Feestzoektocht Diksmuide : de oplossingen
Benieuwd hoe JIJ het deed tijdens deze zoektocht?
Of eigenlijk vooral : hoe WIJ dachten dat je het had moeten doen
Vraag 1: Combineer elk van de hieronder met een letter aangegeven woorddelen met een hieronder met een
cijfer aangegeven woorddeel tot een woord dat je ergens langs het zoektochtparcours voorbij wandelt. (Vb. A4
– B5 – C2 – enz) (let dus voor een keer goed op hoofdletters en/of kleine letters)
A. IJZER – B. Yser – C. Ijzer – D. IJzer – E. YSER.
1. heem – 2. POORT – 3. toren – 4. slag – 5. HOEVEN – 6. dijk – 7. laan – S. NIEUW – 9. legerstraat.
We weten dat het normaal ongebruikelijk is om zomaar een onderscheid te maken tussen hoofdletters en kleine letters.
Dit onderscheid bestaat in principe alleen als een hoofdletter een betekenisverandering teweeg zou brengen. Hier
vroegen we echter expliciet om het onderscheid WEL te maken. Kwestie van een niet al te eenvoudige rode-draadvraag te hebben... Te vinden waren:
A5 (IJZERHOEVEN) – B1 (Yserheem) – C1 (Ijzerheem) – C6 (Ijzerdijk op stratenplan) – C7 (Ijzerlaan op stratenplan) –
C9 (Ijzerlegerstraat) – D1 (IJzerheem) – D3 (IJzertoren) – D4 (IJzerslag) – D6 (IJzerdijk) – D7 (IJzerlaan) en E2
(YSERPOORT). Maar ... is het je opgevallen dat er geen enkel antwoord is met het cijfergegeven ‘8’? Dat is logisch
want kijk GOED: er staat niet “8.NIEUW” maar wel “S NIEUW”! Dit is wel degelijk OOK EEN LETTER. En die moest je
combineren met een cijfer : in dit geval: S2 (NIEUWPOORT).
Vraag 2: Noteer voor elk van de volgende beweringen betreffende een afgebeeld voertuig (of afgebeelde
voertuigen) dat (die) we langs de Bortierlaan tussen wegopdracht 1 (bij hoofdingang station) en wegopdracht 2
(hoofdweg N35) voorbij wandelen, een “W” als de bewering WAAR is of “NW” als de bewering NIET WAAR is.
(niets zoeken NA het dwarsen van de N35!)
A. We wandelen minstens 4 locs voorbij.
B. We wandelen evenveel auto’s als rolstoelen voorbij.
C. We wandelen een tweedekker voorbij.
D. We wandelen meer dan 12 fietsen voorbij.
E. We wandelen een dubbeldekker voorbij.
A. We wandelden inderdaad 4 locomotieven voorbij. Twee op ‘n schilderij en twee op wegwijzers. > waar.
B. Je mocht NIET meer zoeken na de N35 en vooral : je MOEST zoeken tussen wegopdrachten 1 en 2. Dus ook NIET
meer zoeken straks bij terugkeer hier bij het station! Ook deze bewering was waar! (8 van elk)
C. Wel een erg ondeugend vraagje? Een tweedekker is uitsluitend een VLIEGtuig. Je moest antwoorden voor
beweringen die een afgebeeld VOERtuig betroffen. Hier mocht dus NIETS ingevuld worden.
D. Er waren minstens 14 fietsen te zien. Deze bewering was dus waar.
E. Een dubbeldekker kan ook een autobus zijn maar die was nergens te bekennen: NIET waar.
Bijna bij het einde van de straat bemerk je rechts een zone waar we even extra aandacht aan schenken. Een aanraking
met de lippen als liefkozing... Alhoewel … zo prachtig, heerlijk of romantisch is deze zone nu ook weer niet maar
blijkbaar vond het stadsbestuur een verkeersbord ter aanmoediging hier wel op zijn plaats. Aan dat wegrijden hebben
we ook de nodige twijfels, dat wordt wel een hobbelig ritje ☺
Vraag 3: Is de hier bij het einde van deze straat bij middel van ’n verkeersbord aangeduide zone :
A. een groene zone?
B. een blauwe zone?
C. een zone om te zoenen?
D. bedoeld om er na dat liefkozen weer weg te rijden?
E. een zone om bij stil te staan?
A. Een groene zone = zone waar niet (meer) gebouwd mag worden. Dat mag hier wel dus NEEN
B. Een blauwe zone = parkeerzone. Er zijn er hier zelfs twee verschillende. Antwoord JA.
C. Prisma: uitdrukking ‘om te zoenen’ = prachtig, heerlijk. Zie de zin VOOR de vraag! Antwoord NEEN.
D. Na het kussen moet je weer weg rijden. Antwoord JA ( maar als je wil ook NEEN voor de parkeerzone = niet fout).
E. Inrichter beschrijft duidelijk de ‘Kus en Weg’-zone in zijn inleiding. Die zone wordt hier dus aangegeven bij middel
van het bedoelde verkeersbord. Volgens de inrichter moet je er extra aandacht aan schenken en bijgevolg is dit een
zone ‘om bij stil te staan’ (zie de betekenis in Prisma) > Antwoord ook hier JA.

In een nis van de kapel hier rechts van de weg, bemerk je een beeltenis van een heilige met staf en sint-jakobsschelp
op de schouder.
Vraag 4: Wie is in de bedoelde nis afgebeeld?
M.A.: een hond – geen hond – H.Rochus – H.Jakob – een kat.
Aangezien dit de Rochuskapel is, is het de logica zelve dat hier de H. Rochus afgebeeld is. Ja, er was ook een hond,
maar de vraag is WIE (= welke persoon) er afgebeeld is. Bekijk ook de betekenis van de uitdrukking ‘geen hond’ in
Prisma > niemand. Maar hier is WEL iemand afgebeeld dus ook ‘geen hond’ mocht NIET geantwoord worden.
Vraag 5: Welke van volgende mogelijkheden zijn hier, behalve de kinderfietsjes van Jaek en Nink, nog meer te
vinden in de omgeving van dit routebordje met Jaek en Nink?
M.A.: Sax – kinderfietsje – groene fiets – rode fietser – voetganger – skateboard – stigmata.
Sax alvast NIET : is met hoofdletter en dan zou je dus de persoon Sax moeten terugvinden. Alle andere mogelijkheden
waren er wel. De voetganger op de verkeerslichten. De fietser op één van de routebordjes. En de stigmata op het beeld
waarop je de wonden van Christus kon zien. (gaatjes in de handen)
Vraag 6: Combineer de hierna opengevouwen kubusvormen ( A, B, C) met de zichtbare kubussen in het
bedoelde logo (1,2,3). ( Elke kubusvorm één keer gebruiken: bijv. A3/B1/C2)
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Dit was vooral een kwestie van goed te kijken naar de zichtbare ribben van de kubussen. Een overgrote meerderheid
van de deelnemers vond blijkbaar de enig juiste oplossing: A3 – B2 – C1
Vraag 7 was al niet te moeilijk maar werd al te simpel toen een groot bord met afbeeldingen van Mercedes-busjes plots
verdween. Op de wielen van die busjes waren Mercedes logo’s te zien. Jammer maar helaas: geannuleerd.
Vraag 8: Welke Nederlandstalige woorden (als trefwoord vermeld in Prisma) van VIER letters komen hier op of
bij dit plein verborgen voor in een langer woord van minstens ACHT letters dat is aangebracht op of in een plaat
waarop (of waarin) een woord is vermeld dat het woord ‘SCHOOL’ (of ‘school’) bevat?
Te vinden: STADSSCHOOL – KLEUTERS –
ACADEMIE – ADEMRUIMTE – BOUWKUNDE ...
Maar hebt u ook het woord “TEEKENSCHOOL”
bemerkt dat schuilgaat onder “POLDERPAND”?
Hierdoor kreeg je als extra antwoorden PAND en
TEEK.
Vraag 9: Welke van de volgende lettergroepen zijn een onderdeel van de hier bij deze viersprong voorkomende
naam van het hoekhuis waar thans handelszaak ‘Paulette’ gevestigd is?
M.A. : Huys – HUIS – kercke – KERK – DUIN – Duyn.

Uit “ Huys Duynkercke” > Huys – Duyn – kercke ( hierin is “Huys” wel een deel van de naam )
Uit “ ’t OUD DWNKERKE” > kerk >>> Bemerk de UI combinatie die onderaan verbonden is en dus eerder W is...
“HUIS” komt voor op de steen maar mag NIET geantwoord worden. Hierop is dit geen deel van de huisNAAM zelf.
Bij de Vaartbrug R. afdalen naar het wandelpad rechts van de Handzamevaart. (Alleyepad)
Volgens een hier terug te vinden tekst op het infobord met “Grote en Kleine Dijk” waren er in Diksmuide oorspronkelijk
vier bruggen over de Handzamevaart waarvan er na WO I slechts drie heropgebouwd werden.

Vraag 10: Welke van de hieronder vermelde bruggen werd, volgens hier te vinden gegevens, niet
heropgebouwd?
M.A.: Appelmarktbrug – Beerstbrug – Alleye-brug – Vaartbrug.
Volgens een hier te vinden bordje werd de Alleye-brug (bemerk het koppelteken !!!) NIET heropgebouwd. Volgens een
groot infobord werd de Alleyebrug (ZONDER koppelteken) overigens wel herbouwd... maar het belangrijkste hier is dat
je bemerkt dat je bij de Vaartbrug staat en dat die LATER gebouwd is = niet HERbouwd. We verwachten hier dus twee
antwoorden: Alleye-brug en Vaartbrug.
Bemerk aan je linkerzijde het stenen wapenschild met jaartal op de brug over de Handzamevaart.
Vraag 11: Hoeveel bedraagt de som der cijfers van het bedoelde jaartal?
M.A.: minder dan 13 – 13 – 14 – 15 – meer dan 15.
Eerste brug (waar de vraag gesteld werd) :
“19 22” > som der cijfers 14.
Tweede brug (aan de Vismarkt!. Ook deze
brug voldoet aan de vraagstelling! “I5 63” >
som der cijfers hier 15.
Maar let op: bij die tweede brug is er (een
beetje achter je rug) NOG een schild te zien
met het jaartal “19 21” > som cijfers daar 13.

Awel... nu hebben ze het hier alweer over dat liefkozen. Maar wat je tevergeefs in de wegcode zou zoeken, vind je hier
ogenschijnlijk wel. ( zoek het niet te ver, elk logisch antwoord zal aanvaard worden )
Vraag 12: Hoelang mag dat ‘liefkozen’ hier ten hoogste duren als je de informatie op de paal van het bij deze
zone horend verkeersbord mag geloven? (Nee hoor, geen val. ☺)
A zo ? Jullie geloofden het niet hé, maar dit was echt niets anders dan een grapje. Omdat je hier in de blauwe zone
staat mag je in principe niet langer dan 2 uur (en 15 minuten eigenlijk) blijven staan. Maar nogmaals: HIER worden
geen strafpunten uitgedeeld. (en het was mooi om al die originele antwoorden te lezen)
Even verderop in deze straat treffen we bij de grote kerk een afbeelding aan van een heilige die steeds afgebeeld
wordt met een kuip of ton aan zijn voeten. Deze kuip of ton inspireerde ons tot volgende vraag.
Vraag 13: Welke van de volgende dingen zijn te zien in of aan de kuip of ton die even verderop afgebeeld is aan
de voeten van de patroonheilige van deze kerk?
M.A.: 2 oren (handvat) – 2 hoepels – 3 hoepels – 3 kinderen – 4 duigen.
HIER op het spandoek heeft de kuip 2 oren
(handvat) – 3 hoepels en 4 duigen. Ja, ook drie
kinderen, maar de vraag is welke DINGEN te
zien zijn. Kinderen zijn geen dingen.
Later op de markt kom je een tweede
sinterklaasbeeld tegen! Dat is net zo goed ‘even
verderop’ ! En daar blijkt de kuip maar 2
hoepels te hebben.
Antwoorden: 2 oren – 2 hoepels – 3 hoepels – 4
duigen.

Verborgen achter het bord met “First World War” schuilt een steen waarop de toenmalige naam van dit café werd
aangebracht. Deze naam kan je nog achterhalen want op de andere gevel tref je een identieke steen aan.
Vraag 14: Hoeveel maal werd in totaal de cafénaam aangebracht op café Den Engel?
M.A.: 1x – 2x – 3x – 4x – 5x – 6x – 7x – 8x – meer dan 8x.
Merk op dat dit café Den Engel afgebeeld is het schilderij waarvan sprake. Dat betekent alvast één goed antwoord want
op dat schilderij komt 1x de cafénaam Den Engel voor. Je vond wellicht 6x Den Engel en 2x In ’t Krachtig Bewijs, maar
je mag deze alvast NIET samentellen (due niet 8x !) want er is gevraagd naar DE cafénaam.
Maar ... we vragen dus hoeveel maal de cafénaam aangebracht WERD (verleden tijd) op café Den Engel. Met
‘aangebracht’ doelen wij (de samenstellers) op de handeling van het plaatsen van die naam (met die stenen of
spandoeken of ...)
En zo komt de kat op de koord : de naam “ In ’t krachtig bewijs” werd destijds aangebracht op café In ’t Krachtig Bewijs
en NIET op café Den Engel! Dat zou ook niet erg logisch geweest zijn. Bijgevolg is het antwoord “2x” NIET gewenst!

(levert bijna iedereen een strafpuntje op)

Vraag 15 : Hoeveel verschillende kronen wandelen we vanaf deze parfumerie tot het einde van deze
zoektocht voorbij?
M.A.: meer dan 2 – meer dan 3 – meer dan 4 – meer dan 5 – meer dan 6 – meer dan 7 – meer dan 8.
Rekening houdend met de verschillende betekenissen van het begrip ‘kroon’ kwam je hier meer dan genoeg kronen
tegen om hier gewoon ALLE ANTWOORDEN te bekomen. Niet vergeten natuurlijk dat 10 niet alleen meer is dan 9,
maar net zo goed ook meer dan 8, meer dan 7, enz... Kronen die je misschien niet bemerkte: de tandkroon bij de
tandarts, de lauwerkrans op de bronzen plaat, de boomkruin op de laadpaal, de gekroonde leeuw op de tegeltjes
ACHTER het Sinterklaasbeeld op de Grote Markt, de kroon op het schild van Diksmuide op het windvaantje, ....

Berekenen hoeveel strafpuntjes je ‘verdiende’ ?
Bij elke vraag streven we ernaar om een gemaakte fout steeds maar één keer te bestraffen.
Nr.

Gewenst(e) antwoord(en)

Bepaling (straf)punten

Punten

Vr. 1

A5 – B1 – C1/6/7/9 – D1/3/4/6/7 –
E2 en ... S2

Zoveel mogelijk slechts één bestraffing per te
combineren LETTER.

1–1–1
1–1–1

Vr. 2

A:W – B:W – C: --D: W - E/ NW

1 punt per deelantwoord. ( 1 strafpunt bij eender
welk antwoord bij C.)

1–1–1
1–1

Vr. 3

A: neen – B: ja – C: neen
D: ja – E: ja

1 punt per deelantwoord

1–1–1
1–1

Vr. 4

H. Rochus

Slecht één punt. Juist of niet juist.

1

Vr. 5

kinderfietsje – groene fiets – rode fietser
– voetganger – skateboard - stigmata

1 punt per antwoord. 1 strafpunt bij het antwoord
“Sax”

1–1–1–1
1–1–1

Vr. 6

A3 – B2 – C1

Juist of niet juist.

1

Vr. 7

---

Vraag geannuleerd

Vr. 8

stad – leut – adem – demi – bouw
– ruim – teek – pand

1 punt per deelantwoord.

1–1–1–1
1–1–1–1

Vr. 9

Huys – kercke – KERK – Duyn

1 punt per deelantwoord maar:
1 strafpunt bij antwoord te veel.

1–1-1
1-1

Vr. 10

Alleye-brug / Vaartbrug

1 punt per deelantwoord.

1–1

Vr. 11

13 – 14 – 15

1 punt per deelantwoord.

1–1–1

Vr. 12

elk antwoord

Voor iedereen dus een bonuspunt

1

Vr. 13

2 oren – 2 hoepels – 3 hoepels –
4 duigen

1 punt per deelantwoord
1 strafpunt bij antwoord “3 kinderen”

1–1–1-1
1

Vr. 14

1x – 6x

1 punt per antwoord.
1 strafpuntje bij het antwoord “2x”

1–1
1

Vr. 15

meer dan 2 – meer dan 3 – meer
dan 4 ... enz.. tot : meer dan 8.

1 punt per deelantwoord maar geen dubbele
bestraffingen.

7x1

De samenstellers, Willy en Jos, hopen dat jullie genoten hebben van deze uitdagende feestzoektocht.
Inderdaad: we verbeterden ook dit keer heel erg strikt volgens de van te voren vastgelegde ideale kaart. Dat lijkt
ons in alle omstandigheden de eerlijkste methode. (ook al kunnen wij inderdaad links of rechts ook zelf foutjes
maken of de dingen wat ongewoon interpreteren)

