ANTWOORDEN
FOTOVRAAG:
We namen op het parcours van deze zoektocht een aantal foto’s. Aan sommige foto’s is er wat
‘geknoeid’. We hebben iets weggelaten, gewijzigd of toegevoegd. Aan welke foto’s werd er niet
geknoeid?
Aan foto 3 – foto 9 – foto 12 werd er niet geknoeid

Vraag 1: Op hoeveel letters van “MYRIADE” dwarrelen sterren als sneeuwvlokken naar beneden?
M.A.: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7.

Op één bordje met Myriade zijn geen sterren te zien = 0
Op het spandoek dwarrelen er 2 sterREN op een letter neer → IA
Op het klein bordje dwarrelen er 4 sterREN op een letter neer → IADE
De grote sticker werd later aangebracht.

Vraag 2A: Associeer elk van volgende vier cijfers met één van de vier lettercombinaties volgens gegevens
te vinden op dit bord. 2 4 7 8
Be Ha Pa Zk
(vb. 2Ha , 4Zk, ... g.v.)

2Zk – 4Ha – 7Pa – 8Be
2 zitbank
4 Horeca
7 Panorama
8 Bushalte

Vraag 2B: Wat is een synoniem of betekenis van één woord dat ontstaat als je in een woord op dit bord
de ‘anderskleurige’ schrapt en vervangt door één of twee andere letters?
M.A.: woede – lichaamsdeel – vruchtensap – graankorrel – stijf – ergo – vies

Trein Tram Bu
woede = GRAM
vruchtensap = JUS
graankorrel = GREIN
ergo = DUS
vies = ONREIN
NIET: lichaamsdeel = ANUS, NEUS, BREIN = betekenis van meer dan één woord.
NIET: stijf = STRAM → de anderskleurige dient vervangen te worden door één of twee andere le;ers.
De letter T mag dus niet nogmaals gebruikt worden.

Vraag 3: Welk hemellichaam en/of ruimteschip is afgebeeld op je wandeling tot wegopdracht 3?
M.A.:

de zon
De zon: op gevel van huisnummer 46

(een raket)
een raket: op de zaak
‘Apollo’ (facultatief:
niet in Prisma als
ruimteschip)

een sateliet
NIET: satelliet ≠ satelliet

de maan
de maan: Is wel degelijk een afbeelding van de
maan. De apolloraket had een belletje moeten
doen rinkelen.

een capsule
een capsule: = ruimtevaartuig

een ruimtewagen

NIET: = heel ruime personenauto met zes tot zeven plaatsen

de blauwe planeet.
afbeelding van de aarde te zien op een
muntstuk op de automaat bij de zaak ‘Apollo’.

Vraag 4: We hebben een duidelijk te lezen woord gecodeerd met beelden.
We hebben echter de zes beelden door elkaar gehaald. Rangschik de zes beelden in de juiste
volgorde en noteer zo de juiste zescijfercode op het antwoordblad.
TIP: Volgens de uitspraak is het een krankzinnig insect.

356124

HECTOR

TANGO

OSCAR

HOTEL

ROMEO

ECHO

CHARLIE

Vraag 5: Wat is het verschil tussen het aantal afbeeldingen van een hand te zien op deze oplaadpaal en
het aantal afbeeldingen van een laadkabel te zien bij deze oplaadpaal? Niets op de grond zoeken!
K.U:
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
8 handen – 8 stekkers

Vraag 6: Op deze herdenkingssteen lezen we een aantal woorden beginnend met de letter ‘P’.
Wat is een synoniem van een woord dat je kan vormen met vier opeenvolgende letters van
het woord beginnend met de letter ‘P’, gebeiteld op een steen op bedoelde muur?
M.A.: plas – staart – stut – been – geld – bovenlijf – (gang).
Met POLEN = POEL= plas
Met PPOR = PROP = stut = been
NIET geld met POEN kan niet gevormd worden met 4 opeenvolgende letters.
NIET staart met PANTSERDIVISIE = REST en NIET gang met POOLSE = LOOP. Beiden zijn niet gebeiteld!

OPGELET: Er was een tweede steen: Met PASTORIJ = TORS = bovenlijf (facultatief:

ook STOA = gang)

Vraag 7: Van welk decennium vinden we een jaartal (bestaande uit 4 cijfers) terug?
ste
M.A.: 1ste – 2de – 3de – 4de – 5de – 6de – 7de – 8ste – 9
– 10de.
1910 2017 1924
1944 1957 1968 1977
1981 1994-1997

NIET 9ste ≠ 9de

Vraag 8: Het logo van de bibliotheek, meermaals te zien, bestaat uit een aantal geometrische figuren.
Stel dat je de hoeken van elke veelhoek verbindt met een rechte lijn naar een andere hoek in
dezelfde veelhoek, hoeveel driehoeken zou dit logo dan in het totaal tellen?
minder dan 37 – 37 – 38 – 39 – 40 – (meer
(TIP: Met een vierhoek kan je 4 driehoeken maken g.v.)
Veelhoek = figuur met meer dan drie hoeken.
4 + 10 + 10 + 10 + 3 + 1 = 38
Je kan ook stellen dat als je telkens twee van die
driehoeken met elkaar combineert je nog eens 4
extra driehoeken bekomt...
Maar de bemerking tussen haakjes (dat een
vierkant er maar vier heeft) sloot dit eigenlijk uit.
Anwoord meer dan 40 werd echter niet fout
gerekend.
K.U.:

dan 40).

Vraag 9: Van welke Europese staat is in dit stukje straat de naam vermeld?
M.A.:

België – Frankrijk – Duitsland – Italië – Groot-Brittannië – Nederland.

NIET: Groot-Brittannië ≠ England
NIET: België (BE of B) is vermeld maar niet de naam België.
WERD ECHTER NIET FOUT GEREKEND.
Het heikel punt ‘VERMELD’ zorgt nog altijd voor misverstanden. Als de vraag zou zijn 'Welke Europese
staat is vermeld..." dan komt de letter B voor het postnummer van Baudour in aanmerking als zijnde een
vermelding van de staat België. Maar nu luidt de vraag : “Van welke Europese staat is de NAAM vermeld?".
De staat België als begrip is hier vermeld bij middel van ‘B’, maar de NAAM "België" niet. We zullen in een
volgende revisie van de spelregels nog eens proberen dit te verduidelijken.

Vraag 10: Wat is de minimumtemperatuur die de wat verderop te vinden thermometer kan weergeven?
M.A.:
lager dan -35°C –
hoger dan -25°C
–
tussen -25°C en -30°C –
tussen -30°C en -35°C –
tussen -35°C en -40°C.
- We zien bij opdracht 5 in de Oude Abdijstraat een thermometer met minimum temperatuur -36°C.
Dit geeft als antwoord lager dan -35°C & tussen -35°C en -40°C.
- Maar ‘wat verder’ bij wegopdracht 7 zien we een 2de thermometer met minimum temperatuur -32°C.
Dit geeft het bijkomstig antwoord tussen -30°C en -35°C.
- En nog verder bij wegopdracht 9 in de Oude Gentweg waar je vraag 16 moest beantwoorden was nog
een thermometer te zien met minimum -20°C.
Dit geeft ook nog hoger dan -25° C als antwoord.

Vraag 11: Wat zou je binnen in deze zaak kunnen horen afgaande op wat hier sinds 1928 gemaakt wordt?
klok-en-hamerspel – een klokgelui – een klokslag – tiktak – een voorslag
– een onomatopee
KLOK-EN-HAMERSPEL NIET = gezelschapsspel / <scherts.> mannelijke geslachtsdelen
KLOKGELUI = het luiden van de klok van de kerk kan je ook binnen horen
KLOKSLAG = het slaan van een klok
TIKTAK = geluid van tikken van een klok
VOORSLAG = korte slag voordat een klok een uur slaat
NIET: Een onomatopee is een WOORD dat een klank nabootst maar je hoort toch geen WOORD als je het
geluid 'koekoek' of ‘tiktak’ hoort. Werd echter niet fout gerekend.
M.A.:

Vraag 12: Een hier te lezen cijferlettercombinatie hebben we omgevormd volgens een bepaalde logica tot
de cijferlettercombinatie A 254 HHH.
Welke cijferlettercombinatie lezen we juist boven deze cijferlettercombinatie?

1 WPL 076
We lezen de autonummerplaat 1 BED 888.
We hebben de cijferwaarde omgezet in de letterwaarde
(Vb. 1 = A) en de letterwaarde in de cijferwaarde (vb. B = 2).

Vraag 13: Volgende woorddelen, EN – KOOP – KLE – GA – ZIN – GEEF, maken deel uit van een hier te
lezen tekst. Wat is de kleur die geassocieerd is met elk van deze woorddelen?
1) blauw – 2) groen – 3) rood – 4) paars – 5) oranje.
(vb. EN 5 – KOOP 3..)

EN/2-4 – KOOP/5 – KLE/2 – GA/3 – ZIN/1 – GEEF/4
Gewoon de tekst associëren met de kleur van de achtergrond.
EN was te zien met paarse & groene achtergrond.

Vraag 14: Hoeveel letters blijven er over in een op dit spandoek vermeld woord wanneer je in dat woord
de naam schrapt van een voorwerp dat eveneens op dit spandoek is afgebeeld?
M.A.:
0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
SLEUTELS = 0 meervoud → 3x 1 sleutel
SLEUTELS = 1
SCHOENMAKERIJ = 7
SCHOENLAPPERTJE = 9
(LEDERWAREN = 5 / PRODUCTEN = 2) Zijn dit voorwerpen???

Vraag 15: Welke van volgende gegevens zijn te zien in deze straat?
Alles was te zien.
M.A.:

“Primes”
“Primes” op zwart plaatje aan huisnummer 3

de naam van een arts
Sigmund Freud was zenuwarts.
Te lezen op de staart van een van de vele katten.

een shawl
Een kat met een shawl = sjaal

een grote roofdier
Op straatnaambord een leeuw

een trapgevel.
Een trapgevel op bordje aan de drempel = vastgemaakt dus een vast voorwerp.

Vraag 16: We zien op twee geëmailleerde bordjes dezelfde omcirkelde witte angorakat.
Hoeveel letters telt het langste woord (aantal letters) dat zich bevindt op het geëmailleerd
gegeven met omcirkelde witte angorakat?
M.A.:
4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
We zien de omcirkelde witte angorakat op twee bordjes.
- Het langste woord op het eerste bordje is MATTER = 6
- Op het tweede bordje APPROVED = 8.
- Maar ook op de thermometer (= ook geëmailleerd) zien we een omcirkelde witte angorakat.
Daarop lezen we als langste woord NOSTALGIC = 9.

Vraag 17: Onze naam, in de betekenis volgens woordenboeken, laat uitschijnen dat we een
hoedende taak hebben. Hier helpen we het klaar en helder te houden, dat is toch andere koek.
Ons vrouwelijk naampje kan je nog meer in de war brengen want wij komen hier ook
mannelijk en animaal voor. Met hoeveel, in menselijke gedaante, zijn we te zien in de
omgeving van het pand waar je volgens de naam kennis kon vergaren?
minder dan 7 – 7 – 8 – 9 – 10 – meer dan 10.
7 op pand met “Wijshof” maar in de
omgeving (= 30 m) zien we er nog 3.
Zie hiernaast.
M= MENS
D = DIER

K.U.:

Vraag 18: Hoewel wij ons hier op het platteland bevinden zien we in de omgeving van de Pontbrug een
bos van verkeersborden. Mag over deze brug gereden worden met: (Telkens één antwoord)
A: een snelheid van meer dan 30 km/uur? neen
De maximum toegelaten snelheid is hier 30 km/u.

B: een voertuig waarvan de hoogte, lading inbegrepen, hoger is dan 3 meter? Ja
Pas 500 m voorbij de brug mag het niet.

C: een voertuig waarvan de breedte, lading inbegrepen, 10,99 meter is?? neen
maximum lengte 11 m niet breedte!

D: een voertuig waarvan de tonnage in beladen toestand minder dan 44 ton is? neen
tonnage = inhoud, grootte van een schip uitgedrukt in tonnen niet van een
voertuig.
Van Dale: 1 grootte van een schip uitgedrukt in tonnen
2 ruimte voor vervoer per schip
synoniem: scheepsruimte

E: een karrenvracht? Ja
= wat op een kar geladen kan worden → een kar mag over de brug.
Is hier geen bijvoeglijk naamwoord

Vraag 19: We zien hier een aantal straatnaamborden. Op twee identieke borden is in de straatnaam een
naam van een zaal voor bijeenkomsten verborgen.
Wat is de som van de cijfers van het jaartal vermeld op bedoeld bord?
(Niets zoeken op de achterkant van de borden)
M.A.:

een vijfvoud – een zesvoud – een zevenvoud – een achtvoud – een priemgetal

Een naam van een zaal = AULA.
1888=25 = 5-voud
1945=19 = priemgetal
1922=14 = 7-voud
Heel klein ook te lezen: 2013= 6 = 6-voud

Vraag 20A: Met drie opeenvolgende letters van een woord te lezen in de blauwe tekst op een bordje,
meermaals te zien hier langs de oever van de Leie, kan je de naam vormen van een knaagdier.
Welke naam van een soortgenoot, hier hoogstwaarschijnlijk aanwezig, bekom je wanneer je
vóór de bekomen naam een ander woord, ook te lezen op dit bordje, toevoegt?

WATERRAT
In appartementverhuur = RAT + WATER

Vraag 20B: Kan je met opeenvolgende letters van een ander woord, hier vermeld op het bordje met
blauwe tekst, de naam van een andere knaagdier vormen? Zo ja, noteer dan die naam.

JA / BEVER – (ROT) – (RAT)
Aan de overkant op een afsluiting was nog een
bordje met blauwe tekst te zien.
Daarop lezen we BEVERsluys.
Ook niet vergeten ja te antwoorden!!

Vraag 21: In de tekst op deze zuil is tot tweemaal toe dezelfde spelfout gemaakt. Welke spelfout?
(Niets zoeken in een toponiem g.v.)
K.U.:
een letter te veel
een letter te weinig
de verkeerde letter

een leesteken te weinig
een leesteken te veel.
Bij de woorden DRANKGELEGENHEID &
DRINKFONTEIN werden bij de splitsing
het koppelteken vergeten.

Vraag 22: Als je weet dat 1 cm op dit plan staat voor een afstand van 10 m hoe ver ben je dan volgens dit
plan verwijderd van de ingang van de abdij als je de kortste weg neemt?
M.A.:

minder dan 120 m meer
dan 120 m
tussen 120 en 140 m tussen
140 en 180 m

meer dan 180 m
Als je de weg volgt, dus niet
afsnijdt, moet je vanaf het
plan ongeveer 190 m
stappen tot de ingang.
Maar ook verder was er nog
een identiek bordje. Daar
ben je minder dan 40 m van
de ingang verwijderd.

Vraag 23: Hoeveel jaren verliepen er tussen de bouw van de toren van de abdijkerk en het bijna volledig
verdwijnen van de abdijkerk volgens gegevens op het infobord met “Oude Abdij”?
1859-1734 = 124 jaar / 1856-1734 = 121 jaar
In de Nederlandstalige tekst lezen we dat de toren werd gebouwd in 1734 en de abdijkerk bijna volledig
verdween in 1859. In de Franstalige tekst lezen we dat de abdijkerk verdween in 1856, dus 3 jaar vroeger.
OPGELET: ‘Tussen’ en ‘verlopen’ in de vraag.
Zie reglementpunt F.12.2. van Spel-regels & Afspraken voor zoektochten. Het beginjaar mag NIET
meegeteld worden.
PRISMA: verlopen = voorbijgaan , er verliep een jaar voor we elkaar weer zagen...
Met andere woorden, in een dergelijke vraag wordt gevraagd naar de VERSTREKEN TIJD , niet naar een
eindpunt!

Vraag 24: Op een kerkgebouw, in de omgeving van het oorlogsmonument, zien we in grote cijfers
Romeinse jaartallen. Hoeveel tijd verliep er in de periode tussen twee jaren die in grote
Romeinse cijfers vermeld zijn op een kerkgebouw in de omgeving van het oorlogsmonument?
M.A.:

minder dan 100 jaar – 100 jaar – meer dan 100 jaar – 1200 maanden
– (24 schrikkeljaren).

OPGELET! We vinden drie jaartallen.
In de omgeving van het oorlogsmonument
zien we 2 kerkgebouwen.
Het jaartal op de grote kerk wandelde je al
voorbij (te zien vanuit het park).
Op deze kerk vinden we MDCCXXXIIII = 1734 .
Op het andere kerkgebouw vinden we
MDCCCXXXVII = 1837 & MCMXXXVII = 1937.
Tussen 1734 & 1837 = meer dan 100 jaar.
Tussen 1734 & 1937 = meer dan 100 jaar
Tussen 1837 & 1937 = minder dan 100 jaar
Tussen 1837 & 1937 zijn er inderdaad 24 schrikkeljaren maar naast de 24 verlopen schrikkeljaren verliepen
er ook heel veel andere jaren of met andere woorden niet ‘24 schrikkeljaren’ op zich.

Vraag 25: Noteer voor elk van onderstaande beweringen op uw antwoordenblad een ‘W’ als de bewering
WAAR is of een 'NW' als de bewering NIET WAAR is. (Telkens één antwoord)
A: Er is één echtpaar vermeld op het oorlogsmonument. NW
De Vleeschouwer & De Viaene

B: 19 personen vermeld op het oorlogsmonument zijn gestorven na het einde van de Grote Oorlog. NW
De Grote Oorlog eindigde op 11 november 1918.
19 oorlogsslachtoffers vermeld gestorven na 11 november 1918 maar ook Dom Ingels de maker.

C: Van niemand, overleden voor de Tweede Wereldoorlog, is hier de sterfdatum vermeld. NW
Er is inderdaad van niemand overleden voor de Tweede Wereldoorlog de sterfdatum vermeld.
Maar hier in de vraag!! = binnen de 30 m. → Het bord met Lootens Adolf meetellen.
We lezen overleden 5-5-1905.

D: Er is één zoogdier afgebeeld op het oorlogsmonument. NW
We zagen één paard en minstens één leeuw.

E: Gustaaf is de meest voorkomende voornaam op het oorlogsmonument. W
We vonden driemaal de voornaam GUSTAAF.

F: Op het oorlogsmonument vinden we een dankwoord. NW
MERCI Dankwoord = korte toespraak of tekst waarin iemand zijn dank uit. Hier een achternaam maar
geen dankwoord.

Vraag 26: Welke benaming voor een dier, dat wordt meegenomen omdat het geluk zou brengen, bekom
je als je aan een achternaam van een persoon vermeld op dit oorlogsmonument de laatste drie
letters van een andere achternaam eveneens vermeld op dit oorlogsmonument toevoegt?

MASCOTTE
We lezen de achternaam MASCO en voegen daar aan toe TTE van De Witte.
Prisma: Mascotte = dier of voorwerp dat wordt meegenomen omdat het geluk zou brengen of beschermen

Vraag 27: Dit oorlogsslachtoffer kreeg er een elfde bij, wat kreeg zijn evenbeeld er dan bij?

L
De Puydt Richard wordt gevolgd door de letter K (kapitein) = de elfde. Zijn naamgenoot (evenbeeld)
wordt gevolgd door de letter L (luitenant) = de twaalfde.De Puydt Richard wordt gevolgd door de letter
K (kapitein) = de elfde. Zijn naamgenoot (evenbeeld) wordt gevolgd door de letter L (luitenant) = de
twaalfde.

Vraag 28: Wat was ‘Adolf’ volgens gegevens hier?
M.A.:

een boer – een pionier – een soldaat –

een geestelijke – een opzichter.

Op de steen met LOOTENS ADOLF lezen we dat hij een pionier was van het Afrikaans beschavingswerk en
ook landbouwopzichter.
Op het oorlogsmonument vonden we ook de soldaat DEMANGELEIRE ADOLF.
Maar als je goed rondkeek vond je binnen de 30 m zowel een bord als een straatnaambord met ADOLF
PETIT, Jezuïet.

Vraag 29: Als we de som van de cijfers vermeld op de steen met “Alfons Byn” omzetten in de cijferwaarde
van de letters in het alfabet, hoeveel letters telt dan het woord op deze steen waarin deze letter
voorkomt? (vb. 2021: som der cijfers = 5 = letter E = 5de letter van het alfabet)
M.A.: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12.
Met I9I7 & I0
Twee mogelijke interpretaties:
1: Arabische & Romeinse cijfers samengeteld: 7+9+3= 19 = S
ALFONS = 6 – DUITSCHERS = 10 – GESCHOTEN & SEPTEMBER = 9 – VADERLANDSCH = 12
Arabische apart: 7+9= 16 = omgezet in letterwaarde = P
Met P = KOP = 3 – SEPTEMBER = 9 – POLITIEKE = 9
2: Romeinse cijfers apart I + I + I = 3 = omgezet in letterwaarde = C
Met C = DUITSCHERS = 10 – GESCHOTEN = 9 – VADERLANDSCH = 12

Vraag 30: We zien een kleurrijk geheel. Het allegaartje bestaat uit vier paren en een alleenstaande.
Welke kleur heeft deze alleenstaande? Gebruik je verstand, zoals onder deze alleenstaande
wordt vermeld, en je zal de oplossing op deze vraag wel vinden zeker?

GROEN / Ja of Neen
In het woord KANGOEROE → de paren: KE (geel) – AR (paars) – NO (blauw) – GE (oranje)
alleenstaande → de le;er O (groen)
onder de letter O is “DENK” vermeld → DENKEN = zijn verstand gebruiken.
Niet vergeten ja te antwoorden.

Vraag 31: Wat wordt je volgens gegevens aangeraden te delen?

MIJN LEVEN – MIJN ANTWOORDEN
Op een bordje aan een deur lezen we “Wie zijn leven deelt met een hond is het rijkste van allemaal”.
Maar in tekst de van de inleiding (= volgens gegevens) lezen we ook “Deel en vergelijk je antwoorden
met vrienden, dit kan helpen om tot een goed resultaat te komen”

Schifting 1: Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van zaterdag 19 juni 2021.
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Schifting 2: Geef het reservegetal van diezelfde lottotrekking.
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