
1e KEIGNAERT FOTOZOEKTOCHT 
 

 
 
 
 
REGLEMENT  
 
 
1. Deze fotozoektocht loopt van 01 juli   tot en met 15 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 24 bijgevoegde foto’s 
langs het parcours. Bij elke foto hoort een vraag die in de bijgevoegde vragenlijst het 
overeenkomstige nummer heeft.  

 
3. Elke vraag kan worden opgelost met gegevens die terug te vinden zijn in een straal van 10 meter 

van het gefotografeerde. Deze fotozoektocht bevat geen enkele strikvraag. Boeken of internet 
moeten niet worden geraadpleegd. Goed uitkijken en juist tellen zijn wel van belang. 
 

4. 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.  

 

5. 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.  

 
6. 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. 

 



7.  Op elke vraag is slechts één antwoord mogelijk tenzij er een * na de vraag staat OF de vraag 
meervoudig gesteld is. ( bv. welke namen ... ) 

 

8. 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.  

 
9. Er zijn ook twee schiftingsvragen die in volgorde zullen worden gebruikt om gelijk geklasseerde 

deelnemers te rangschikken. Als er dan nog geen afscheiding is, dan telt het nummer van het 
antwoordformulier om de volgorde in de uitslag te bepalen. Het laagste nummer komt eerst.  

 

10. De vragen moeten worden beantwoord door op het bijgevoegd antwoordformulier bij elke vraag 
het juiste antwoord te omcirkelen of in te vullen. 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.  

 

11. Het antwoordformulier op deze fotozoektocht moet uiterlijk op 15 september    om 23u59 uur 
worden bezorgd bij de inrichter : Zandvoordedorpstraat 155 8400 Oostende ( poststempel van 
15/09 als uiterste geldigheidsdatum )   
 

12. De prijsuitreiking  : de bonnen worden gemaild naar de winnaars.     
 

13. 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.  

 

14. DEELNAME: Na overschrijving van 5 € op rekeningnummer BE66 8601 1712 3943 van Witdoek 
Wim. Vermeld FZ + naam + e-mailadres. 

 

15. Door zijn deelname gaat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. 
 

  

http://www.wrvzoektochten.be/


Wegbeschrijving 1 e Keignaertzoektocht  

 

De start is aan  het einde van de BOTERBLOEMSTRAAT op de parking  bij  de tafeltennisclub. 

 

1. Start met rug naar TTC . 

2. Neem het pad rechts  (= richting ontmoetingscentrum) 

3. Laat het Ontmoetingscentrum ’t Kasteeltje links van u en wandel verder tot aan de straat. 

4. Streek de straat over ( RWRZ) en ga naar links ( Kasteelstraat). 

5. Wandel de Grintweg in ( RWRZ) en volg die tot aan het rond punt waar je de 1e afslag neemt 

( blijft Grintweg). 

6. Aan de verkeersdrempel steekt u de straat over en neemt het pad naar beneden tot aan de 

Ravenlaan.(dit  is de eerste straat rechts)  

7. Wandel de Ravenlaan in en neem  verderop in de straat ter hoogte van huisnummer 10 ( 

links) het pad en blijf het pad volgen . 

8. Je komt in de Keignaertlaan  (HNV) , ter hoogte van de Kalkoenlaan neem je het pad rechts. 

9. Je komt op het pad naast de Keignaert en gaat naar links. 

10. Blijf het pad volgen en ga via de rustplaats ter hoogte van de Skeelerpiste ( hier staan 

enkele rustbanken waar je kan genieten van het uitzicht op de Keignaert) volg  verder  het 

pad , voorbij het speelpleintje.( Hou het speelpleintje daarbij aan je linkerzijde) 

11. Je komt uit in de Floralaan ( HNV ). 

12. Ter hoogte van de Spreeuwenlaan ga je links de Spreeuwenlaan in. 

13. Aan het einde van de weg steek je de straat over ( t.h.v. “ De Zwaan”, kunstwerk ) en ga 

naar  rechts. 

14. Steek de Kapittelstraat over en ga de Groenedijkstraat in. 

15. Je neemt het 2e pad aan je linkerzijde( paal 21065) en komt in de Molenhoekstraat terecht. 

16. Je gaat naar rechts en volgt de Molenhoekstraat tot het einde ( Zandvoordedorpstraat t.h.v. 

Garage Meseure). 

17. Hier ga je linksaf (LWLZ). 

18. Ter hoogte van huisnummer 162 ga je links het pad in  dat naar het speelplein leidt , daar ga 

je rechts het pad volgen tot je weer op de Molenhoekstraat komt. 

19. Wandel naar rechts en blijf de Molenhoekstraat volgen tot aan de Zandvoordedorpstraat . 

20. Steek de straat VOORZICHTIG over en ga naar links ( RWRZ) en blijf deze straat volgen tot 

aan de kerk  . 

21. Ga de Boterbloemstraat in tot je terug aan de parking komt . 

22. EINDE 

RWRZ : rechts wandelen rechts zoeken       LWLZ : links wandelen links zoeken 

HNV : hier niet vermeld 

 

 

 



Vragen  

1.Welke klinker(s) komen niet voor op deze paal ?  

2. Geef het huisnummer waar ik bij hoor ? 

3. Hoeveel soortgenoten( oranje plastic buis)  inclusief mezelf staan er hier ? 

4. Welk beroep wordt hier uitgeoefend ? * 

5. Welk sterrenbeeld is hier vermeld? 

6. Welke  naam van een dierenverblijfplaats vind je hier al dan niet verborgen terug ?* 

7.  Tot welk woord behoor ik?  Hoeveel maal komt dit woord  voor op of aan de voorgevel ? 

8. Geef het huisnummer waar ik bij hoor ? 

9. Welk woord staat hier onder mij? 

10. Geef het huisnummer waar ik bij hoor ? 

11. Wie kroop hier in de pen ? geef de som van de cijfers die je op dit gegeven kan vinden ?  

12. Welke namen kan je hier terugvinden op mijn gevel ? 

13.Geef de som van de cijfers die zich hier op mij bevinden? 

14. Wie trok de foto van het woudaapje?   

15. Geef de naam van de kunstenaar ? 

16. Waarheen word je in de omgeving van mij  ‘gepijld’ geleid ? * 

17. Hoeveel vijfhoekige bloemmotieven bevinden zich op het huis waar ik deel van uit maak ? 

18.Welke firma wordt hier vermeld ? 

19. Wat is het nummer van de paal dichtst bij mij ? 

20. De hoeveelste van ons alfabet  behoor ik toe ? 

21. Welk jaartal vind je hier terug ? 

22. Wie heeft de omheining geplaatst waar ik toe hoor en wat is de som van de verschillende 

cijfers op dit bord ? 

23. Hoeveel wezens vind je  hier ( voortuintje meetellen) ? 

24. Wanneer werd de omgeving hier een pleintje ? 

*   meerdere antwoorden mogelijk 

Schifting 1 : Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van zaterdag 18 

september 2021. 

Schifting 2 : Geef het reservegetal van diezelfde lottotrekking. 
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