
 

1 december 2022 - 31 maart 2023 

 

FOTOZOEKTOCHT 
 

Speuren in Zedelgem 
 

 

 
 

 
Organisatie : Jef Delrue                    Controle : Willy Elst 

 
 

 Met de medewerking van : 
 ●   WRV Zoektochten- en Raadselclub 
 ●   Gemeentebestuur van Zedelgem 
 ●   Standaard Boekhandel 
 
 
 



WELKOM 
 
Welkom op deze fotozoektocht van ca. 2 km doorheen het centrum van Zedelgem (Zilleghem in de volksmond), 
een gemeente gelegen tussen de steden Brugge en Torhout. Het huidige Groot-Zedelgem bestaat vandaag  uit de 
voormalige deelgemeenten Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem inclusief het op industrieel vlak zeer 
belangrijk gehucht De Leeuw. Vandaag telt Zedelgem ruim 22.000 inwoners.  
 
Om iedereen te kunnen plezieren is er een keuze uit twee zoektochten : 

• Een eenvoudige fotozoektocht die in de eerste plaats bedoeld is als een louter recreatieve zoektocht en 
absoluut geen strikvragen bevat. Deze tocht staat open voor iedereen maar is vooral gericht op wie op een 
leuke en ongedwongen wijze de gemeente van nabij wil leren kennen. 

• Een wat moeilijkere winterzoektocht waarbij hier en daar een addertje onder het gras verborgen zit maar wel 
zonder echt vergezochte hersenkronkels. Deze tocht richt zich dus eerder op de liefhebbers van het genre. Het 
is evenwel een unieke kans om kennis te maken met dit soort zoektochten. De tocht is niet zo lang en op alle 
vragen kan onmiddellijk een antwoord worden gevonden. 

 
Van beide zoektochten is een afzonderlijke brochure beschikbaar. De brochure die je nu in handen hebt, bevat alle 
gegevens van de fotozoektocht. Wie aan de fotozoektocht wil deelnemen moet hiervoor de andere brochure 
aanschaffen via de website www.wrvzoektochten.be. 
 
In Zedelgem is parkeren gratis. Op enkele plaatsen in de omgeving van de Sint-Laurentiuskerk (waar beide 
zoektochten van start gaan) is de blauwe-zone regeling van toepassing. Onbeperkt parkeren in de omgeving van 
de startplaats kan op het Leenhof en op het Pater Amaat Vynckeplein. Wegwijzers in het centrum geven duidelijk 
aan hoe deze parkeerterreinen kunnen worden bereikt. 
 
Hou er rekening mee dat er tussen de wegopdrachten 17 en 20 hinder kan zijn door wegeniswerken in de 
Groenestraat. Aan voetgangers zal evenwel steeds doorgang worden verleend.  
 
 
 

REGLEMENT 
 
1. Deze fotozoektocht loopt van 1 december 2022 tot en met 31 maart 2023. Voor deze zoektocht werd door de 

organisatoren geen extra verzekering afgesloten. Bijgevolg gaan de deelnemers akkoord dat ze deelnemen op 
eigen risico.  

 
2. De opdracht van deze fotozoektocht bestaat in het terugvinden van de 30 bijgevoegde foto’s langs het 

parcours. Bij elke foto hoort een vraag die in de vragenlijst het overeenkomende nummer heeft.  
 

3. Elke vraag kan worden opgelost met gegevens die terug te vinden zijn in een straal van 30 meter van het 
gefotografeerde. Met “in de onmiddellijke omgeving” wordt bedoeld dat de gegevens in een straal van 2 meter 
van het gefotografeerde voorkomen. 

 
4. Het te volgen parcours om de foto’s terug te vinden wordt beschreven met een reeks genummerde opdrachten 

(wegbeschrijving). Deze opdrachten moeten in de opgegeven volgorde worden uitgevoerd. Tussen twee 
opdrachten moet steeds de weg het meest rechtdoor worden gevolgd.  

 
5. De deelnemers worden geacht het verkeersreglement nauwkeurig toe te passen. Waar mogelijk moet op het 

voetpad worden gewandeld. Bij het dwarsen van de straat moeten zoveel mogelijk de aanwezige zebrapaden 
worden gebruikt. 

 
6. Wat in de wegbeschrijving tussen dubbele aanhalingstekens staat moet langs de weg als tekst worden 

teruggevonden. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Wat niet 
tussen dubbele aanhalingstekens staat moet als voorwerp of een afbeelding daarvan worden teruggevonden.  



7. De foto’s zijn in willekeurige volgorde gerangschikt en werden niet bijgewerkt. Alle foto’s en gegevens om de 
vragen op te lossen zijn duidelijk zichtbaar van op de openbare weg. Private eigendommen en opritten van 
woningen mogen onder geen enkel beding niet worden betreden.   

 
8. Als in de wegbeschrijving wordt aangegeven om rechts of links van de weg op het voetpad te wandelen moet 

alleen langs deze kant van de weg naar foto’s en gegevens worden gezocht. 
 
9. Bij elke vraag staat een aantal mogelijke antwoorden vermeld na de woorden “Kies uit”. Het juiste antwoord 

op een vraag is steeds bij de opgegeven mogelijkheden bij de gestelde vraag terug te vinden. Op elke vraag is 
slechts één antwoord mogelijk !  

 
10. Bij het oplossen van de vragen heeft een afbeelding van een voorwerp of een persoon (of een herkenbaar deel 

ervan) dezelfde waarde als het voorwerp of de persoon zelf.  
 
11. Er zijn ook twee schiftingsvragen die in volgorde zullen worden gebruikt om gelijk geklasseerde deelnemers te 

rangschikken. Als er na het toepassen van de twee schiftingsvragen deelnemers nog steeds gelijk gerangschikt 
zijn dan telt het nummer van het antwoordformulier om de volgorde in de uitslag te bepalen. Het 
antwoordformulier met het laagste  nummer komt eerst.  

 
12. De vragen moeten worden beantwoord door op het antwoordformulier bij elke vraag het juiste antwoord te 

omcirkelen of aan te duiden in onuitwisbare inkt. Doorschrappingen of uitleg bij het antwoord zijn niet 
toegestaan en worden als een foutief antwoord beschouwd. Het antwoordformulier kan worden gedownload 
via de website www.wrvzoektochten.be. 

 
13. Het ingevulde antwoordformulier moet uiterlijk op 1 april 2023 om 24 uur worden bezorgd aan Jef Delrue, 

Rijselstraat 73/02, 8820 Torhout of zijn doorgestuurd via jef.delrue@skynet.be. Bij het versturen van de 
antwoordformulieren met De Post moet rekening worden gehouden met de levertijden afhankelijk van de 
wijze van frankeren. 

 
14. Voor elk ingestuurd antwoordformulier dient uiterlijk 1 april 2023 een bedrag van 5 euro te worden 

overgeschreven op de rekening BE34 7340 5666 5890 van Delrue-Beernaert.  
 

15. De antwoordformulieren worden genummerd in volgorde van ontvangst. Dit nummer kan belangrijk zijn bij de 
opmaak van de uitslag.  

 
16. De prijzen die aan deze zoektocht verbonden zijn bestaan uit waardebonnen die kunnen worden ingeruild in 

een filiaal van Standaard Boekhandel. De eerste tien in de uitslag evenals iedereen die in de uitslag op een 
vijfvoud eindigt ontvangen een boekenbon. De waarde van de boekenbonnen hangt af van het aantal 
deelnemers. De prijzen zullen aan de winnaars persoonlijk of via De Post worden bezorgd. 

 
17. De uitslag van deze zoektocht zal in de tweede helft van de maand april 2023 kenbaar worden gemaakt. Iedere 

deelnemer die zijn antwoordformulier correct heeft ingediend ontvangt in dezelfde periode per e-mail een 
verbeterblad met de correcte antwoorden alsook een volledige uitslag. Wie geen e-mailadres ter beschikking 
stelt zal deze gegevens met De Post ontvangen. 

 
18. Mogelijke wijzigingen in deze fotozoektocht naar aanleiding van het verdwijnen of veranderen van gegevens 

nodig om het parcours te volgen en/of de vragen op te lossen, zullen worden medegedeeld via de rubriek 
‘Mededelingen organisatoren’ op de website www.wrvzoektochten.be.  

 
19. Deze fotozoektocht bevat geen enkele strikvraag. Boeken of internet moeten niet worden geraadpleegd. Goed 

uitkijken en juist tellen kunnen wel van belang zijn. 
 
20. Door zijn deelname gaat de deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. 

  

http://www.wrvzoektochten.be/
mailto:jef.delrue@skynet.be
http://www.wrvzoektochten.be/


WEGBESCHRIJVING 

 
1. De start van de zoektocht is gelegen bij de hoofdingang van de Sint-Laurentiuskerk op het Kerkplein. 

2. Wandel tussen het oude kerkhof en “BAKKERIJ” in de richting van het gemeentehuis. 

3. Bij “ZONE” op verkeersbord rechtdoor naast het gemeentehuis. 

4. Bij verlichtingspaal met “2584“ schuin naar rechts wandelen op het klinkerpad. 

5. Bij kunstwerk ODE AAN HET METAAL ter hoogte van wandelknooppunt 15” naar links. 

6. Bij “16” op het knooppuntenbordje op houten paal rechtdoor op het zebrapad. 

7. Bij “CHAPLIN” naar rechts en onmiddellijk naar links op het voetpad links van de weg (Loppemsestraat). 

8. Bij driesprong ter hoogte van huisnummer “9” rechtdoor. 

9. Ongeveer 40 meter voorbij huisnummer “13” via het zebrapad de weg dwarsen en op het voetpad onmiddellijk 

naar links. 

10. Bij “DE BRAAMBEIER” naar rechts en onmiddellijk naar links op de parking. 

11. Bij “LEVERANCIERS” op het parkeerterrein naar rechts. 

12. Bij zwarte pijl en rond verkeersbord naar rechts. 

13. Bij de fietsenstalling naar links. 

14. Bij “16” op bordje op houten paal naar rechts en het wandelpad in dolomiet volgen. 

15. Bij “ZONE” en “30 km” op verkeersbord rechtdoor (Xaverianenplein). 

16. Bij witte pijlen op verkeersbord rechts naast het plein wandelen. 

17. Bij wandelknooppunt “16” ter hoogte van de schoolpoort naar rechts. 

18. Bij “POTENTEWEGEL” op straatnaambord naar links op het voetpad links van de weg. 

19. Bij “TRAITEUR” via het zebrapad de weg dwarsen en op het voetpad naar links (Groenestraat 

20. Bij “38” en “COFFEE BAR” naar rechts (Berkenhagestraat). 

21. Bij “POLITIE” naar rechts (Cassierswegel). 

22. Aan het einde van de weg bij “CASSIERSWEGEL” naar rechts (Burgemeester Jos. Lievensstraat). 

23. Bij driesprong bij huisnummer”14” rechtdoor. 

24. Aan het einde van de weg bij “COLRUYT” naar rechts op het voetpad rechts van de weg. 

25. Bij driesprong met witte pijl rechtdoor op het voetpad naast het kerkhof. 

26. Bij “STOP” naar rechts op het voetpad rechts van de weg. 

27. Bij “ZUIDWEGE op wegwijzer naar rechts (Kerkplein). 

28. Bij “UITGEZONDERD” naar rechts. 

29. Einde van de zoektocht bij de hoofdingang van de Sint-Laurentiuskerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto 1  Foto 2 

 

 

 

 
Foto 3 

  
Foto 4 

 

 

 

 
Foto 5 

  
Foto 6 

 

 

 

 
Foto 7 

  
Foto 8 

 

 

 



Foto 9  Foto 10 

 

 

 

 
Foto 11 

  
Foto 12 

 

 

 

 
Foto 13 

  
Foto 14 

 

 

 

 
Foto 15 

  
Foto 16 

 

 

 



 

Foto 17  Foto 18  Foto 19 

 

 

 

 

 

 
Foto 20 

  
Foto 21 

  
Foto 22 

 

 

 

 

 

 
Foto 23 

  
Foto 24 

  
Foto 25 

 

 

 

 

 



Foto 26  Foto 27  Foto 28 

 

 

 

 

 

 
Foto 29 

  
Foto 30 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIFTINGSVRAGEN 
 
Schiftingsvraag 1 :  Noteer het lottonummer dat op de Lottotrekking van woensdag 5 april 2023 als eerste van 

de zeven winnende nummers zal worden uitgeloot. 
 
Schiftingsvraag 2 :  Noteer de som van de zeven winnende Lotto-getallen die zullen getrokken worden tijdens 

de trekking van woensdag 5 april 2023. 
 

 



VRAGENLIJST 

 
1. Van welke Waalse stad komt de naam voor in de onmiddellijke omgeving van het gefotografeerde ? 
 Kies uit : Arlon – Huy – Mons – Namur – Spa – Virton.  

 
2. Wat is de familienaam van de persoon die het beeld boven het gefotografeerde heeft ontworpen ? 
 Kies uit : BREEMEERSCH – BREEMERSCH – BREMERSCH - BREEMMEERSCH – BREMMERSCH. 

 
3. Hoeveel zitbanken zijn afgebeeld op het bord met het 1,9 km lange parcours van een wandelroute dat 

even voorbij het gefotografeerde terug te vinden is ? 
 Kies uit : één – twee – drie – vier – vijf – zes. 

 
4. Welk woord kan worden gevormd met de vier letters die de voornaam en de familienaam van de persoon 

die bij het gefotografeerde meermaals is afgebeeld gemeen hebben ? 
 Kies uit : brem – dons – lach – mand – pech – terp. 

 
5. Welk drieletterwoord staat in de onmiddellijke omgeving van het gefotografeerde ? 
 Kies uit : BIJ – DIJ – MIJ – RIJ – TIJ – ZIJ. 

 
6. Welk zwart huisnummer op een wit plaatje staat het dichtst bij het gefotografeerde ? 
 Kies uit : 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20. 

 
7. Wat is een synoniem van het woord dat kan worden gevormd met de eerste twee letters van het woord 

waartoe het gefotografeerde behoort aangevuld met de laatste twee letters van datzelfde woord ? 
 Kies uit : bot – dienstbode – klap – stap – trots – zwak. 

 
8. Hoeveel dieren zijn afgebeeld op het bord met het gefotografeerde ? 
 Kies uit : één – twee – drie – vier – vijf – zes. 

 
9. Naar welk hier terug te vinden gegeven verwijst een deel van de bij het gefotografeerde horende 

familienaam weliswaar op een oud-Nederlandse manier geschreven ? 
 Kies uit : bank – deur – haan – huis – kerk – ruit. 

 
10. Welke fruitsoort is afgebeeld in de onmiddellijke omgeving van het gefotografeerde ? 
 Kies uit : aardbei – appel – kers – peer – perzik – pruim. 

 
11. Hoeveel afbeeldingen van een rolstoel (minimum 5 cm hoog) zijn hier terug te vinden ? 
 Kies uit : één – drie – vijf – zeven – negen – elf. 

 
12. Wat is de som van de vier cijfers van het zwarte getal op gele achtergrond dat in de onmiddellijke 

omgeving van het gefotografeerde terug te vinden is ? 
 Kies uit : 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26. 

 
13. Welke naam van een muzieknoot kan worden gevormd met de letters die slechts éénmaal voorkomen 

in het tienletterwoord dat naast het gefotografeerde terug te vinden is ? 
 Kies uit : do – re – mi – fa – la – si. 

 
14. Welk voorwerp is afgebeeld in de onmiddellijke omgeving van het gefotografeerde ? 
 Kies uit : anker – hamer – harp – pluim – taart – vlag. 

 
15. Hoeveel bedraagt de gemiddeld lengte van deze gefotografeerde vogel ? 
 Kies uit : 11 cm – 11,5 cm – 12 cm – 12,5 cm – 13 cm – 13,5 cm. 

 
 
 



VRAGENLIJST 

 
16. Van welke boom is in de onmiddellijke omgeving van het gefotografeerde de Latijnse naam terug te 

vinden ? 
 Kies uit : berk – beuk – linde –  plataan – spar – wilg. 

 
17. Welk getal hoort bij het gefotografeerde ? 
 Kies uit : 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40. 

 
18. Welke jongensnaam hoort bij het gefotografeerde ? 
 Kies uit : Adhemar – Basiel – Cesar – Floris – Jules – Nestor. 

 
19. De hoeveelste letter in een woord onder het gefotografeerde moet door een andere letter worden 

vervangen om een (volgens het Groene Boekje) correct Nederlands woord te bekomen ? 
 Kies uit : eerste – tweede – derde – vierde – vijfde – zesde. 

 
20. Welk kleur heeft de pijl die onder het gefotografeerde voorkomt ? 
 Kies uit : blauw – geel – groen – rood – wit – zwart. 

 
21. Hoeveel rode pijlen zijn op het bord met het gefotografeerde terug te vinden ? 
 Kies uit : één – twee – drie – vier – vijf – zes. 

 
22. Van welk jaar dateert het gebouw waarop het gefotografeerde voorkomt ? 
 Kies uit : 1852 – 1862 – 1872 – 1882 – 1892 – 1902. 

 
23. Welke naam van een getal vormt het begin van een woord dat bij het gefotografeerde meer dan eens 

terug te vinden is ? 
 Kies uit : twee – drie – vier – vijf – acht – tien. 

 
24. Welke klinker moet door een andere klinker worden vervangen in een bij het gefotografeerde terug te 

vinden (West-Vlaams) tweeletterwoord om een correct Nederlands woord te bekomen ? 
 Kies uit : a – e – i – o – u – y. 

 
25. Welke naam van een lichaamsdeel vormt het eerste deel van een woord dat terug te vinden is in de  

onmiddellijke omgeving van het gefotografeerde ? 
 Kies uit : been – hart – hoofd – knie – mond – voet. 

 
26. Welk tweeletterwoord kan worden gevormd met de letters die meer dan eens voorkomen in de 

straatnaam die voorkomt in de onmiddellijke omgeving van het gefotografeerde ? 
 Kies uit : EB – EI – EL – EN – ER – ES. 

 
27. Welk witgekleurd getal komt meer dan eens voor nabij het gefotografeerde ? 
 Kies uit : 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19. 

 
28. Welk bedrag in euro wordt vermeld in de onmiddellijke omgeving van het gefotografeerde ? 
 Kies uit : 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300. 

 
29. Tot welke groep behoort het dier waarvan de naam kan worden gevormd door te scrabbelen met de 

eerste vier letters van het woord waartoe het gefotografeerde behoort ? 
 Kies uit : insecten – reptielen – vissen – vogels – weekdieren – zoogdieren. 

 
30. Hoeveel personen met een hoofddeksel zijn afgebeeld op het monument met het gefotografeerde ? 
 Kies uit : vijf – zes – zeven – acht – negen – tien. 

 
 
 


