
 ONLINE ZOEKTOCHT – VIRTUEEL MECHELEN 
 

* Deelnemen kan vanaf 11 april tot uiterlijk 1 juli 2020. 
* Deelnemen kan voor het bijna symbolische bedrag van 1 euro per inzending als volgt: 
>>> Inzending per BRIEF? Sluit een geldige postzegel van 1 tariefeenheid in per formulier.  
( niet vastplakken natuurlijk ) 
>>> Inzending per e-mail? Stort 1 euro per deelname op rek. nr. BE57 8900 1485 1135 t.n.v. 
Zoektochtenvereniging Cabora Gent. 
* Stuur je antwoorden ten laatste op 1 juli 2020 door naar: 

Zoektocht VIRTUEEL MECHELEN 
Ravelingenstraat 18 
8400    OOSTENDE 

Of e-mail naar elst.willy@skynet.be  
* Het algemene zoektochtenreglement is ook op deze virtuele zoektocht van toepassing. 
* Bij alle vragen moeten steeds alle correcte antwoorden gegeven worden.  
* Wij maakten gebruik van het Prisma woordenboekje. (editie vanaf 2012) 
* Deze hele zoektocht wordt opgebouwd rond de website ‘virtueel Mechelen’. Een parcours 
is op zich overbodig : het volstaat dat je de aangegeven verschillende locaties uit het menu 
gaat bezoeken. Ga dus NIET ter plaatse en gebruik ook geen streetview. 
* Hier vind je de website in kwestie: 

https://www.poppr.be/virtualtour/mechelen360/?startscene=0&startactions
=lookat(-48.12,0,108.66,0,0); 
* Of typ ‘virtueelmechelen.be’ in de adresbalk. (dit verwijst je automatisch) 
* Klik op de kaart en dan op het blokje met de drie streepjes links = het MENU. 
* Hierna geven wij telkens aan welke plaatsen we bezoeken. 
 
RODE DRAAD = Vraag 1. 

We namen tijdens onze virtuele wandeling in tien verschillende locaties screenshots  

(=schermopnamen) van een dier of details van een dier. Geef bij elk screenshot  de locatie 

waar het dier zich bevindt. Opgelet bij locaties met een onderverdeling antwoorden met de 

specifieke locatie. Vb. 3: Stadhuis/trouwzaal. 
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 IN DE STAD   -   Grote Markt 
 

* Je bevindt je hier vlakbij het grote standbeeld van Margareta van Oostenrijk. Zoom voor de 
eerste vraag diep in op de sokkel van dit beeld tot je de Latijnse tekst kan lezen. 
Vraag 2: Lezen we op de sokkel van het beeld van Margareta van Oostenrijk (geen val) bij 
de Grote Markt, verborgen in de Latijnse tekst, één drie letters tellende naam van : 
 A: een drank? 
 B: een muziekinstrument? 
 C: één persoon? 
 D: een dier? 
 E: een tennisterm? 
 
* Kijk hierna even rond en los met gegevens te zien op een gevel volgende vraag op. 
Vraag 3: In welk jaar werd, volgens erop vermelde gegevens, het ‘Suyckerhuys’ gebouwd? 
 

 IN DE STAD   -   Grootbrug 
 

Vraag 4: Bij de helft van de helft is de origine erop vermeld maar op de andere helft van 
dezelfde helft ontbreekt, net als bij de gehele anders gekleurde helft, deze informatie. 
Hoeveel eenheden telt het geheel? 
 

 IN DE STAD   -   Groot Begijnhof 
 

* Bezoek in dit begijnhof de VIER in het menu aangegeven straatjes! 
Vraag 5: Welk voorwerp, te zien in een straatje van dit begijnhof, stemt overeen met het 
kernwoord van een uitdrukking of gezegde met volgende betekenis: 
 A: erg zeldzaam, heel moeilijk te vinden? 
 B: het kan lang doorgaan maar eenmaal gaat het mis? 
 C: iets uiteindelijk moeten bekennen, betrapt worden? 
 D: zich moeten verantwoorden of berispt worden? 
 E: iemand moet af en toe rust nemen? 
 F: in de gevangenis? 
 

Vraag 6: Rond welke tijd en/of feestdag werden zo te zien de 3D-opnames gemaakt voor 

deze virtuele rondgang in het Groot Begijnhof? (geen val!) 

M.A.: A. Hemelvaart – B. Pinksteren – C. Pasen – D. voorjaar – E. nazomer – F. najaar. 

 

 IN DE STAD   -   Paleis Margareta van Oostenrijk 
 

* Bezoek hier de drie in het menu aangegeven plaatsen. (binnentuin, bibliotheek, troonzaal.) 
We starten in de BINNENTUIN. 
Vraag 7: We zoeken een voorwerp – meermaals te zien in deze binnentuin – dat figuurlijk 
afleiding geeft bij een aanval van woede. Wat is de naam van het bedoelde voorwerp? 
 
Op naar de BIBLIOTHEEK. 
Vraag 8: In een anderstalige tekst over een gebeurtenis uit 1718 lezen we een (familie)naam 
die zowel een anagram is van de naam van een bepaalde groente als van de naam van een 
klein dier. Welk anderstalig woord, hier te lezen, is – volgens Prisma - een anagram van de 
naam van een klein dier?  



Vraag 9: Hoewel het eerste cijfer (ongetwijfeld een ‘I’) niet zichtbaar is, kan je met wat 
goede wil hier toch het vermoedelijke bouwjaar van deze bibliotheek aflezen. Noteer het 
bedoelde jaartal zoals hier vermeld.  (het eerste niet zichtbare cijfer is er echt wel vermeld) 
 
En nu nog even naar de TROONZAAL. 
Vraag 10: Wat is een eigenschap van de vis waarvan de naam verborgen voorkomt in de 
naam van de ruimte waar een uitgang van deze troonzaal naartoe leidt? ( bemerk het 
knipperende rode bolletje) 
M.A.:  A. schelvisachtig –  B. slangvormig –   C. roofvis – D. koudbloedig – E. warmbloedig. 
 

 IN DE STAD   -   De Vleeshalle 
 

* Maak hier in de vleeshalle een denkbeeldige wandeling.(zie het situatieplan) 
Vraag 11: We starten aan de ingang bovenaan van niveau 0. Volg daarna: 
  L – R – L – R – L – RD – L – L – RD – RD – RD – R – L – L – RD – RD.  
Wat is het langste woord (Prisma) dat je kan vormen met de naam van de ruimte waar je 
uitkomt bij het einde van de bedoelde denkbeeldige wandeling hier in de Vleeshalle? 
 
Vraag 12: Hier hapert er toch iets! Het valt niet uit te maken of het aan de ‘kleine’ of de 
‘grote’ ligt. Een revisie dringt zich op. Hoeveel Romeinse ééntjes ( I ) bevinden er zich tussen 
de bedoelde ‘grote’ en de bedoelde ‘kleine’ ? 
M.A.:    6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12. 
 
* Kijk ook nog even rond in de VERGADERZAAL: 

Vraag 13: We zien vanuit deze vergaderzaal een woord in spiegelbeeld. Kleef aan dit woord 

een voornaamwoord. Wat mag je ‘kraaien’ volgens het bekomen woord? (geen val) 

 

 IN DE STAD   -   Cultuurplein 
 

* Los met de gegevens op het spandoek met “Beiaardzomer” volgende vraag op: 
Vraag 14: In welke maand trad de beiaardier op in wiens familienaam een Nederlandstalige 
meisjesvoornaam van minimum drie letters verborgen voorkomt? (Trema weglaten) 
M.A.: maart – april – mei – juni – juli – augustus – september. 
 

* Kijk goed rond op dit plein voor volgende vraag: 
Vraag 15: Welke van volgende wezens zijn afgebeeld op dit plein (Ja of Nee) : 
 A. 4 houten klazen? 
 B. 1 gehandicapt persoon? 
 C. een paard? 
 D. een violiste? 
 E. minstens 3 jonglerende mannetjes?  
 

 IN DE STAD   -   Haverwerf  
 

* Eerst een eenvoudig zoekvraagje bij ‘haverwerf 1’. 
Vraag 16: Vreemde fantasie, symmetrisch geslaagd, evenwichtig geheel,  maar toch valt er 
eentje uit de toon. Welk eentje valt uit de toon? (zoekvraag pur sang, geen val!) 
 
 
 
 



* En nog een iets lastiger zoekvraagje bij ‘haverwerf 2’. 
Vraag 17: Ontcijfer volgende code:    >   8  16  5  19  15   9   <  
Welk jaartal hoort bij deze code?  (ook dit is een pure zoekvraag, geen val!) 
 

 IN DE STAD   -   Kunstatelier C/ De Cellekens 
 

* Met al die naakte jongedames lijkt het hier wel een lusttuin voor oude snoepers, maar bij 
nader inzien zagen we toch ook een paar jonge exemplaren van de mannelijke soort. De oude 
krijger met het schaamdoekje telden we alvast NIET mee bij volgende vraag.  
Vraag 18: Hoeveel duidelijk herkenbare jongeheren bevinden er zich in deze tuin?  
M.A.: 2 – 3 – 4 – meer dan 4. 
 

 ATTRACTIES   -   Brouwerij Het Anker 
 

* Bezoek hier de BRASSERIE BOVEN. 

* We zien hier een groot bord met o.a. “PRAGER PILSNER” .   
Vraag 19: Hoeveel maal komt de naam van de muzieknoot RE hier – al dan niet omgekeerd 
– verborgen voor op het bord met “PILSNER”? 
M.A.: minder dan 3 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – meer dan 7. 
 
* Kijk ook even rond in de SHOP. 
Vraag 20: Ik ben geen houtje met ontvlambare kop wat mijn naam zou doen 
veronderstellen. Wat ben ik dan wel?  (zoekvraagje, geen val) 
 
* En nu naar de BRASSERIE BENEDEN. 
We lezen hier tal van namen van biersoorten maar op één voorwerp ontdek je toch een 
uitzondering. Daarop lees je de naam van een klassewijn uit de Bordeaux streek. 
Vraag 21: Noteer de naam van deze klassewijn op je antwoordenblad. 
 
* Ga ook nog even rondkijken in de BROUWZAAL. 
Vraag 22: Wat is de som van het aantal logo’s met twee ankers (= van deze brouwerij dus)  
die je hier kan ontdekken en het aantal waarschuwingsbordjes (evtl. stickers) in deze 
brouwzaal.  (niets zoeken op bierbakken) 
M.A.: tweevoud – drievoud – viervoud – vijfvoud – zesvoud – zevenvoud – priemgetal.   
 
* In de brouwzaal zien we drie koperen ketels die in gebruik genomen werden op 1 januari 
1946 en een wortfilter. Op een muur wordt het volledige brouwproces van het Carolusbier in 
beeld gebracht.  
Vraag 23: Stel dat het eerste brouwproces van dit bier, uitgevoerd met o.a. deze ketels en 
filter, startte op het tijdstip dat de klok in deze brouwzaal aangeeft. Op welk tijdstip (uren, 
minuten)  en op welke datum zouden dan de eerste 30 volle kratten (1 krat telt 24 
bierflessen) de brouwerij hebben verlaten volgens onderstaande stappen? ( Hou geen 
rekening met de secondewijzer. De grote wijzer staat exact op 12 minuten na het uur. G.V.) 
Stap 1: MOUTEN 2 u. + 34 m. / Stap 2: FILTEREN  1 u. + 46 m. / Stap 3: KOKEN 58 m. / Stap 

4: GISTING  7 dagen + 3 u. / Stap 5: RIJPING 66 dagen / Stap 6: BOTTELEN (en 

verpakken/laden)  1 sec. per 12 flessen.  

 
 
 
 
 



 IN DE STAD   -   Stadhuis - Kolommenzaal 
 

* Op de zoldering, in de omgeving van een monumentale luchter, zien we zes zeshoekige 
plaasteren reliëfs met wapenschilden waarover volgende vraag. Het reliëf met de 
samenstelling van meerdere wapenschilden nemen we NIET in aanmerking. 
Vraag 24: Noteer voor elk van onderstaande beweringen een 'W' als de bewering WAAR is 
of een 'N'  als de bewering NIET WAAR is .  

A) Op één wapenschild zien we evenveel  leeuwen, torens als kronen. 
B) Op één schildje zien we 8 torens.  
C) Op een wapenschild zien we een zwarte en een rode poot.  
D) Op één blazoen zien we zes Franse lelies. 
E) Op het schild met drie leeuwen is elke leeuw geschilderd in een verschillende kleur van 
de Belgische tricolore. (goudkleurig = geel g.v.) 

 
* Boven de monumentale haard zien we een cartouche met o.a. de wapenspreuk van België. 
De letter A kreeg hierin wel een bijzondere opmaak. Het lijkt wel of ze een ‘hoedje’ kreeg. 
Vraag 25: Hoeveel letters A met zo’n ‘hoedje’ bevinden zich hier op de cartouche met o.a. 
“Macht”? 
 

 IN DE STAD   -   Stadhuis - Raadzaal 
 

Vraag 26: In deze zaal zien we zes bustes van Mechelse burgervaders. We hebben deze heren 
onthoofd (ai...) . Combineer elk hoofd  met de samenhorende romp.  
Antwoorden met een letter/cijfercombinatie. Vb. A/5, C/2, ..   
     

 
 

 IN DE STAD   -   Stadhuis - Trouwzaal 
 

* De indrukwekkende schouw is versierd met sculpturen die Mechelse burgers voorstellen. 

Los volgende vraag op met de gegevens die ZICHTBAAR zijn op het 3D-beeld! 

Vraag 27: Hoeveel bedraagt hier de som van het aantal gesculpteerde vrouwen in burger en 

het aantal gesculpteerde mannelijke personen in burger? 

K.U.:    8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15. 

 

 

 

 

 

 



 IN DE STAD   -   Schepenhuis Interieur I 
 

* Als je hier goed rondkijkt, ontdek je waarschijnlijk ook het voorwerp dat hier normaal 
gesproken zeker niet thuishoort of waarvan de functie hier in elk geval niet duidelijk is. 
Vraag 28: Wat is in normale omstandigheden (elders dus) de functie van het bedoelde 
voorwerp? M.A.: verlichten – sturen – sproeien – vliegen – remmen.  
 

 IN DE STAD   -   Schepenhuis Interieur II 
 

Vraag 29: Op een groot bord zien we een overzicht van de heersers van het Bourgondisch 

rijk. Welke van onderstaande betekenissen verwijzen naar een woord te vormen met vijf 

opeenvolgende letters van de naam van een heerser(es) van dit rijk die leefde van 1457 tot 

1482?   M.A.: A: wilde hond – B: edelgas – C: nimf – D: mengelmoes – E: edelman. 

 

Vraag 30: Wat is het kleinste jaartal (in waarde natuurlijk) en wat is het jongste jaartal hier 

vermeld? 

 

Schiftingsvraag 1 :  Hoeveel bedraagt de som van de zeven lottogetallen bij de trekking 

   van 11 juli 2020?  

Schiftingsvraag 2 : Wat is het reservegetal van diezelfde lottotrekking? 

 

 
 

 

 

Deze zoektocht kwam tot stand door een onderlinge samenwerking 

van Jacques Van Bruaene en Willy Elst met steun van bovenvermelde 

zoektochtenclubs. Wij hopen dat jullie evenveel plezier zullen beleven 

aan het oplossen als wij aan het samenstellen :-)  

PRIJZEN : Afhankelijk van het verloop van de Corona-crisis! Maar wij zorgen in elk geval 

dat de winnaars verwittigd worden en hun prijs kunnen in ontvangst nemen. 

 

 

  



 

                                                                                          Vul in of kruis aan: 

1 1  2 

3 4 

5  6 

7 8 

9 10 

2 
 

A B  C D E 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

A B C 

D E F 

6 

 

 

A. Hemelvaart  – B. Pinksteren  –   C.Pasen  – D. voorjaar  – E. nazomer  – F. najaar 
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A. schelvisachtig –  B. slangvormig –   C. roofvis – D. koudbloedig – E. warmbloedig. 
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6         –         7         –         8         –         9         –         10         –         11         –         12. 

             
 

  VIRTUEEL MECHELEN – ANTWOORDENBLAD  

Naam:   

Straat:  Nr. 

Postcode:  Plaats:  

E-mailadres:  
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maart     –     april     –     mei     –     juni     –     juli     –     augustus     –     september. 
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A B C D E 
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2           –           3           –           4           –           meer dan 4. 

       
 

19 

 

 

minder dan 3       –       3       –       4       –       5       –      6      –      7       –       meer dan 7. 
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tweevoud – drievoud – viervoud – vijfvoud – zesvoud – zevenvoud – priemgetal. 
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A B C D E 
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    8       –       9       –       10       –       11       –       12       –       13       –       14       –       15. 
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verlichten     –     sturen     –     sproeien     –     vliegen     –     remmen.  
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A: wilde hond   –   B: edelgas   –   C: nimf   –   D: mengelmoes   –   E: edelman. 
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Schiftingsvraag 1:   

Schiftingsvraag 2:  
 


