
Mechelen Virtueel :  Een woordje uitleg :  

 

Voor deze virtuele zoektocht hebben we maximaal verbeterd volgens de antwoorden die we 

bij het opmaken voorzien hadden. Daarmee beweren wij zeker NIET dat die antwoorden 

noodzakelijkerwijze alleen-heiligmakend zijn. (maar behoud van de oorspronkelijke ideale 

kaart is waar mogelijk de beste garantie op een eerlijk verloop) 

 

Vraag 1 : Opgelet bij ‘3’ : deze vis is te zien VANUIT de vergaderzaal maar bevindt zich niet 

IN de vergaderzaal !  ( “vergaderzaal “ mag niet geantwoord worden)  

Bemerk ook dat er sprake is van de “haveRwerf” , niet van de “haveNwerf”.  

 

Vraag 2 : A = JA (rum) – B = JA (bel) – C = NEEN (lui is meervoud! Niet één persoon!) – D = JA 

(tor) – E = NEEN (vraag is één drie letters tellende naam : hier zowel SET als ACE !) 

 

Vraag 3 : let op : noteren zoals ter plaatse te zien! Met J vooraan en Romeinse I . 

 

Vraag 4 : 6 flessen rode wijn MET etiket, 6 flessen rode wijn ZONDER etiket. En ook 6 

flessen witte wijn MET etiket en 6 flessen witte wijn ZONDER etiket. Samen 24 eenheden. 

 

Vraag 5 : A: met een lantaarntje te zoeken – B: de kruik gaat zolang te water tot zij barst – 

C: door de mand vallen – D: op het matje komen  - E: de boog kan niet altijd gespannen 

staan – F: achter de tralies. 

 

Vraag 6 : Meerdere paaseieren en andere paasversieringen te zien. Pasen valt in het 

voorjaar. Andere antwoorden waren volgens ons NIET met redelijke zekerheid af te leiden 

uit de aanwezige decoratie. 

 

Vraag 7 : zie je Prisma bij “bliksemafleider”. 

 

Vraag 8 : “PRIE” (eigenlijk Prié) > de samensteller ZEGT ZELF dat deze naam een anagram is 

van zowel een groente (PREI) als van een klein dier (PIER). Dit moet je dus aannemen en 

het accent speelt bijgevolg geen rol!  Maar let wel: in de vraag zelf is enkel nog sprake van 

een klein dier! Je leest hier ook “NESCIT” en daarmee kan je “INSECT” maken. Dubbel 

antwoord vereist! 

 

Vraag 9 : noteren zoals hier vermeld!!!  Velen vergeten de spatie !!!  I6  87. 

 

Vraag 10 : ‘bibliotHEEK’ > HEEK = roofvis met smaak die op kabeljauw lijkt...  IS het dan ook 

een schelvisachtige??? (antwoord MAG maar MOET NIET). Vergeet ook niet ‘troonzAAL’ 

waaruit je de slangvormige AAL kon halen. (en alle vissen zijn ook koudbloedig) 

 

Vraag 11 : niet echt moeilijk als je goed de aanwijzingen volgde > RONDREIS 

   

Vraag 12 : ‘tussen’ kan in twee richtingen ! Kloksgewijs en omgekeerd! Antwoorden 8 en 

12. Wie ook de ‘staart’ van deze wijzers in aanmerking neemt bekomt ook ‘7’. Dit wordt 

niet fout gerekend. (maar is niet vereist) 

 

Vraag 13 : VICTORIE kraaien... 



Vraag 14 : Vraag is WIENS ! Daarom komen enkel MANNEN in aanmerking! Ann.. en Iryna 

... zijn vrouwen: JULI dus NIET antwoorden.  (enkel JUNI en SEPTEMBER) 

 

Vraag 15 : A. er zijn VIJF houten beelden en ze zijn niet ‘houterig of onhandig’ : zie Prisma 

bij ‘houten klazen’ –  B: Er is een afbeelding van een rolstoel (gehandicapte) maar OOK 

mist één van de beelden een arm! (lijkt ons ook wel een handicap) – C: Het paard bevond 

zich in het logo van Gouden Carolus – D: Geen violiste – E: wel ook minstens 3 jonglerende 

mannetjes. ( ze jongleren met vierkanten : afbeelding op glas) 

 

Vraag 16 : naam van een boot daar: “ EQUILIBR3 “ . (laatste E geschreven als ‘3’) 

 

Vraag 17 : Hopelijk hebben jullie de door ons gepubliceerde correctie opgemerkt? En heb 

je op een woning de naam  “ I O S E P H “ gezien? Op datzelfde huis  bevond zich  “ 1669 “. 

 

Vraag 18 : Jongeheer (één woord) ≠ jonge heer (met spatie) . In de eerste betekenis is het 

een ‘beleefde aanspreekvorm’ en dit is dus een abstract begrip net zoals maandag, 

schrikkeldag, april, enz...  Begrippen kan men niet afbeelden! En dus kan een jongeheer in 

deze betekenis hier NIET VOORKOMEN (zich hier niet bevinden) . Blijft enkel die tweede 

betekenis = het mannelijk ‘onderdeel’ waarvan er twee te zien waren in deze tuin. 

 

Vraag 19 : Het grote lange bord is niet één bord maar bestaat uit TWEE borden! Het 

DEELbord met “PILSNER” gaf als antwoord VIER ( “pilsner r ankerbieren” ). Achter je rug 

had je nog een bord met “ANKER PRAGER PILSNER”, hiervoor antwoord DRIE. 

 

Vraag 20 : ging gewoon over het biertje met de naam ‘Lucifer’. (zelf de naam van een 

‘duivel’ die er overigens ook afgebeeld is, daarom is desnoods ook ‘duivel’ oké) 

 

Vraag 21 : Hoe je het precies antwoordt is niet zo belangrijk, zolang je maar duidelijk 

maakte dat je de wijn van het domein Saint Estèphe opgemerkt had. 

 

Vraag 22 : twee logo’s op de vrachtwagens, twee op de glazen deuren en nog eentje op de 

filtermachine.  Bij die machine zijn vijf gele waarschuwingsstickers aangebracht maar 

onderaan nog eens twee extra bordjes ‘slipgevaar’. Samen: 12 ! 

 

Vraag 23 : Je mocht hier NIET vertrekken van die misleidende datum die we gaven voor de 

koperen ketels ( 1 januari 1946 ). Men gebruikt in het proces ook dat FILTER en daarop kon 

je lezen dat die machine in gebruik genomen werd op 19-09-2014 ! Rekening houdend met 

alle gegevens (ook de overgang naar winteruur !!!) zou je moeten uitkomen op 17u31 op 1 

december 2014. (een dubbel antwoord voor de twee mogelijke uren die die klok zou 

kunnen aangeven was NIET noodzakelijk maar wordt niet bestraft) 

 

Vraag 24 : A = NEEN. Er zijn ook schilden ZONDER leeuwen, torens of kronen (dus NUL van 

elk, NUL is ook evenveel) B = NEEN. Een schildJE is een voorbehoedmiddel.  C = NEEN. Zie 

bij ‘zwarte’ in Prisma. D = NEEN. Er zijn meer dan 6 Franse lelies. E = NEEN. ‘schild’ is NIET 

noodzakelijk gelijk aan ‘wapenschild’ ! 

 

Vraag 25 : Goed rondkijken! Twee antwoorden! 5 en 2  (of 5 en 4 : van de tweede zijn twee 

letters A niet zichtbaar maar je kan voor 99 procent zeker aannemen dat ze er wel staan).  



 

Vraag 26 : wel opletten dat je EERST de letter geeft: dus A/5 enz... en niet 5/A... Het 

maakte niet uit dat we sommige ‘onderdelen’ in spiegelbeeld weergaven! HOE wij ze 

afdrukken speelt geen rol, het waren wel degelijk foto’s van de hoofden en rompen in 

kwestie. (ook C en E beantwoorden!) 

 

Vraag 27 : de VIER personen in het plafond opgemerkt? Het naakte kind telt niet mee 

omdat het niet ‘in burger’ is! (Lees bij  ‘burger’ in Prisma) 

 

Vraag 28 : het losse fietsstuur met rem werd door nagenoeg iedereen opgemerkt. 

 

Vraag 29 : Maria van Bourgondië > DINGO (wilde hond) – GODIN (nimf) – VARIA 

(mengelmoes) ... Andere vermeldingen in andere talen !!! Marie de Bourgogne – Maria 

von Burgund – Mary of Burgundy – Maria de Borgona.  > Uit deze laatste: ARGON (edelgas) 

 

Vraag 30 : HET kleinste jaartal (ooit ) is ‘1’ ! En verder zeer goed uitkijken : er is een 

houdbaarheidsdatum met jaartal ‘2020’ te zien! 

 


