FOTO’S en VRAGEN 

 

Foto A: Welke naam is naast 
mij vermeld? 
K.U. : Uttreya – Uttreija – 
Ultreya – Ultreija.  

Foto B: Welk huisnummer hoort 
hierbij?  
K.U.: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6. 

Foto C: Bij wie hoort deze hond? 
K.U.: H. Jacob – H. Rochus – H. 
Nicolaas – H.Willebrordus. 

   
 

Foto D: In welk seizoen wordt 
de stuurkast waarop dit 
voorkomt volgens de erop 
voorkomende gegevens 
hoofdzakelijk gebruikt?  
K.U.: lente – zomer – herfst – 
winter.  

Foto E: Welk jaartal ontbreekt op 
deze foto? 
K.U.: 1623 – 1723 – 1823 – 1923 – 
2023. 
 

Foto F: Welk huisnummer is 
vermeld op dit uithangbord van 
een B&B? 
K.U. : 3 – 13 – 23 – 33 – 43 – 53. 

   
 

Foto G: Welke plaatsnaam 
werd op deze foto verborgen? 
K.U.: Diksmuide – Brugge – 
Nieuwpoort – Gent – 
Oostende. 

Foto H: Welk nummer van ’n 
fietsknooppunt komt voor boven 
het gefotografeerde bordje?   
K.U.: 1 – 2 – 3 – 74 – 75 – 76. 

Foto I: Wiens ‘Zoon’ is op deze 
steen vermeld? (geen val) 
K.U.: A.Duyver – B.Duiver – 
C.Duyker – D.Duiker – E.Duyzer 
– F.Duizer. 

   



 

 

Foto J: Welke drie letters staan 
onmiddellijk voor de 
gefotografeerde letters? 
K.U. : KAM –  IJZ – BOT – MET. 
 

Foto K: Hoeveel van deze 
muurankers komen voor op de 
gefotografeerde gevel? 
K.U. : 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 
– 16 – 17 – 18 . 

 

Foto L: Waar ik op mijn baasje 
zou moeten wachten is 
duidelijk maar waar bevind ik 
mij?  
K.U. : hier bij de deur – daar bij 
de brievenbus. 

   
 

Foto M: Wat is, volgens gegevens op deze plaat, 
de familienaam van deze persoon? 
K.U. : Dumoulin – Demoulin – Dumolin – Demolin 
– Dumoulijn – Dumolyn. 

Foto N: Wat hoort bij deze merkwaardige 
‘gearmde’ rolstoelgebruiker? 
K.U. : inrit – uitrit – parkeerplaats – garage. 

 

  
 

Foto O: Hoeveel letters telt de naam van de straat 
waar ‘ik’ te vinden ben? 
K.U. : 14 – 15 – 16 – 17 – 18. 

Foto P: Welk huisnummer hoort hierbij? 
K.U. : 3 – 5 – 7 – 9 – 11 – 13 . 

  
 

SCHIFTINGSVRAAG 1:  Geef de som van de ZEVEN Lotto-getallen die zullen getrokken worden tijdens de 

trekking van zaterdag 20 februari 2021. 

SCHIFTINGSVRAAG 2:  Geef het bonusgetal van diezelfde Lotto-trekking. 

 



 

 

FEEST-FOTOZOEKTOCHT – 2020 – ANTWOORDENBLAD 
Naam:    

 

Straat:  

 

Nr. 

Postcode:  

 

Plaats:  

E-mailadres: 

  

Tel.: 

 

A Uttreya    –    Uttreija    –    Ultreya    –    Ultreija. 
 

B 1    –    2    –    3    –    4    –    5    –    6.  

C H. Jacob   –   H. Rochus   –   H. Nicolaas   –   H.Willebrordus. 
 

D lente    –    zomer    –    herfst    –    winter. 
 

E 1623    –    1723    –    1823    –    1923    –    2023. 
 

F 3    –    13    –    23    –    33    –    43    –    53. 
 

G Diksmuide   –   Brugge   –   Nieuwpoort   –   Gent   –   Oostende. 
 

H 1     –     2     –     3     –     74     –     75     –     76.    

I A.Duyver – B.Duiver – C.Duyker – D.Duiker – E.Duyzer – F.Duizer. 
 

J KAM      –      IJZ       –      BOT      –      MET . 
 

K 10   –   11   –   12   –   13   –   14   –   15   –   16   –   17   –   18. 
 

L hier bij de deur     –     daar bij de brievenbus. 
 

M Dumoulin  –  Demoulin  –  Dumolin  –  Demolin  –  Dumoulijn  –  Dumolyn. 
 

N inrit    –    uitrit    –    parkeerplaats    –    garage.  

O 14     –     15     –     16     –     17     –     18. 
 

P 3    –    5    –    7    –    9    –    11    –    13. 
 

 

Schiftingsvraag 1:   
 

Schiftingsvraag 2:  

 


