
Schattenjacht Het Zilveren Wieltje. (1) 

* De oude (tja...) garde van ons zoektochtenwereldje herinnert zich misschien nog de schattenjacht De 

Gouden Bal  die begin jaren 90 gemaakt werd door ondergetekende. Sindsdien wordt af en toe gevraagd of 

we voorzien om nog eens zo’n schattenjacht te organiseren. Zo’n grote reeks bij elkaar aansluitende puzzels 

en raadsels in elkaar steken is een gigantische job maar bij deze is het toch nog eens gelukt!  De opgaven 

verschijnen vanaf deze maand steeds EERST op onze website (www.wrvzoektochten.be) en dat meestal op 

de eerste dag van de maand. ( voorziene datums: maart, 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli ) Het wrv-tijdscrift 

verschijnt telkens iets later!  (raadpleeg dus zeker het web als het spannend zou worden ...)  

* Hoe werkt het? Na deze inleidende publicatie met een paar eerder algemene tips over de vindplaats van 

de schat zullen er VIER vervolgpublicaties zijn met telkens de beschrijving van een nieuwe etappe van de 

tocht. Bij elke etappe horen ook extra algemene tips over de vindplaats van de uiteindelijke schat. De 

bedoeling is vooral dat jullie erin slagen de vier etappes ter plaatse OF op afstand (computer?) af te leggen 

en te ontdekken hoe deze etappes met elkaar verbonden zijn. De afstand tussen de etappes kan overigens 

vrij groot zijn. De extra tips zijn veel minder belangrijk en je hebt ze zeker niet allemaal nodig.  

* Bij de vijf publicaties worden ook delen van de TOKENSLEUTEL aangewezen. Deze heb je vooral nodig bij 

het einde van de schattenjacht = als je bij de schuilplaats van het plaatsvervangend TOKEN bent. 

(vanzelfsprekend verbergen we geen echte schat zoals de led-tv) 

* Voor een schattenjacht mag je er natuurlijk wel op rekenen dat er een serieuze hoofdprijs (een schat dus) 

kan verdiend worden. Dat zal in dit geval een mooie led-televisie worden. Maar deze hoofdprijs is niet het 

enige dat gewonnen kan worden. Bij de eerste vier publicaties (delen van de schattenjacht) hoort telkens 

een gratis puzzelvraag (steeds in te zenden voor het einde van de maand van publicatie) EN een betalend 

raadspel.  Voor beide stellen we mooie prijzen ter beschikking die zullen uitgereikt worden op ons jaarfeest 

eind november. Welke precies de gratis puzzel is, lees je telkens bij de opgave zelf.  

Voor het raadspel  is het steeds de bedoeling dat je voor de prijs van 1 euro per kruisje, kruisjes op een kaart 

aanbrengt en die bezorgt aan de organisator Willy Elst, Ravelingenstraat 18, 8400 Oostende. (of e-mail op 

info@wrvzoektochten.be) Je kan dus inzenden met slechts één kruisje op de kaart (prijs 1 euro) of meerdere 

kruisjes (bijv. 5 kruisjes = 5 euro) steeds tot het einde van DE LOPENDE maand! Betalingen kunnen wellicht 

op onze rekening : zie nummer hierna. Diegene die zijn/haar kruisje het dichtst bij de uiteindelijke vindplaats 

van de schat weet te plaatsen, wint een mooie prijs!  

Schifting 1: Som van de 7 lottogetallen bij de eerste trekking van de maand volgend op deze spelmaand. 

Schifting 2: Hoeveel deelnemers zullen voor het einde van deze maand inzenden voor de gratis puzzelvraag? 

Deze schiftingen zijn bedoeld voor de gratis puzzel maar indien nodig gebruiken we ze ook bij het raadspel. 

 

*  De schattenjacht is wat de puzzelvragen betreft gratis voor de wrv-leden EN hun bijleden. Ook niet-leden 

kunnen deelnemen op voorwaarde dat ze een éénmalig deelnamerecht van 5 euro storten op onze rekening.  

(BE30 4657 3603 3911 t.n.v. WRV Torhout) Graag daarbij dan vermelding van de toelichting “Zilveren Wieltje 

– deelnamerecht”. Daarmee mag dan verder gratis ingezonden worden op de vier puzzels EN natuurlijk ook 

op het eindspel in juli. (Zorg dat deze bijdrage betaald werd VOOR dat eindspel = VOOR 3 juli.) Deelname aan 

de gratis puzzelvragen is beperkt tot één deelname per lid, bijlid of geregistreerd bijlid 

 

* Prijzen voor de eerste gratis puzzel: 1. Sandwichtoaster – 2 . Stroomstrijkijzer – 3. Wekkerradio – 4. 

Glazen kommenset (7-delig) – 5. Handdoekenset. 
* Prijzen voor het (betalend) raadspel : 1. Friteuse – 2. Broodrooster – 3. Citruspers (elektr.) –  
4. Fles Cava – 5. Handdoekenset. 

 

* We beginnen deze jacht op de schat met een eerder lastige en niet echt erg noodzakelijke tip (dus geen 

zorgen als je de oplossing niet zou vinden) maar laten die volgen door een wat vlotter oplosbare rebus. Deze 

zou je toch al een nuttige tip kunnen opleveren, waarmee het plaatsen van de prijswinnende kruisjes alvast 
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zo’n vijftig procent eenvoudiger wordt...  Wees wel de twijfelachtige reputatie van organisator ‘wieltje’ af en 

toe indachtig bij het oplossen van de puzzels        

De getallen in deze sleutel zijn kleiner dan 40: 

a = ik ben de som van twee gelijke kwadraten en de som van mijn cijfers is datzelfde kwadraat. 

b = ik ben een kwadraat en de som van mijn twee cijfers is ook een kwadraat. 

c = evenveel als mijn eigen kwadraat. 

d = het aantal koningen dat bij 6 januari hoort. 

e = het gekkengetal. 

f = de som van de twee kleinste priemgetallen. 

g = de naam van deze derdemacht telt 4 letters. 

k = ik sta helemaal onderaan op een wijzerplaat. 

n = de naam van dit kwadraat telt 5 letters. 

p = evenveel als het aantal letters van mijn naam. 

s = het geluksgetal in de bijbel. 

v = 3f of 5d. 

x = het aantal apostelen. 

z = ik ben een derdemacht en de som van mijn cijfers is een kwadraat. 
 

Gebruik de sleutel om netjes op tijd je richting te bepalen: 

b b n a z v O x x O n W a n W a n O O x x n O d O a a n O c c f n O f O b b v v b b O p k g x x O O O  

z a n a z O O d W x x d O a a O b z O b O Z Z c d e s O f O b n b z a 

 

Deel van de TOKENSLEUTEL : 

d = aantal letters v.d. woorden in de derde rij van deze ‘beleefde’ rebus MIN 3.  
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Français 

 

 

Gratis PUZZELVRAAG 1 : Stuur de oplossing van bovenstaande rebus VOOR het EINDE VAN DE MAAND 

MAART naar Willy Elst (adres op vorige bladzijde). En geef daarbij ook antwoord op de schiftingsvragen.  

Raadspel : Plaats op een KOPIE van het antwoordformulier met blinde kaart van België één of meer 

kruisjes op ’n plaats waar je denkt dat de ‘schat’ zich uiteindelijk zal bevinden. Deelnemen aan dit 

raadspel is niet verplicht.  (kostprijs : 1 euro per kruisje) Schiftingsvraag 1 ook hiervoor invullen! 


