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We zijn wellicht niet de eersten en we zullen waarschijnlijk ook niet de laatsten zijn maar we willen
u aan het begin van dit gloednieuwe jaar toch eerst en vooral, namens het voltallige WRV-bestuur,
onze beste wensen aanbieden.
Daarbij wensen we u in de eerste plaats een goede gezondheid toe. Als u in het komende jaar van
ziekte en tegenslag gespaard mag blijven dan kunt u immers zelf in belangrijke mate behulpzaam
zijn bij de vervulling van heel wat andere wensen. We hopen dan ook dat u er in het komende jaar
zult helpen voor zorgen dat 2012 voor de mensen om u heen een gelukkig, vredevol, vreugdevol en
aangenaam jaar mag worden. In dat geval zijn we ervan overtuigd dat dan voor u immers hetzelfde
zal gelden…
Ook als het nieuwe jaar voor u toch niet zo rooskleurig zou blijken te zijn als u aan het begin ervan
had gehoopt, dan wensen we u veel vriendschap en genegenheid toe van anderen om u door een
eventueel moeilijker periode heen te helpen.
Als zoektochtenclub zullen we in ieder geval ons best doen om u weer heel wat momenten van
zorgeloze ontspanning aan te bieden. Dat zullen we echter zeker niet alleen doen want zonder de vele
samenstellers die dit jaar weer ongetwijfeld het beste van zichzelf zullen geven om u de mooiste
zoektocht voor te schotelen die ze tot nu toe ooit hebben gemaakt, zouden wij u, eerlijk gezegd, ook
niet veel te bieden hebben.
Wij proberen – net zoals vele andere zoektochtenclubs in Vlaanderen – enkel het zoektochtgebeuren
wat te coördineren, u wat te informeren en u ook een beetje te amuseren.
Dat informeren doen we in de eerste plaats door u onze maandelijkse zoektochtkalender aan te
bieden. En ook hier moeten we weer ootmoedig toegeven dat ‘we’ eigenlijk moet vervangen worden
door ‘Raf Vanhaverbeke’ onze onvermoeibare, onverslijtbare maar evenzeer onmisbare kalenderman die ons elke maand opnieuw een heel verzorgde, mooi geïllustreerde en rijk gedocumenteerde
kalender bezorgt. Zelfs deze maand reeds, aan het prille begin van een nieuw zoektochtenseizoen,
heeft Raf voor u al uitgezocht waar en wanneer u in de komende maanden opnieuw aan talrijke
periodezoektochten zult kunnen deelnemen.
Onze bescheiden bijdrage bestaat er dan in aan Raf te vragen of hij zo vriendelijke zou willen zijn
om (na rijp beraad van onzentwege) bij sommige van deze zoektochten een WRV-embleempje aan
te brengen. Over de jaren heen zijn deze embleempjes immers stilaan een begrip geworden want elke
zoektocht waarbij in onze kalender een dergelijk WRV-symbooltje prijkt, komt in aanmerking voor
het WRV-kampioenschap. Dit kampioenschap zal ook in 2012 weer worden georganiseerd en het
volledige reglement ervan kunt u verderop in dit maandblad alvast nog eens rustig nalezen. Het heeft
trouwens al een aantal opeenvolgende jaren zijn degelijkheid bewezen en is dan ook ongewijzigd
gebleven ten opzichte van voorgaande versies.

Bewust of onbewust hebt u zelfs misschien al uw eerste punten verdiend voor dit kampioenschap
want de eerste zoektocht die reeds in aanmerking kwam voor deze nieuwe competitie van 2012, was
onze eigen Feestzoektocht waaraan u kon deelnemen in het najaar van 2011, nl. van zondag 20 tot en
met woensdag 30 november. Verderop in dit maandblad vindt u het verbeterblad terug waarop de
juiste antwoorden zijn vermeld. De samensteller van de zoektocht (Johny Depoortere) heeft daarnaast ook nog voor een
woordje uitleg gezorgd zodat u kunt zien hoe hij aan die antwoorden gekomen is en waar(om) u
eventueel de mist bent ingegaan…
Zoals beloofd, krijgt de winnaar (of winnares) van deze Feestzoektocht als hoofdprijs één jaar gratis
lidmaatschap van WRV voor 2012 aangeboden (d.i. een prijs ter waarde van 15€) en krijgt iedere
deelnemer wiens (of wier) naam in de einduitslag voorkomt op een plaats waarvan kan worden
gezegd dat er na deling door 10 niets meer als rest overblijft, binnenkort een WRV-bon (ter waarde
van 8€) in de brievenbus!
Zoals u verderop zult zien, is er naast deze volledige uitslag (waarin de namen van de prijswinnaars
in vetjes zijn aangeduid), ook nog een tweede bladzijde waarop de uitslag van deze zoektocht nog
eens wordt herhaald maar dan enkel met de namen van de WRV-leden (en –bijleden) erin vermeld,
om aan te geven met hoeveel punten u (indien u vorig jaar lid of bijlid was van onze club … en dat
hopelijk ook dit jaar blijft) van start bent gegaan in het kersverse zoektochtenkampioenschap 2012.
We hadden het hogerop reeds over onze poging om u zo goed mogelijk te trachten te informeren
over het zoektochtgebeuren in onze contreien. Dat doen we niet alleen door u te laten weten waar en
wanneer er aan zoektochten kan worden deelgenomen maar ook door te proberen u af en toe wat
uitleg te verschaffen over de wolfijzers en schietgeweren, over de addertjes onder het gras, kortom,
over de valstrikken en strikvragen die in heel wat zoektochten schering en inslag zijn. En ook hier is
‘we’ eigenlijk een foutieve woordkeuze want ons trouw WRV-lid Philip Degezelle bezorgde ons een
bijdrage met Tien nuttige tips voor beginners aan de hand van een selectie van vragen uit onze
Herfstzoektocht van eind vorig jaar. We zijn ervan overtuigd dat deze schitterende uiteenzetting aan
het begin van een nieuw zoektochtseizoen niet enkel voor beginners nuttig zal zijn. Philip zet in ieder
geval, voor iedereen die eruit wil leren, enkele aandachtspunten die men best bij elke zoek-tocht
indachtig is, nog eens netjes op een rijtje (waarvoor wij hem dan ook ongelooflijk veel dank
verschuldigd zijn, natuurlijk)!
Om ook dit jaar weer te voldoen aan onze belofte dat we u eveneens weer zouden proberen te
amuseren, nodigen we u al voor de 30ste keer uit om deel te nemen aan onze raadselcompetitie. Ook
in 2012 zult u weer zes keer 10 raadselopdrachten voorgeschoteld krijgen die u naar godsvrucht en
vermogen kunt trachten op te lossen en wanneer u de (juiste!) oplossingen (tijdig!) opstuurt maakt u
bij elke opgavenreeks kans op (jawel!) VIER prijzen en misschien wordt u op het einde van het jaar
wel de raadselkampioen (m.) of de raadselkampioene (v.) van 2012.
Het volledige reglement vindt u eveneens wat verderop in dit tijdschrift en omdat we dit jaar een
paarlen jubileum vieren (ons maandblad en dus ook onze club is immers aan zijn 30ste jaargang toe)
is er – als extraatje ten opzichte van vorig jaar – bij elke opgavenreeks telkens een jubileumprijs te
winnen voor wie in de uitslag van die opgavenreeks op de 30ste plaats gerangschikt wordt.
Vergeet dus in ieder geval niet om – mocht dit door een kleine vergetelheid nog niet gebeurd zijn –
uw lidgeld (15€) voor 2012 te vernieuwen want dit jaar bent u voor diezelfde prijs immers niet alleen
één dag langer lid van onze club dan vorig jaar, ook zijn er weer heel wat mooie prijzen te winnen
met onze raadselcompetitie en daarnaast zullen we u weer een heel jaar lang op de hoogte trachten te
houden van al wat er reilt en zeilt in het (West-Vlaamse) zoektochtenlandschap.
Als u nog punten wil bijverdienen voor ons WRV-kampioenschap, dan kan dat alvast door te gaan
deelnemen aan de Winterzoektocht van KRC in Noord-Brugge en als de puzzelmicrobe u reeds te
pakken heeft, dan staat deze maand opgave 1 van onze raadselcompetitie al op u te wachten!
We wensen u nog veel leesgenot, veel puzzelgenot en … tot binnen twee maanden!
Jos Claeys

2012
Periode

PERIODEZOEKTOCHTEN
Plaats

Benaming

2012
Prijsuitreiking

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ste

03-03
Brugge
1 Lentezoektocht
wordt later nog
tot 01-07
Samensteller: Eric Maertens
medegedeeld
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30-03
Jabbeke
Fusie- en Fotozoektocht
zaterdag
tot 19-09
Samensteller: Gaby Synaeve
20 okt. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Langemark Autozoektocht + Foto-Wandelzoektocht zaterdag
31-03
tot 24-06
Samensteller: Danny Vanacker
14 juli 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31-03
Slijpe
Tempelierszoektochten: A-type + B-type
vrijdag
tot 19-08
Samensteller: Eddy Vanhee
21 sept. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brugge
Zomerzoektochten: G-type + M-type
zaterdag
01-05
tot 30-09
Samensteller: Roland Wybouw
27 okt. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-05
Kuurne
Wandelzoektochten
vrijdag
tot 15-08
Samenstellers: Donald en Xavier Dufour
24 aug. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15-05
Brugge
Wandelzoektocht
zaterdag
tot 07-10
Samensteller: Daniël Tamsin
3 nov. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-06
Torhout
Driekoningen-Fotozoektocht
zaterdag
tot 21-08
Samensteller: Jef Delrue
25 aug. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-06
Damme
Leffe-autozoektocht
vrijdag
tot 15-10
Samensteller: Roland Wybouw
9 nov. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16-06
Gistel
Fotozoektocht Rotaryclub Gistel
vrijdag
tot 16-09
Samensteller: Jef Delrue
5 okt. 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01-07
Elverdinge Autozoektocht 'Door de Westhoek'
zaterdag
tot 04-09
Samensteller: Johan Morlion
29 sept. 2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nog tot
1 april 2012

KUURNE

1ste EZELS-WANDEL-FOTOzoektocht
36 foto’s zoeken en 2 sponsorvragen oplossen
op een korte wandeling van 2 km.
Deelnemingsformulieren (8 €):
Café De Middenstand, Marktplein 26, Kuurne,
iedere dag open vanaf 10 uur.
Waardevolle prijzen:
o.a. fiets, microgolf, enz…. - Gratis tombola.
Prijsuitreiking: zaterdag 14 april 2012, om 19 u.

Samenstellers: Donald en Xavier Dufour, Kuurne

nog tot
11 april 2012

WANDELzoektocht in NOORD-BRUGGE
Een aangename wandeling van 2,5 km, met vragen,
foto’s en toeristische informatie, langs vele mooie plekjes
in Noord-Brugge: tussen Ezelstraat en Sint-Gillis.

BRUGGE

Deelnemingsformulieren (7,50 euro):
*
*
*
*
*
*
*

Avventura Ezelstraat 71 (open vanaf 10 u.)
Brugge
Sam & C°
Ezelstraat 45 (ook open op zo. tot 13 u.) Brugge
De Zandloper
’t Zand 33 (woe. & do. gesloten) - open vanaf 10 u.
’t Pallieterke
’t Zand 28 (ma. & di. gesloten) - open vanaf 11.30 u.
Daniël Tamsin
’t Groene Veld 49
Sint-Michiels
André Quintelier
Zandwege 9
Varsenare
Hans Valcke
Bossuytlaan 16
Assebroek

Iets pittiger dan de zomerzoektocht. Prachtige prijzen voor alle deelnemers.

Prijsuitreiking: zaterdag 12 mei 2012, om 19.30 u.
Organisatie: Kristoffel ZoektochtenClub,

℡

050 38 31 03
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nog tot
15 april 2012

2de FOTO - Winter - WANDELzoektocht

D.B.Z.V.

Een zeer eenvoudige wandelzoektocht (ca 3 km), vanuit de Eiermarkt
naar het vernieuwde station via typische Brugse straatjes.

BRUGGE

30 foto’s lokaliseren,
er wordt aangeduid in welke straten al dan niet moet gezocht worden
30 bijgaande zeer gemakkelijk op te lossen vragen. ZONDER STRIKVRAGEN.

Deelnemingsformulieren (€ 10):
* ‘t Hof van Rembrandt (startplaats)
Eiermarkt 10
* De Hollandse Vismijn (dinsdag gesloten)
Vismarkt 4
* Café De Gilde (zo. gesloten) Oude Burg (achter de Halletoren)

Brugge
Brugge
Brugge

Iedereen prijs ! Uitzonderlijke prijzentafel: o.a. fietsen & hespen.
De winnaar, de 10de, de 60ste en verder om de 60 plaatsen een FIETS - de
20ste plaats, de 50ste plaats en verder om de 50 plaatsen: boerenhesp (8 kg)

Samensteller en Info: Roland Wybouw,

℡

050 31 22 73 - 0499 21 11 87
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nog tot
15 april 2012

15de WINTER - WANDELzoektocht

D.B.Z.V.

Een moeilijke, vaak cryptische zoektocht (ca 3 km) vanuit de Eiermarkt
naar het vernieuwde station via typische Brugse straatjes.

Deelnemingsformulieren (€ 10):

BRUGGE

* ‘t Hof van Rembrandt (startplaats)
Eiermarkt 10
* De Hollandse Vismijn (di. gesloten)
Vismarkt 4
* Café De Gilde (zo. gesloten) Oude Burg (achter de Halletoren)

Brugge
Brugge
Brugge

Iedereen prijs ! Uitzonderlijke prijzentafel: o.a. fietsen & hespen.
De winnaar, de 10de, de 60ste en verder om de 60 plaatsen een FIETS - de
20ste plaats, de 50ste plaats en verder om de 50 plaatsen: boerenhesp (8 kg)

Samensteller en Info: Roland Wybouw,

℡

050 31 22 73 - 0499 21 11 87

3 maart tot
1 juli 2012

1ste LENTEZOEKTOCHT
Een eenvoudige familiale wandelzoektocht over een afstand
van 2 km, in het centrum van Brugge.

BRUGGE

Deelnemingsformulieren (€ 8):
* Café Leopold
’t Zand 26

Brugge
(open op zon., ma., di., wo., vr. vanaf 10 uur,
zaterdag open vanaf 9 uur - donderdag gesloten)
* Eric Maertens
Zandstraat 304
8200 Sint-Andries

Prijzentafel: zoals in het verleden een zeer waardevolle prijzentafel,
1ste prijs: een fiets, verder een microgolfoven, enz.) - Gratis tombola.
Prijsuitreiking: wordt later nog medegedeeld.
Samensteller: Eric Maertens.
Info: ℡ 050 31 40 81
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22 maart tot

Op ZOEK…TOCHT langs kust en hinterland in Frans-Vlaanderen

12 april 2012

NIEUWPOORT

Een toeristische autozoektocht in Frans-Vlaanderen.
Dit jaar starten we onze tocht aan de afrit 60 van de
A16/E40 en we eindigen aan de grens in Adinkerke.
Tussen start en eindpunt liggen zo’n 45 km waarin
we beginnen in de schaduw van Duinkerke om na een
omtrekkende beweging de kuststrook op te zoeken.
Met de grensovergang aan Le Perroquet als afsluiter
zijn we alvast zeker dat de gevonden oplossingen zo
nodig vakkundig kunnen doorgespoeld worden.

Planetarium
Cappelle-laGrande

25 multiplechoicevragen + finaleronde met bijkomende schiftingsvragen
op de prijsuitreiking van vrijdag 13 april 2012, om 20 u. in de Iselandzaal
(boven de Vismijn) in Nieuwpoort-Stad.
De prachtige hoofdprijs wordt er verloot onder alle aanwezige deelnemers.

Zoektochtgids (€ 6,50):
*
*
*
*

Dienst Toerisme
Dienst Toerisme
Bloemen Cinderella
Dienst Toerisme

Marktplein 7 (Stad)
Hendrikaplein 11 (Bad)
Langestraat 96 (Stad)
Stadhuis (Markt)

Nieuwpoort
Nieuwpoort
Nieuwpoort
Poperinge

Organisatie: vzw Werkgroep Sea Scouts & Sea Guides Nieuwpoort, in
samenwerking met de dienst Toerisme en het Stadsbestuur van Nieuwpoort.

Info : Patrick Devriendt

℡
℡

0476 76 89 61
Ludwig Timperman
0475 89 48 51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 januari tot
6 april 2012

Ros Beiaard VOORJAARSzoektochten
1. Toeristische wandelzoektocht
2. Eenvoudige fotozoektocht

ASSE

Deelnemingsformulieren (7 euro per zoektocht):
* Café De Spoed
* Bakkerij Pascalina

Bloklaan 30
Weverstraat 33

1730 Asse
1730 Asse

Samenstellers: Michel D’Haeseleer (054 56 73 03) - Vic Rottiers.

31 maart tot
24 juni 2012

AUTOzoektocht ‘Speuren en leuren langs de Boskant’
Aangename, familiale autozoektocht langs
hoofdzakelijk landelijke wegen doorheen de
gemeenten Langemark-Poelkapelle en Houthulst.

LANGEMARK-

30-tal vragen + puzzel- en fotovraag.

POELKAPELLE

Start: Café ‘t Munchenhof, Markt 43, Langemark.
Deelnemingsformulieren (€ 8,00):
* Café ’t Munchenhof

Markt 43

Langemark

(geen sluitingsdag, zaterdag open vanaf 14 u.)

* Brasserie-Restaurant De Zilverberk

Markt 4

Houthulst

(gesloten: maandag en dinsdag)

* Café Steenstraete

Provincieweg 2

Bikschote

(gesloten: woensdag en donderdag)

* Danny Vanacker

Eeckhoutmolenstraat 5 c

Langemark

Prachtige prijzentafel: elektrische keukentoestellen, waardebons,
gereedschap, wijn- en kaaspakketten, boeken,….

Prijsuitreiking: zaterdag 14 juli 2012 - 20 uur,
in de (oude) sporthal ‘Den Tap’, Klerkenstraat 37, Langemark.

Samensteller en Info: Danny Vanacker,

℡

057 48 52 64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31 maart tot
24 juni 2012

FOTO-WANDELzoektocht ‘Langemark Fotogeniek’
Eenvoudige, familiale wandelzoektocht
doorheen het centrum van Langemark.
24 foto’s herkennen, met telkens één
bijhorende eenvoudige vraag.

LANGEMARK

(Centrum)

Start: Café ‘t Munchenhof, Markt 43, Langemark.
Deelnemingsformulieren (€ 8,00):
* Café ’t Munchenhof

Markt 43

Langemark

(geen sluitingsdag, zaterdag open vanaf 14 u.)

* Danny Vanacker

Eeckhoutmolenstraat 5 C

Langemark

Prachtige prijzentafel: elektrische keukentoestellen, waardebons,
gereedschap, wijn- en kaaspakketten, boeken,….

Prijsuitreiking: zaterdag 14 juli 2012 - 19 uur,
in de (oude) sporthal ‘Den Tap’, Klerkenstraat 37, Langemark.

Samensteller en Info: Danny Vanacker,

℡

057 48 52 64

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samensteller WRV-Zoektochtenkalender:

Raf Vanhaverbeke
Beeklaan 19
E-mailadres: raf.vanhaverbeke@skynet.be

8520 Kuurne
℡ 056 35 01 92

WRV- RAADSELCOMPETITIE 2012
In 2012 organiseren we de 23ste editie van onze raadselcompetitie. Iedereen die lid of bijlid is van
WRV kan GRATIS meedingen naar de titel van raadselkampioen of -kampioene. Het spreekt daarbij
vanzelf dat elk lid of bijlid slechts één antwoordformulier per opgave mag inzenden. Op het einde
van het seizoen voorzien wij zowel voor de eerste man als voor de eerste vrouw een mooie prijs.
In de loop van het jaar verschijnen ZES opgaven in dit maandblad, telkens bestaande uit 10
opdrachten. Een opdracht kan uit verschillende onderdelen bestaan. Iedere opgave staat op een totaal
van 100 punten. Per gemaakte fout worden twee (2) strafpunten aangerekend. Daarbij kunnen bij
elke opgave ook nog extra punten verdiend worden met de schattingsvraag. Voor deze
schattingsvraag geeft u tien getallen uit de reeks 1 t.e.m. 45. Elk getal uit die reeks dat getrokken
wordt in de Lottotrekking op de bij de opgave vermelde datum levert een extra punt op. Opgelet!
Geef deze 10 getallen ALLEEN op bij uw eerste deelname! Zodra deze getallen geregistreerd
zijn bij WRV kan u deze in de loop van het jaar niet meer veranderen! Deze opmerking is
overigens ook geldig voor de beide schiftingsvragen.
Indien in de einduitslag meerdere deelnemers hetzelfde aantal punten behalen, dan wordt de behaalde
plaats in de uitslag van de laatste opgave (oktober) gebruikt om deze deelnemers onderling te
rangschikken.
Bij elke opgave worden ook nog twee schiftingsvragen gesteld die moeten toelaten de deelnemers
aan die afzonderlijke opgave te klasseren. Per opgave zijn er ter gelegenheid van het 30-jarig
bestaan van onze club VIER waardevolle prijzen te winnen. De hoofdprijs gaat natuurlijk naar de
winnaar van de opgave. Een troostprijs is voorzien voor diegene die het antwoord op de eerste
schiftingsvraag het dichtst benadert. Bij gelijkheid gaat de troostprijs naar de hoogst gerangschikte.
Verder is er ook nog de WRV-bon. Die gaat naar de persoon die in de rangschikking eindigt op de
plaats overeenkomend met het bonusnummer van de Lottotrekking die bij de opgave hoort. Als
extraatje is er een jubileumprijs voor de persoon die op de 30ste plaats in de rangschikking eindigt.
Per opgave kan er slechts één prijs gewonnen worden per persoon. Als het bonusnummer ‘1’of ‘30’
is, dan gaat de WRV-bon naar de 2de, resp. de 31ste gerangschikte. Als de winnaar van de opgave, de
winnaar van de WRV-bon of de winnaar van de jubileumpijs ook het antwoord op de eerste
schiftingsvraag het dichtst benadert, dan gaat de troostprijs naar de eerstvolgende persoon in de
rangschikking die het antwoord op de eerste schiftingsvraag het dichtst benadert.
Als in de opgave verwezen wordt naar 'Prisma' voor het oplossen van een opdracht, dan bedoelen
we daarmee het volgende: het te zoeken woord of de te zoeken woorden komen zelf als trefwoord
voor of zijn een verbuiging (naamwoord) of een vervoeging (werkwoord) van een woord dat als
trefwoord voorkomt in de 43ste druk (of volgende) van het Prisma woordenboek Nederlands.
Onvoldoende gefrankeerde inzendingen of antwoorden die ons te laat bereiken (waarvan we niet met
absolute zekerheid kunnen vaststellen dat ze tijdig verzonden werden) kunnen van deelname worden
uitgesloten of (bij beslissing van het bestuur) nul punten krijgen voor de schattingsvraag!
Let op ! Stuur de antwoorden naar het JUISTE adres, nl.: WRV, Erik Van Geluwe,
Bremstraat 13, 8851 Koolskamp. (Meerdere oplossingen per omslag zijn toegelaten.)
Inzendingen per e-mail zijn ook mogelijk: raadselcompetitie@skynet.be. Let er bij inzending per
e-mail altijd op of wij de ontvangst van uw inzending bevestigen. (alleen dan bent u zeker van een
goede ontvangst.)
Zodra wij uw inzending bevestigd hebben, wordt deze als definitief beschouwd. U mag ze dan niet
meer veranderen! (Ook inzenden van een verbetering per post is niet langer mogelijk.)

WRV- ZOEKTOCHTKAMPIOENSCHAP 2012
De leden en bijleden van WRV kunnen meedingen naar de titel van WRV-zoektochtkampioen of
-kampioene door deel te nemen aan zoektochten, wedstrijden of activiteiten die meetellen voor dit
kampioenschap. Deze activiteiten worden bij de aankondiging voorzien van een WRV embleem.
De winnaar en de winnares van dit kampioenschap worden bekendgemaakt aan het einde van het
seizoen. De eerste vijf gerangschikten uit een verschillend gezin (lid of bijlid, niet beide!) ontvangen
een waardevolle prijs. Hierna het reglement zoals geldig voor 2012.
1.

Alleen activiteiten ingericht door leden of bijleden van WRV kunnen in aanmerking genomen
worden voor het kampioenschap.

2.

Om in aanmerking genomen te worden dienen zoektochten aan volgende voorwaarden te
voldoen :
- Bij de prijsuitreiking dienen de deelnemers een verbeterblad te krijgen waarop zij het
behaalde aantal punten kunnen controleren. Bij voorkeur vermeldt het verbeterblad behalve
de verwachte juiste antwoorden ook een summiere uitleg over het waarom van het antwoord!
- De inrichter moet een VOLLEDIGE lijst met de namen van ALLE deelnemers (dus ook
van de NIET WRV-leden!) + het behaalde aantal punten per deelnemer overmaken aan:
WRV, Erik Van Geluwe, Bremstraat 13, 8851 Koolskamp of per e-mail op volgend
adres erik.vangeluwe@skynet.be. Dit dient te gebeuren op de dag van de prijsuitreiking
zelf of ten laatste in de week na de prijsuitreiking!
- Schattingsvragen of andere in die zin opgestelde vragen die aanleiding geven tot een grote
versnippering van het aantal verkregen punten zijn niet toegelaten !
- Van de inrichters wordt een zekere loyaliteit t.o.v. W.R.V. verwacht. Een beetje reclame
voor onze club kan beslist geen kwaad !

3.

Het bestuur van WRV beslist autonoom bij geheime stemming over het al dan niet
meetellen van een activiteit. De inrichters worden geacht hiertoe een AANVRAAG in te
dienen. (mondeling of liever nog schriftelijk !)

4.

De puntenverdeling per proef is als volgt:
- Alleen WRV-leden en -bijleden krijgen punten voor het kampioenschap.
- De WRV-leden en -bijleden die het hoogst aantal punten behaalden, bekomen 100 punten.
De leden in elke volgende lagere puntencategorie (dat is : een categorie waarin ten minste
één WRV-lid of -bijlid voorkomt) bekomen telkens 2 punten minder, echter met een
minimum van 50 behaalde punten. Zie ter verduidelijking het voorbeeld hierna !
- Om toch enige schifting aan te brengen, krijgen per activiteit de hoogst geklasseerde leden
bonuspunten. Het aantal bonuspunten is afhankelijk van het aantal WRV-leden dat aan de
proef deelnam. (WRV-lid = reeds lid van vóór de datum van de prijsuitreiking!) Voor 2012
zullen deze bonuspunten als volgt toegekend worden:
> 69 wrv-leden 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 (resp. voor 1ste, 2de, 3de, enz.)
60 - 69 wrv-leden 8,7,6,5,4,3,2,1
50 - 59 wrv-leden 6,5,4,3,2,1
40 - 49 wrv-leden 4,3,2,1
30 - 39 wrv-leden 2,1
< 30 wrv-leden geen bonuspunten

5.

De einduitslag van het kampioenschap wordt verkregen door de beste uitslagen op te tellen
die men behaalde in de helft van de proeven die in aanmerking kwamen voor het
kampioenschap en waarvan men niet zelf inrichter of controleur (of gezinslid ervan) was. Dat
is dus het aantal proeven waaraan men kon deelnemen met dien verstande dat per deelnemer
maximum drie ‘inrichtingen’ in aanmerking genomen worden. Indien het aantal proeven
waaraan een bepaalde persoon kon deelnemen oneven is, dan wordt de ‘helft’ naar boven
afgerond. Van de verkregen som wordt vervolgens het rekenkundig GEMIDDELDE
gemaakt. Zie ter verduidelijking het voorbeeld ‘eindklassement’.
Als het berekende gemiddelde over de helft van het aantal proeven ex-aequo’s oplevert, dan
wordt als schifting het gemiddelde genomen over alle proeven waaraan men kon deelnemen.

6.

Bij onvoorziene problemen behoudt het WRV-bestuur zich het recht voor dit reglement waar
nodig te amenderen of zelfs te wijzigen. We rekenen echter eerst en vooral op de sportiviteit
van deelnemers en inrichters !

Voorbeeld toekenning kampioenschapspunten voor een proef waaraan 72 leden deelnamen :
Naam

Uitleg

NIET WRV-lid (1)
WRV-lid A
WRV-lid B
WRV-lid C
WRV-lid D
WRV-lid E
NIET WRV-lid (2)
WRV-lid F
......
WRV-lid Z

categorie ZONDER leden
HOOGSTE WRV-categorie
HOOGSTE WRV-categorie
TWEEDE WRV-categorie
TWEEDE WRV-categorie
TWEEDE WRV-categorie
categorie ZONDER leden
DERDE WRV-categorie
.......
LAAGSTE WRV-categorie

Punten in de proef Punten kampioensch.
310 / 320
300 / 320
300 / 320
290 / 320
290 / 320
290 / 320
270 / 320
250 / 320
.......
80 / 320

0
100 + 10 bonusp.
100 + 9 bonusp.
98 + 8 bonusp.
98 + 7 bonusp.
98 + 6 bonusp.
0
96 + 5 bonusp.
.......
50

Voorbeeld opmaak eindklassement :
Naam
Lid A
Lid B
Lid C
Lid D
Lid E
Lid F
Lid G
Lid H
Lid I
.....

Aant. mog. pr.

Helft (+)

Som beste

GEMIDD.

13
13
12
13
13
11
13
13
13
.....

7
7
6
7
7
6
7
7
7
.....

712
710
606
704
701
598
688
688
672
.....

101,71
101,43
101
100,57
100,14
99,67
98,29
98,29
96
.....

Schift.

88,08
78,92
.....

In bovenstaande tabel ziet u dat lid C eenmaal als inrichter fungeerde en daarom slechts aan 12 van
de 13 kampioenschapsproeven kon deelnemen. Voor dit lid wordt daarom het gemiddelde berekend
op de 6 beste uitslagen. Lid F was zelfs tweemaal inrichter. Voor hem of haar is de helft van het
aantal proeven waaraan hij of zij kon deelnemen 11 / 2 = 5,5 , naar boven afgerond : 6 .
De leden G en H eindigden gelijk. Zij worden geplaatst volgens het behaalde gemiddelde over ALLE
proeven waaraan ze konden deelnemen. (1145 / 13 = 88,08 --- 1026 / 13 = 78,92)
De door WRV als kampioenschapsproef erkende zoektochten worden steeds ingericht door en
onder de gehele verantwoordelijkheid van de inrichters zelf! WRV kan daarom nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten of ongevallen tijdens deze zoektochten!

W.R.V. - Raadselcompetitie
OPGAVE NR.1: Januari 2012
Opdracht 1:

Tracht 100 te vormen of zo dicht mogelijk te benaderen door de volgende getallen
elk juist éénmaal te gebruiken (alléén de bewerkingen +, -, x, : zijn toegestaan):

10
Opdracht 2:

Samenstelling: Depoortere Johny

20

30

40

60

Welk woord wordt voorgesteld door de onderstaande droedel? (Prisma)

+
Opdracht 3:

50

@

In de onderstaande tekst werden bij vier woorden gelijke letters door gelijke cijfers
vervangen. Welk woord wordt in deze tekst voorgesteld door ‘123456’? (geen val)

‘132564’ van die enorme miskleun ‘132456’ de examinatoren hun vuisten toen zij ontdekten
dat de ‘123456’ met de examenvragen bij de studenten waren ‘152364’!
Opdracht 4:

Elk van de vijf hieronder vermelde personen heeft een uitvinding (of ontdekking) op zijn
naam staan (geen val). Noteer telkens de naam van de uitvinding (of ontdekking) bij de naam
van de uitvinder (of ontdekker) ervan (letter - cijfercombinatie → vb A3).
A) dieselmotor
B) vulpen
C) ritssluiting
D) dynamiet
E) zeilwagen

Opdracht 5:

1) Whitcomb Judson
2) Rudolf Diesel
3) Alfred Nobel
4) Simon Stevin
5) Lewis Waterman

Vorm een positief geheel getal van vier verschillende cijfers (geen val) dat voldoet aan de
drie volgende eigenschappen.

1)

Het product dat men bekomt wanneer men het cijfer van de duizendtallen
vermenigvuldigt met het cijfer van de honderdtallen, is het kwadraat van het cijfer van de
tientallen.
2) Het cijfer van de eenheden is een derde van de som die men bekomt wanneer men
het cijfer van de duizendtallen optelt bij het cijfer van de tientallen.
3) De som van de vier verschillende cijfers is gelijk aan het product dat men bekomt
wanneer men het het cijfer van de honderdtallen vermenigvuldigt met het cijfer
van de tientallen.
Opdracht 6:

Welk woord van twaalf letters komt hier – zowel van links naar rechts als van rechts
links – verborgen voor in de onderstaande letterreeks? (Prisma)

FEADMINLUKIEEIKULNIMDAEF

naar

Opdracht 7: Vul in. Elk volgend woord (dat voldoet aan de omschrijving tussen haakjes) bevat de letter(s)
van het vorige woord + één nieuwe letter. (Prisma)
.
. L
. .
L .
L .
. .
. .
. .
. .
Opdracht 8:

L
.
.
.
.
.
.

.
.
L
.
.
.

.
.
L
L
.

.
.
.
.

(klinker)
(oude lengtemaat)
(blad papier)
(nul punten bij tennis)
(prijzen)
(beseffen)
.
(budget)
. .
(opgraven)
L . .
(weggaan)

Door telkens hetzelfde woord van vijf letters in te vullen op de plaats van de puntjes, worden
vier andere woorden (Prisma) bekomen.
Welk woord van vijf letters zoeken we?

R . . . . .
S C H . . . . . I J K
. . . . . A A R
S . . . . . E N
Opdracht 9:

Geef de oplossing van de volgende cryptische omschrijvingen (Prisma).

a) Dieren die snauwen.
b) Hoofddeksels bewaken.
c) Dit principe is de gewoonte van een duo.
d) Een seizoen achter een periode van twaalf maanden.
e) Er van weggaan is anders van belang in de betreffende situatie.

.
.
.
.

A . . . N
. E . . N
. E . . E . . L
A . A . .
. . R . . . E .

Opdracht 10: Zoek de Oost-Vlaamse gemeente of deelgemeente.
Tip 1: Indien u achteraan de vijfde toevoegt, verhuis ik naar West-Vlaanderen.
Tip 2: Voor de Franse specerij is het vet van de melk omgekeerd.
Tip 3: Ik behoor tot de Faluintjes.

Met (Prisma) wordt telkens bedoeld: het te zoeken woord of de te zoeken woorden komen zelf voor of zijn
een verbuiging (naamwoord) of een vervoeging (werkwoord) van een woord dat als trefwoord voorkomt in de
43ste druk (en volgende) van het Prisma woordenboek Nederlands.
SCHATTINGSVRAAG : Geef 10 getallen uit de reeks van 1 tot en met 45 die zullen voorkomen
in de LOTTOTREKKING van ZATERDAG 3 MAART 2012.
SCHIFTINGSVRAAG 1: Geef de laatste 4 cijfers van het joker+-getal van bovenbedoelde trekking.
SCHIFTINGSVRAAG 2: Geef het bonusnummer van bovenbedoelde trekking.
Stuur uw oplossingen uiterlijk tegen 29 FEBRUARI 2012 naar:
Erik Van Geluwe, Bremstraat 13, 8851 Koolskamp of naar raadselcompetitie@skynet.be

FEESTZOEKTOCHT 2011 BEVEREN – ROESELARE
ANTWOORDEN en UITLEG
Vraag 1: Op één van de twee zwarte spandoeken die zich op of aan de gevel van de bakkerij
bevonden, kon men “KAAS” en “BROOD” lezen. In de inleidende tekst stond vermeld dat ELK van
deze twee woorden deel uitmaakte van een in het Prismawoordenboek voorkomend gezegde of
spreekwoord. Zo kon men onder meer de volgende spreekwoorden of gezegden vinden: ‘ergens geen
kaas van gegeten hebben’(mogelijk antwoord: ‘C’), ‘iets op zijn brood krijgen’(mogelijk antwoord:
’A’) of‘dat is gesneden brood’, waarvan de betekenis ‘dat is gemakkelijk’ is (niet zoals het in
mogelijkheid ‘B’ verkeerd stond gespeld). Dit laatste was echter een schijnvalletje want in de vraag
was er sprake van de bedoelde woorden die worden aangehaald in het spreekwoord of gezegde. In dit
geval moesten BEIDE woorden voorkomen in het spreekwoord of gezegde. Bijgevolg was hier enkel
(het juiste) antwoord ‘D’ van toepassing voor het spreekwoord ‘zich de kaas van het brood niet laten
eten’.
Vraag 2: Op een brievenbus die zich aan een woning bevond, kon men het volgende lezen: ‘Indien
problemen bel 056/230211’. Hieruit volgde meteen het goede antwoord ‘bellen’. In de tekst die aan
de vraag voorafging, stond het volgende vermeld: ‘Zoals u links van uw wandelweg kunt vaststellen
moet men – gezien de wijze waarop het hier wordt vermeld – niet twijfelen maar handelen indien
men vragen of problemen zou hebben in verband met een bepaald iets’. Aangezien in de vraag
‘volgens gegevens’ werd gebruikt, mocht (moest) men zowel de gegevens die ter plaatse
voorkwamen als gegevens uit het zoektochtbundeltje gebruiken. Dit resulteerde in een tweede
antwoord ‘handelen’. Dit was echter nog niet voldoende want achteraan het boekje stond ook nog
het volgende: ‘Indien u vragen zou hebben in verband met zoektochten of onze zoektochtenclub
WRV, surf dan naar onze websitehttp://users.skynet.be/wrv’. Bijgevolg moest hier ook nog het
antwoord ‘surfen’ worden genoteerd.
Vraag 3: De bewering in verband met de datum klopte volledig, maar de zonderlinge voorbijganger
beweerde ook dat de school werd verbouwd door een aannemer uit Ardooie. Op de steen stond het
volgende vermeld: ‘Deze school werd herbouwd door het gemeentebestuur van Beveren en ….’. Nu
is ‘herbouwd’ (= opnieuw gebouwd) niet zomaar gelijk aan ‘verbouwd’ (= herindelingen
uitgevoerd). Hier werd dan ook het juiste antwoord ‘neen’ verwacht.
Vraag4: Aan de linkerkant van de weg kon men een reclamebord vinden waarop de naam van het
café ‘DE KARPEL’ voorkwam. In deze naam zaten een aantal woord(del)en verborgen die meteen
een aantal goede antwoorden opleverden, namelijk ‘lakens’ (= ‘dek’), ‘slee’ (= ‘ar’) en ‘meetstok’
(= ‘el’). In de vraag werd echter niet gesteld dat men hier specifiek aan de linkerkant moest gaan
zoeken. Aan de overkant van de weg kon men op een bijgebouw (= eigendom) van het bedoelde café
ook nog een wit bord met “DUIVENLOKAAL” zien. Ook dit was een naam (zijnde in dit geval de
naam van een lokaal voor duivenmelkers), die begon met de letter ‘D’ en eindigde op de letter ‘L’.
Hierin zat het woord(deel) ‘ui’ verborgen wat nog een vierde goed antwoord opleverde namelijk:
‘bolgewas’.
Vraag 5: Het huisnummer dat cryptisch werd omschreven was het huisnummer ‘8’ (in acht nemen =
letten op). Op een bord dat zich aan de gevel van de woning met het huisnummer ‘8’ bevond, kon
men een adres vinden waarin een (ander) huisnummer ‘230’ werd vermeld.

Nu kon men meteen gaan rekenen, met dien verstande dat door de wijze waarop de vraag hier gesteld
werd het cijfer ‘1’ (= kleinste ONEVEN cijfer) moest gebruikt worden en niet het cijfer ‘3’ van het
huisnummer ‘230’. De vermenigvuldiging leverde aldus het product ‘2’ op wat meteen goed was
voor twee goede antwoorden, namelijk ‘een priemgetal’ en ‘een tweevoud’. Er was echter nog een
andere woning waar men ook een oud huisnummer ‘8’ kon aantreffen. Het huidige (andere)
huisnummer van deze woning was ‘14’. Indien men hier de vermenigvuldiging maakte (1 x 4 = ‘4’)
kwam men nog tot het derde goede antwoord: ‘een kwadraat’.
Vraag 6: Een vraagje waarin een klein valletje werd ingebouwd. Indien een Franstalig persoon de
volledige tekst zou voorlezen, dan zou hij niet alleen de Franse woorden lezen maar ook de
Nederlandse woorden. Zelfs de twee cijfers (uit de namen JAN I en JEAN I) die in deze tekst
stonden vermeld, zou deze persoon als woorden uitspreken. De tekst zou dan ongeveer als volgt
hebben geluid: ‘Jan de eerste - hertog Brabant - duc Jean le premier - BROUWERIJ HAACHT
BRASSERIE’. Deze Franstalige persoon zou in dit geval 12 woorden hebben voorgelezen of ‘meer
dan 2’ woorden.
Vraag 7: Dit was een eenvoudig denk- en zoekvraagje waarbij men de telefoonhoorn moest
ontdekken die was afgebeeld. Wanneer men ‘het afgebeelde’ (de telefoonhoorn) ‘werkelijk’ opneemt
dan is dat meestal om te telefoneren (luisteren en spreken). Het cijfer dat zich het dichtst bij de hoorn
bevond, was het cijfer ‘0’ van het telefoonnummer.
Vraag 8: De naam ‘VANDENBERGHE’ was gauw gevonden. Dat leverde twee goede antwoorden
op. Indien men met de verschillende klinkers van deze naam (‘A’ en ‘E’) en samen met de extra
letters ‘G’en‘P’ scrabbelde dan kon men de naam ‘PAGE’ (=‘vlinder’) vormen en samen met de
extra letters ‘M’ en ‘D’ de naam ‘MADE’ (= ‘larve’). Op of aan de gevel van een (ander) gebouw
dat zich in de onmiddellijke omgeving van de AXA-bank bevond, kon men ook nog de naam
‘VANWIJNSBERGHE’ lezen. Met de verschillende klinkers ‘A’, ‘I’ en ‘E’ van die naam kon men
samen met de extra letters ‘P’ en ‘S’ nog een derde woord scrabbelen, namelijk “SEPIA” (=
‘inktvis’).
Vraag 9: Bij deze zoekvraag zaten een aantal (kleine) valletjes ingebouwd. Goed verborgen aan een
huis kon men ‘Jezus aan het kruis’ scheef zien hangen (antwoord: ‘A’) en op of aan de gevel van een
andere woning kon men nog twee stenen hartjes (antwoord: ‘B’) vinden. Dit waren de twee enige
antwoorden want op een reclamebord stond “Cardijnlaan” vermeld i.p.v. “Cardynlaan” en op of aan
een gevel kon men “Elektro Vanclooster” lezen i.p.v.”Electro Vanclooster”. Behalve een hond was
er ook nog een leeuw(enkop) te ontdekken. Bijgevolg waren er twee zoogdieren i.p.v. één zoogdier
te zien. Dan bleef er nog mogelijkheid ‘D’ over. Men kon wel een afgebeelde hoorn zien en dat is
wel een voorwerp waarop men in werkelijkheid kan blazen, maar eigenlijk kan men op zowat alles
blazen. Zo kan men op een deurbel blazen, op een voordeur, enz.. Bijgevolg kon men hier op meer
dan één voorwerp blazen!
Vraag 10: Dit telvraagje bevatte een klein doordenkertje. Bij de oversteekplaats in de
Wijnendalestraat kon men langs weerszijden een bord zien waarbij “FIETS ROUTE” telkens 30
maal knipperde. Men kon dit vaststellen in de onmiddellijke omgeving van het bord met
“BATAVIA” en de samensteller vertelde ervoor de eenvoud bij dat dit aan de overkant ook het geval
was. Als extra belangrijke informatie werd ook nog meegegeven dat de beide woorden NIET op
hetzelfde moment knipperden! Bijgevolg moest men hier dan ook de som maken en was het enige
juiste antwoord ‘60’.

Vraag 11: Deze vraag was bedoeld als een zoekvraag waarin een val werd verweven, steunende op
het volgende: hier werd gevraagd om bepaalde ‘zaken’ te rangschikken – waarvan detailfoto’s
werden genomen. Nu is een fietser wel degelijk een ‘persoon’ (en geen ‘zaak’) waardoor deze niet
mocht worden meegeteld. Het feit dat er twee borden met een fietser langs het wandelpad
voorkwamen, werd louter als schijnval gebruikt waarbij men – indien men de val niet doorhad – een
onderscheid kon merken tussen beide borden. Op het gefotografeerde bord was een puntje te zien
boven het achterwiel van de fiets. Wanneer men de zaken – zonder de fietser(s) dus– op de juiste
manier rangschikte dan had men op de vierde plaats het bord met “ontwerp” en op de laatste plaats
de paal met “6171”.
Vraag 12: In het zoekgebied bevonden zich een aantal borden. Het bord waarop men een fiets
zonder ‘pedaal’ (dooreengegooide ‘apadel’) kon ontdekken was echter het juiste bord. Wie
aandachtig dit bord bekeek, kon ontdekken dat het witte bord werd (o)verkleefd. Zo kon men op de
witte achtergrond nog vaag het woord ‘OOST’ lezen en een woord eindigend op het woorddeel
‘route’. Door dit feit moest men in elk geval “OOST” (tweemaal voorkomend) als antwoord noteren
en niet de letter ‘u’. Aangezien er in de (op dit bord) vermelde URL www.roeslare.be spaties
ontstaan na weglating van tekens die vreemd zijn aan het alfabet, mocht men hieruit ook
“ROESELARE” afzonderen. Dit was samen met een tweede “Roeselare” goed voor nog een juist
antwoord. Op de achterzijde van dit bord was nog een sticker te zien waarop ‘een (tweede) pijl’ was
te ontwaren. Om‘twee fietsenwielen’als een goed antwoord te kunnen beschouwen, had men
tweemaal ‘twee fietswielen’ (= vier fietswielen) moeten kunnen zien.
Vraag 13: Een zeer eenvoudig (tel)vraagjewaarbij men de hier bedoelde letter ‘i’ – weliswaar zonder
puntje – NIET als een geldige onderkastletter (= letter die geen hoofdletter is) mocht beschouwen,
zoals het gesteld werd in het reglementspuntje ‘7’. Bijgevolg kon men hier ‘13’ verschillende
onderkastletters tellen.
Vraag 14: Men kon twee borden ontdekken met “ZONE 30”. Bepalen wat zich het dichtste bij het
woord ‘ZONE’ bevond, was niet zo moeilijk indien men de ingebouwde (schijn)val i.v.m. het
gebodsbord en verbodsbord wist te ontdekken. Even verder kon men echter nog een woord ‘ZONE’
ontwaren dat volgens het verkeersreglement een bepaalde zone aanduidde, namelijk een ‘BLAUWE
ZONE’. De tekst ‘BLAUWE ZONE’ stond vermeld op een grote sticker die op een
‘verlichtingspaal’ was gekleefd.
Vraag 15: Indien men de tekst ‘de speelvogel’ bekeek dan kon men vaststellen dat de letter ‘p’ en de
letter ‘d’ twee dezelfde figuren waren, waarbij er één ondersteboven werd aangebracht. In dit geval
heeft de ontwerper ‘7’ verschillende figuren moeten maken. Dit resulteerde nog in een tweede goed
antwoord, namelijk: ‘minder dan 10’. De naam ‘de speelvogel’ kwam ook voor op een steen in de
zijgevel. Het spreekt vanzelf dat er hiervoor GEEN(= ‘minder dan 5’) metalen figuren werden
gebruikt.
Vraag 16: De vraag handelde over de (deel)gemeente die zich in de onmiddellijke omgeving van de
apotheek moest bevinden en NIET de naam van de(deel)gemeente zoals in de inleidende tekst werd
gesteld. Dit was hier de deelgemeente ‘BEVEREN’ waarvan de naam (zoals gevraagd) uit 7 letters
bestaat en tevens de naam van een muzieknoot (‘re’) verborgen houdt.

NABESCHOUWINGEN HERFSTZOEKTOCHT TIELT
En wat heb ik deze keer als beginner geleerd ?

10 NUTTIGE TIPS VOOR EEN BEGINNER
1. Wees nooit tevreden met 1 antwoord dat je eenvoudig hebt gevonden
Wees ervan overtuigd dat er steeds meerdere antwoorden mogelijk zijn bij vragen met opgegeven keuzemogelijkheden.
Dat ondervond ik al meteen bij de eerste vraag.

VRAAG 1:

Hoeveel letters uit ons alfabet komen slechts eenmaal voor in de hier vermelde West-Vlaamse
gemeentenaam waarin de naam van een windstreek verborgen zit?

M.A.:

3

–

4

–

5

–

6

–

7

–

8.

Vrij gemakkelijk vond ik Oostende (antwoord: 4) terug, maar met de luttele ervaring die ik al opge-daan heb, ging ik
toch op zoek naar een tweede gemeentenaam. Buiten de poort vond ik op een sticker na lang zoeken ook nog
Oostrozebeke (antwoord: 6).

Hetzelfde gold voor vraag 8 waar je ook op zoek moest naar
2 dergelijke ‘traditionele cirkels’ zodat je ook 2 antwoorden
bekwam, nl. bloemen en hemellichamen.
VRAAG 8: Welke twaalf ‘elementen’ vormen hier, op de
voorgevel van dit voorgebouw van het stadhuis, de
traditionele cirkel die symbool staat voor de solidariteit en
de harmonie tussen de volkeren van Europa?
M.A.: torens – eikels – hemellichamen – bloemen
– sleutels.
Bij vraag 13 moest je dan in de tekst op de bronzen plaat op
zoek gaan naar een klinker met 2 puntjes erbovenop.
Bij de woning met huisnummer ‘26’ bemerkt u een bronzen
plaat die aangeeft dat deze woning tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst deed als hoofdkwartier voor de Duitse legers in
Vlaanderen.

Volgende vraag kan worden opgelost aan de hand van de gegevens die op deze plaat vermeld zijn.

VRAAG 13:

Normaal gezien staan deze twee BOVEN een klinker. Hier staan ze echter OP een klinker of
eigenlijk zelfs IN een klinker. Op welke klinker uit de op deze bronzen plaat vermelde tekst is
voorgaande bewering van toepassing?

M.A.:

A

–

E

–

I –

O

– U.

De opgegeven mogelijke antwoorden nodigden ons ook hier uit om zeker op zoek te gaan naar meerdere dergelijke
klinkers, namelijk 2: E (van OPGEËIST) en U (van WÜRTTEMBERG).
Bij vraag 16 was het nog intensiever zoeken want met 11 mogelijke antwoorden, konden er niet anders dan meerdere
correcte antwoorden zijn.

VRAAG 16:

Welke van de hieronder opgegeven getallen zijn de som van de vier cijfers van een jaartal dat hier
éénmaal is vermeld op of aan de bedoelde gevel met het bordje met “BESCHERMD MONUMENT”?

M.A.:

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21.

En dat bleek ook zo met 5 correcte antwoorden (11 - 15 - 18 – 21 – 20) waarbij vooral het laatste antwoord (als som van
de cijfers van het jaartal 1793) wel wat zoekwerk vereiste.
Vraag 20 was dan weer zo’n vraag om de beginners erin te luizen.
Op de voorgevel van dit prachtige gebouw (het ‘Gildhof’) staan boven de onderste rij vensters een aantal beroepen (in
de meervoudsvorm) vermeld. Boven de bovenste rij vensters worden er eveneens een aantal woorden vermeld die
allemaal eindigen op het woorddeel ‘HEID’. Voor het oplossen van volgende vraag houden we enkel rekening met de
woorden die eindigen op het woorddeel ‘HEID’ die aan de rechterzijde van de hoofdingang van het gebouw worden
vermeld. Dit is de zijde waar “WEVERS” en “SCHEERDERS” zich bevinden (geen val).
VRAAG 20:

Welke van onderstaande mogelijkheden zijn de betekenis van een drieletterwoord (Prisma) dat
verborgen zit in een woord eindigend op het woorddeel ‘HEID’ dat vermeld wordt aan
bovenbedoelde zijde van het Gildhof?

M.A.:

plantensoort
–
waarnemen
beu – grote loofboom.

–

vrouwelijk geslachtsorgaan

–

niet dichtbij

–

Wij natuurlijk op zoek in alle woorden eindigend op ‘HEID’ die zich bij de beroepen bevonden en tevreden waren we dat
we 2 antwoorden konden omcirkelen (plantensoort = hei, beu= moe uit het woord ‘kloekmoedigheid’). Heel overtuigd
stapte ik verder maar wat bleek achteraf: dat er jandorie nog een bord was nabij de ingang dat een woord eindigend op
‘HEID’ bevatte, namelijk het woord ‘OVERHEID’ zodat ook het antwoord niet dichtbij (= ver) erbij had moeten staan.
Conclusie: met 75% mag ik gewoon niet tevreden zijn; het moet 100% zijn.

2. Ga het nu ook weer niet bij iedere vraag TE ver gaan zoeken
Hier betrapte ik mezelf op een té grote ijverigheid om bij vraag 1 (zie hoger) te gaan twijfelen over het woordje
‘eenmaal’ in de vraag.
In het reglement stond: Het woord ‘een’ wordt gebruikt als onbepaald lidwoord. Het woord ‘één’ (met zgn.
uitspraaktekens) wordt gebruikt als telwoord (één = 1).
Maar geldt dat dan ook voor ‘eenmaal’ en ‘éénmaal’ was mijn vraag? Immers verder in de vragen werd er door elkaar
‘eenmaal’ en ‘éénmaal’ gebruikt. Hier zocht ik het duidelijk te ver en was ‘eenmaal’ – zoals immers vermeld in Prisma –
gewoon gelijk aan ‘1 maal’.

3. Zoek zoveel mogelijk de betekenis op van schijnbare synoniemen
Hiermee werd ik geconfronteerd bij vraag 3.
VRAAG 3:

Wat is de eerste letter van de hier niet volledig vermelde voornaam van een zekere ‘Lievens’ die
beroepshalve bouwwerken doet (deed) uitvoeren?
Heel vlug vond ik een ‘Lievens’ links van de ingang van de poort met als eerste letter van zijn voornaam de letter ‘E’ en
met als beroep ‘aannemer’. Duidelijk iemand die zich met bouwwerken bezighoudt.
Maar in de vraag werd er gezocht naar een ‘Lievens’ die beroepshalve bouwwerken DOET (DEED) uitvoeren. Bij nader
toezicht in Prisma bleek dat een aannemer echter de werken zelf uitvoert en niet DOET uitvoeren. Verkeerd dus !

4. Wees er nooit van overtuigd dat je alle goede antwoorden vindt door
slechts één keer de tocht af te wandelen
En dus was ik verplicht minstens nog eens de tocht over te doen om het correcte antwoord op vraag 3 te vinden, namelijk
‘Val. Lievens’ met als beroep architect die wel de bouwwerken DOET uitvoeren en wiens naam en beroep te lezen stond
rechts van de bovenvermelde poort.

Het correcte antwoord op vraag 3 was bijgevolg niet ‘E’ maar ‘V’.

5. Kijk steeds goed naar de schrijfwijze van woorden of tekst tussen “ “
En hier kreeg ik bij vraag 5 een veeg om de oren.

VRAAG 5:

Wat is het getal dat het aantal schrikkeljaren weergeeft die verlopen zijn TUSSEN het jaar van
tijdens de Tweede Wereldoorlog dat hier wordt aangeduid door een jaartal dat op of aan deze
Shermantank is vermeld EN het jaar dat wordt aange-duid door het jongste jaartal dat hier op de
plaat met “non omnis moriar” is vermeld?

M.A.:

een drievoud – een viervoud – een vijfvoud – een zevenvoud – een priemgetal.

Hier moesten we op een plaat op zoek gaan naar
de tekst “non omnis moriar”. Die tekst vond ik
algauw en zo ook het jongste jaartal. Wat bleek
nu echter dat mijn ogen dringend nood hebben
aan een bril want op die plaat stond helemaal
niet de tekst “non omnis moriar” want de puntjes
op de i ontbraken immers. En zeggen dat ik die
plaat met die tekst wel 3 tot 4 maal had bekeken.

6. Het is steeds verstandig je
vragenboekje vooraf eens
grondig door te lezen
vooraleer je de tocht
aanvat
Heel veel antwoordmogelijkheden kun je
immers vooraf al definitief uitsluiten.
En dat ondervond ik onder andere bij vraag 7.

VRAAG 7:

Welke van onderstaande drieletterwoorden komen voor in het hier aangebrachte tekstfragment,
beginnend met “MEN”, uit het gedicht ‘Dulce et decorum est’?

M.A.:

ACH – ZIE – HOE – RAP – WAT – VUUR – ONS – HAD.

We moesten op zoek gaan naar drieletterwoorden voorkomend in het tekstfragment. Aangezien antwoordmogelijkheid
“VUUR” uit 4 letters bestaat, kon je die dus al meteen schrappen.

7. Maak ook gebruik van gegevens ter plaatse zeker als er in de vraag
vermeld staat “volgens de gegevens” om het correcte antwoord te vinden
Dat was duidelijk het geval bij vraag 10.
VRAAG 10:

Op welke datum was baljuw Spierinck ‘ghedachvaert voor God’ volgens de gegevens die vermeld zijn
op dit bronzen kunstwerk?

Kies uit:

17/02/1403 – 17/03/1304 – 19/03/1403 – 27/03/1403 – 17/03/1403 – 29/03/1403.

De datum die we vonden op de sokkel was
“29 03 I403” maar dit was niet de dag
waarop bedoelde baljuw werd “ghedachvaert
voor God”. Door de tekst te lezen op een
balkvormig blok bij het beeld stond er dat hij
eergisteren (= 2 dagen voor zijn dood) werd
ghedachvaert en zo kwam je bij het correcte
antwoord 27/03/1403.

8. Het antwoord op een
vraag is niet altijd te
vinden langsheen je
wandeltocht, maar kan ook terug te vinden zijn in je zoektochtbundel
En hier werden we bij vraag 15 in de luren gelegd.

We kunnen het misschien dichterlijke vrijheid noemen want in het – van op het smalle voetpad te lezen – gedicht dat hier
voorkomt op de steen onder het Christusbeeld bemerken we dat op het einde van een bepaalde versregel een woord
verkort werd weergegeven door twee letters weg te laten.
VRAAG 15:
Welke letters zijn er weggelaten uit het woord dat in bovenstaand gedicht verkort werd
weergegeven in een versregel?
Gewoon door het gebruik van het woord ‘bovenstaand’ moest
je je niets aantrekken van de aanwezige gedichten nabij het
herkenningspunt. Boven de vraag stond in de zoektochtbundel
zélf immers ook nog een gedicht vermeld als zoekopdracht bij
een andere vraag, nl.

Eerder laag en hier in het groen,
heb’n zij het wellicht niet meer van doen.
Waar is die tijd van toen,
toen het diende voor een schoen!
(Tip: . C . . A . . R)
Alleen met het (bovenstaand) gedicht in de zoektochtenbundel
moest worden rekening worden gehouden en zo vond je dan
het woord heb’n waarin de letters b en e waren weggelaten.

9. Zoek vooraf in je Prisma-woordenboek de betekenis op van zoveel mogelijk
woorden gebruikt in de vraagstelling en antwoordmogelijkheden
Ook in deze zoektocht was dit heel erg aangeraden.
Een klein overzicht:
-

persoon die beroepshalve bouwwerken doet uitvoeren = ARCHITEKT (zie hoger: vraag 3)
een priemgetal (zie hoger: mogelijke antwoorden bij vraag 5)
“bovenbedoeld” en “bovenstaand” (zie hoger: vraag 15)
Spreekwoord met betekenis : ‘beter een werkelijk bezit dan iets wat kostbaarder is, maar slechts beloofd’(vraag
17: “beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht’)
Staartletter, consonant, kapitaal, vocaal, onderkastletter (mogelijke antwoorden bij vraag 19)
Zwart op wit (één van de mogelijks aan te brengen wijzigingen aan het schild van Tielt bij vraag 30)

10.Let zeer goed op de schrijfwijze van de in de vraagstelling gebruikte
woorden want zoals er in het reglement staat, maakt een opsteller geen
tikfouten … tenzij opzettelijk
Ook hiervan enkele voorbeelden:
VRAAG 26:

Wat is de op dit stenen kruis vermelde naam van de (deel)gemeente waar de persoon werd geboren
waarvan u hier kunt vaststellen dat hij de echtgenoot was van MARIA SOENENS en dat hij overleed
op 7 april 1916 met als vermelde doodsoorzaak: “gefusilleerd door het Duitsche leger voor
spionage”?

M.A.:

Tielt

VRAAG 27:

Welke klinkers komen voor in de voornaam van de volwassen persoon die zich het dichtst bij de
rechterzijde van de hier afgebeelde Alfons Matthys bevindt?

M.A.:

a

–

–

e

Aarsele

–

i

–

–

Meulebeke

o

–

u

–

–

-

vraag 26 :’Aarsele’ en ‘Aarseele’ in de
antwoordmogelijkheden

-

vraag 26 : ‘Thielt’ in de
antwoordmogelijkheden i.p.v. Tielt

-

vraag 26 : ‘spionage’ in de vraagstelling, terwijl
er ‘spionnage’ vermeld stond ter plaatse

-

vraag 27 : ‘Matthys’ in de vraagstelling, maar
‘Mathys’ op het stenen kruis

Aarseele

–

Thielt.

y.

Voor mij als beginner was dit uiteindelijk alweer een
zoektocht waaruit ik alleen maar heel veel heb
bijgeleerd. Proficiat aan de inrichters van de vele zoektochten om ons zoveel mooie momenten aan te bieden tussen al het
mediagedoe door.
Ik kijk er in ieder geval alweer naar uit om de volgende zoektochten te doen, niet meteen om al de top te ambiëren maar
gewoon om eens boven de helft van de rangschikking te geraken.
Moge het een boodschap zijn aan alle beginners die telkens weer sakkeren bij de prijsuitreiking dat we zoveel fouten
hebben gemaakt: laat de moed niet zakken, luister vooral naar de raad van de kenners als ze het u al willen vertellen en
bewijs dat we het minstens evengoed kunnen als zi!
.
Wedden dat we ze volgend jaar het vuur iets meer aan de schenen zullen leggen…
Philip Degezelle

