
Schattenjacht Het Zilveren Wieltje. (5) 

 

Als de puntjes en de streepjes nog in je oren klinken ben je nu hoogstwaarschijnlijk alvast 
in de juiste provincie. We starten bij de ‘collega’ van diegene bij wie we vorige keer 

stopten. 
 

Edjvis jiv hsuvisi hicuyx op fi pecokjiof wep fi csupbip lisim niv bokp tdjuq loit ki (M) fi ushimotv ip xev 

wisfis (S) fi wuhim. Iip eepvem lisip SF nees iwip wuuscok jiv xovvi jyot (voq: fov jyot tqiimv op bilisi bop 

iip sum op fi vuvtvepflunoph wep fibi tdjevvipkedjv ... ) iopfohv fi wuhim ip fseeoip xi sodjvoph fi hsettuusv. 

Emt ki meph hipuih SF wiswumhv he ki cok fi gmeffisipfi heeo (eo... fev xusfv puh iwip qoilisip) iip gmopli 

csul wep fevhipi xev foi csupbip litim cixislvi (puy ... foi ot uul em cijuusmokl dsaqvotdj) op fi hevip lsokhip. 

Cilokl jiv nees iipt wepyov fi juuhvi ip ki boiv – uul em bem ki jiv nottdjoip puh poiv citiggip – fi 

tdjyomqmeevt wep upbi wumhipfi voq ug nottdjoip xim wem jiv vulip bimg. 

 

Deel van de TOKENSLEUTEL :  

e = Het huisnummer van jiv xovvi jyot waarvan sprake in de routebeschrijving. 

f = De afstand naar Muipjuyv zoals hier vermeld. 

 

4 3 4    SMS 

9       

9 3     UW NAAM 

↖ 7      

3 1← 6     + (spatie) 

   

3 5 2 ↙   DE TOKENCODE =  

4 3 5 2 ↑   

4 2 4 6   →  Ѽ Π֍  ← 

2 6      

↓ 6 2 ↔ 4   

  Eén antwoord per persoon ! 

6 ↕ 2 5    

   

2 2 3 9 4  Niet leden: uw inzending wordt gevalideerd  

4 2 4 →   als u eerder het eenmalig registratierecht 

  van 5 euro betaalde. 

5 2 7     

   

← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↖ ← ↙  NAAR 

           <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

Je moet het uiteindelijke token niet  opgraven. Het is enkel een kwestie van deze puzzels hier ter plaatse op 

te lossen. De EERSTE die ons de CORRECTE oplossing van deze eindpuzzel op de CORRECTE MANIER bezorgt 

wint de hoofdprijs. Maar let wel: je krijgt GEEN bevestiging en je weet bijgevolg dus ook niet of je wel of niet 

de eerste inzender was en evenmin of je wel de juiste oplossing doorstuurde...   De uiteindelijke winnaar zal 

waaarschijnlijk pas bekend gemaakt worden op de feestdag van WRV eind november! ( Als CORONA hier 

anders over zou beslissen dan horen jullie wel HOE we dit oplossen.) Wij aanvaarden slechts één inzending 

per persoon. Zorg dat wij de gegeven naam kunnen koppelen aan een adres. Voor wrv-leden is dat geen 

probleem als je de juiste naam van het geregistreerd lid gebruikt.  Niet-leden mogen eventueel een e-mailtje 

sturen met de nodige gegevens naar elst.willy@skynet.be. Voor de niet-leden herhalen we nog eens dat zij 

éénmalig een deelnamerecht van 5 euro dienden te storten. Nam je niet eerder deel aan de puzzels dan kan 

dat ook nu nog maar die betaling moet wel geregistreerd zijn VOOR je de SMS instuurt! 

mailto:elst.willy@skynet.be


 

Zo bepaal je de tokenCODE: 

Ϫ =  Gzr cikfbyllze cnb sz lzrnkzb onnk yur 1843 suz cnb guzeyur rz auzb uq 

 

Δ =  Dpw bza fr vokgrtd bza jry hryzm fzy kr nrlpwy zmd kr fr mryyrtd bza fr azzw bza fr bzldvjppm  

 for foy hrnpix brtxreramoklyr brtbzahy fppt jia qmzzyd oa jry zmgznry. 

 

Ѳ = Ktu ee;ueù ùtuutyf ne; ktu kpty utyoj ut np;gt; c^^yg geu utyojfùeeu ^$ tt; ee;ueù (6) mùtp;t 

 §,ù^mltf§ ne; gt ty nùem,pl ntyµtùgt ,ye;gfu^h 

 

Π =  Δ – (TSb x TSe)   (absolute waarde, dus eventueel minteken negeren) 

 

 Ϫ – TSc 

Ѽ = ----------                ( Eventuele cijfers na de komma mag je weglaten) 

     TSf 

 

֍ = Ѳ x TSd – TSa 

 

Schiftingsvraag :  Een afzonderlijke schiftingsvraag is niet voorzien omdat we denken dat die overbodig zou 

zijn. De inkomende berichten worden automatisch op de seconde nauwkeurig geregistreerd.   
 

In het onverhoopte geval dat GEEN enkele correcte inzending ons bereikt tegen ten laatste 31 augustus zal 

er een vervolgaflevering komen in het septembernummer van het wrv-tijdschrift!  We hebben dus een 

eenvoudige afspraak: geen volgende deel in september? De schat is gevonden ! We plannen WEL om in de 

tussentijd eventueel een aankondiging op het web te plaatsen als de schat gevonden is.  
 

Wandelen in deze omgeving?  (dit bevat GEEN tips meer voor Het Zilveren Wieltje) 

Het ligt natuurlijk nogal moeilijk om een wandeling in deze omgeving te beschrijven zonder daarbij nog extra 

belangrijke gegevens over deze schattenjacht prijs te geven... De mooiste paden dwars door het reservaat 

zijn helaas niet berijdbaar voor rolstoelen en dergelijke waardoor jullie ‘schattenjachtmeester’ ze zelf niet 

kan controleren. Hierna toch een korte beschrijving van een wandeling (5 km) langs de randen van dit gebied.  

➢ Vertrek vanuit het gebouw waar de schattenjacht eindigde naar R op de verharde weg. 

➢ Eerste verharde weg L 

➢ Driesprong RD, Driesprong RD en dan eerste LINKS = onverharde weg.  

➢ Driesprong (onverhard) RD en bij de vaart L volgen. 

➢ Over de brug (R) en onmiddellijk L vervolgen aan de andere oever van deze vaart. 

➢ Hele tijd rechtdoor de onverharde weg (in zeer slechte staat...) blijven volgen. De mooiste delen van 

het natuurreservaat liggen hierbij de hele tijd aan je rechterzijde. 

➢ Op de grens (te zien aan een kleine grensSTEEN) bocht R en onmiddellijk weer bocht L.  

➢ ( Of... voor de echt avontuurlijken met aangepast schoeisel.. NIET naar L maar rechtdoor op de 

grenslijn het reservaat in! Er ligt een wandelpad maar jullie dienaar kan het dus niet beschrijven..) 

➢ Einde weg = verharde weg. Links naar het begin van deze wandeling of rechts naar de ‘veenarbeider’. 
 

Tot slot. 

We beseffen dat de puzzels in deze schattenjacht niet altijd even eenvoudig op te lossen waren maar in een 

evenement dat maar één hoofdprijs heeft, mag de lat wellicht iets hoger liggen? Ik hoop vooral dat jullie toch 

ook een beetje de bijzondere inspanningen van ondergetekende konden waarderen. Ergens heb ik de hoop 

om het ooit nog eens een keertje over te doen :-)                                                                              

             Wieltje 


