UITSLAG 5de ROS DENDERROUTE (Geraardsbergen)
27 PUNTEN (OP 30)
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14.
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16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23.

Das Irene
Malengier Marcel
De Grave Rony
Boon Marc
De Winter Veerle
Duerinck Eugene
Peger Ellen
Rottiers Vic
Aerts Freddie
Vanacker Danny
Van Haver Wim
Meulebrouck Marleen
Thienpondt Annette
Maes Julienne
Degryse Mieke
Janssens Karin
De Rycke Marc
Van Haver Robin
Assez Manuela
Verheggen Herman
Wenmackers Luc
Belleter Linda
Raes Rita

26 PUNTEN
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Verheggen Frauke
Debrier Gaston
Van Hoorde Monique
Bruelemans Jan
Raman Jacques
Windels Ivan
Leyssens Jos
Verkaemer Myriam
Lefevere Erna
Verheggen Lobke
De Backer Yolande
Smekens Jozef
Verheggen Kjetill
Van Dunneghem Chris
Van Wayenberge Robert
Van Den Mooter Rudy
Maesen Willy
De Gang Marie-Paule

25 PUNTEN
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Vermeire Walter
Jacobs Ellen
Penne Lutgart
Elst Willy
Praet Roger
Slabbinck Ilse
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Vandersypen Geert
De Veirman Octaaf
Baert Christelle
Van Bruaene Jacques
Van Nieuwenhuyse Chris
Martens Roger
Van Duyse André
Coen Ann
Beernaert Stefaan
Colyn Else
Putteman Christiane
Schollaert Eddy
Beernaert Frans
Jacobs Karel
Sunaert Johan
Knockaert Hans
Rottiers Rita
Roegiers Yvette
Verlinde Willy
Danneels Ria
Wullaert Wim
Van Aken Hilda
Braem Josée
Van der Borght Lutgard
Boghaert Giovanni
De Clerck Leo
Jacobs Eric
Liefooghe Alix
Colpin Jacky
Van Dooren Caroline
Christiaens Annick
Van Damme Dirk
Van den Bossche Wilfried
Roels Anne-Marie
Dequidt Isa
Sunaert JoRan
Schelfhout Ria
Engels Noël

24 PUNTEN
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Cieters Lena
Corthouts Ria
Laenen José
De Kegel-Van Lierde Simone
Callebaut Marcel
Claeys Jozef
De Potter Danny
De Braekeleer Hans
Witdoek Iggy
Bomon Joren
Temmerman Hubert
De Braekeleer Herman

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

De Bondt Ria
Warny Cam
Van Eenaeme Agnes
Peeters François
Bral Cécile
Stuyvaert Daniel
Van Biesen François

23 OF MINDER PUNTEN
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133.
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139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Hautekeete Lieven
De Braekeleer Paul
Plasschaert Magda
Beckers Gerard
Van Den Zegel Geert
Rasschaert Roos
Meeussen Erik
Beckers Mady
Bauwens Els
Merckaert Marleen
Delcour Johan
De Nauw Danielle
Desmeyter Myriam
De Leye Geert
Bauduin Kathy
Depouillon Rudy
Vanderkimpen Joseph
Pauwels Etienne
Van Nieuwenhuyze Erik
Depoortere Edwin
Rasschaert Gilbert
Vangenechten Freddy
De Coen Godelieve
Van Paepegem Ludo
Maes Maria
Bauduin Dirk
De Boodt Hugo
De Boodt Hans
Bauduin Robert
Rasschaert Beatrix
Weemaes Lieve
Wynant Dirk
De Temmerman Jean
Weemaes Kurt
Stoefs-Raes Marleen
Van Cutsem Harry
Roelandt Marina
Sax Carla
Van Drom Anita
Vanhoutte Veerle
Van Rossen Geert
Lamb Steffi
Braeckman Dirk

148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Van de Gucht-V. Holsbeek
Stroobant Ludwig
Coone Christ
Familie Debremaeker
Janquart Greta
Janquart Linda
Van Den Berghe Chantal
Gors René
Speelman Anja
Verslycken Ivan
Coone Nadine
Delvaux Martine

160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

Janquart Annick
De Vleeschauwer Brigitte
Decort Bruno
De Clercq Anne
Hermans Isidoor
De Bock-V. Craenenbroeck
Smolders Annelies
Verschueren-Stockmans
Janquart Sonia
De Vos Griet
Tessens Eddy
Jacobs (uit Burcht)

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.

Mestdag Luc
De Rybel Lionel
Claus Annemie
Verlooy-Duerinckx
Desmet Annick
Gommers Willy
De Pessemier Nicole
Mignon-Vandervelde
Desmet Christel
Goethals Maxim

VERBETERBLAD 5DE DENDERROUTE ZOMERZOEKTOCHT 2018

PLAATS:

Naam: …………………………………………………..........................................................
Eindscore:

Verschil schifting 1: …………… Verschil schifting 2 : …………….

/ 30

(deelnemers: 232)

(hoogste score : 27/30 - 3F)

“In het spoor van Jan de Lichte“
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29/
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15 OKTOBER

30/
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RASPAILLEBOSWANDELING

Het paardje zegt….tot

volgend jaar voor een nieuw

avontuur: “Het mysterie van de Zwarte Bende”

Schifting 1

Schifting 2

144

5829

BEDANKT VOOR UW DEELNAME

Een woordje uitleg hoe wij het zagen…

Like onze Facebook-pagina ‘Denderroute zoektocht’ en blijf op de hoogte!

1. Een eenvoudig vraagje, gewoon af te lezen. Wel opletten: Busumbura (Congo) en niet Bujumbura (Burundi).
2. 4x bij de olifant vermeld, 1x op steen bij begin paadje. Bovendien staat de naam van de ontwerper volgens de
informatie in je boekje ook nog eens op de voorpoot vermeld = 6 in totaal.
8. Bij vragen met ‘volgens gegevens’ telt volgens het reglement alles ter plaatse maar ook heel je bundel mee. Daarin
zaten heel wat namen van bruggen verstopt, bv. Henri Spaakbrug in reglement. Bij vraag 11 kwam je verder op het
parcours nog een bord met “Pont Boureng” tegen, eveneens de naam van een brug, waardoor alleen ‘EU’ overbleef
9+10 Gewoon afschrijven van het bord en wat puzzelen. A zo gemakkelijk zeg!
11.Moeilijke vraag. De vraag is of zich op ‘het gefotografeerde bord’ een aantal zaken bevinden. Wie goed kijkt ziet op
de foto echter niet 1 maar 2 borden staan, 1 op de voorgrond en 1 op de achtergrond. Ook het achterste bord is een
gefotografeerd bord met “29”. Daarop vond je ook niet “Eurométropolle” maar wel “toerisme” en “2 flèches vertes” in
tegenstelling tot het eerste bord. Antwoorden per gefotografeerd bord gaf dan: NON-NON-NON / NON-OUI-OUI
12. Gewoon goed rondspeuren. 1 tractor is fout want er zijn er 2 te zien (nog bord verstopt onder groen bij wegeltje).
13. Vraagje met vooral grondig speurwerk. 4 zaken waren te vinden o.a. op hangslot, op de bandjes rond de paal enz.
15. Vraag gaat over ‘de steen er nagedachtenis van slachtoffers’, maar er zijn daar zo 2 stenen bij de kerk ter
nagedachtenis van slachtoffers uit WO I. De steen naast de toegangsdeur + de rechtstaande steen naast de kerk,
waarop je in “Pieter De Crem” ook nog ‘RE’ kon vinden als bijkomend antwoord.
16. Als de samensteller zegt dat je nu een papgemakkelijk vraagje krijgt moet je opletten. Hij geeft je misschien wel de
‘pap’ in de mond dat je tot 5 moet kunnen tellen: er zijn dus 5 juiste antwoorden te vinden. ‘3’ makkelijk te zien op
sticker op rode brievenbus. ‘4’ en ‘6’ vond je op roosters op de grond. ‘7’ vond je mits wat zoeken op een bordje aan
de afsluiting van de taverne langs de straatkant. De ‘9’ werd door niemand gevonden: hiervoor moest je even in de
gleuf van de rode postbrievenbus kijken. Dan zag je in de brievenbus een grote sticker op de zijkant met
streepjescode, met daaronder een duidelijk met het blote oog leesbaar langer getal waarin de ‘9’ na ‘12’ voorkwam.
17. We vragen hoeveel gestorvenen er op het monument staan, niet hoeveel namen van gestorvenen. Op het
monument stonden 14 gestorvenen (op de foto’s) / 18. Simpel op te lossen met infobord op de zijkant van de kerk
19. Gevaarlijke vraag. A) NW want ook op het hek links van de kerk staat nog ‘1862’ waarvan de som van de cijfers
17 was B) NW want Jezus wijst niet met vingerS (= meervoud dus minstens 2) maar met slechts 1 vinger naar zijn
hart C) W (er stonden op de foto op het infobord nog wel paar keer Jezus afgebeeld klein aan het kruis maar dat is op
het kerkhof, en de inrichter zegt bij de vraag ‘niets op het kerkhof zoeken’) Afgebeeld kerkhof telt voor werkelijkheid.
20. Mits wat zoekwerk en speurwerk kon je alle getallen daar vinden bv. ‘99’ op rood-witte buis. Antwoord: 0
21. Tricky vraag. Je krijgt eerst het vraagje ‘Heb ik weer whisky gezopen?’ Ook dat moet je beantwoorden, maar je
mag dat enkel met NEEN doen, omdat de inrichter in de bundel zegt dat hij nooit alcohol drinkt. De vraag zelf dan: op
het bord vond je in de Nederlandstalige en Franstalige tekst ‘Breughel’, maar in de Engelstalige tekst staat het vreemd
genoeg anders: ‘Bruegel’. Dan bevond zich nog achter je rug, hoog op de muur bij de toegang, een bordje met
“Andries D’Hoeve”, en ook dat is volgens de informatie in je boekje (wegbeschrijving Werfstraat) een kunstenaar.
22.Gewoon klasseren van rechts naar links zoals gevraagd, en dus niet van links naar rechts
23.Er zijn daar twee borden met de teksten “29 mei” en “2004”. Je moet dus beide borden bekijken. Op het ene bord
vond je o.a. ‘PIER’ in ‘Pierre’ en ‘ROG’ in ‘Roger’. Op het andere bord vond je ook nog ‘UIL’ in ‘Guillaume’ .
24.Zeer gevaarlijke vraag. Er zijn daar meerdere borden met gedichten van een persoon waarvan in de naam ‘AN’
verborgen zit (Roland, Jan, Eliane, …) en in elk gedicht kon je wel minstens één antwoord vinden. En…een muur
heeft natuurlijk altijd twee zijden. Ook aan de andere kant van de muur, langs de Brusselstraat, hing nog een gedicht,
helemaal op het einde, geschreven door ‘Andries D’Hoeve’ en met daarin ‘luisterend’. De Chinese wijsgeer Lu Chin
Ping gaf je op pagina 4 een duidelijke hint, want aan het einde van de muur is er een poortje. Soms kan je dit
ontgrendelen, andere keren is het op slot en dan moet je de ‘lange weg naar volmaaktheid’ (= foutloosheid) langs de
andere kant op straat aflopen tot het einde om het gedicht te vinden.
25.De inleiding tot de vraag is misleidend. Op het bord staat “Eden” (Eden Hazard) maar dat vragen we niet. De vraag
is welk woord de naam is van een voormalige Rode Duivel. Eden Hazard is geen voormalige Rode Duivel, hij is het nu
nog altijd. Op het bord staat echter ook ‘Georges’, wat wel degelijk de naam is van een voormalige Rode Duivel (b.v.
Georges Grün, Georges Leekens, …) In je boekje stond de juiste betekenis van ‘voormalige’ uitgelegd trouwens.
26.Je las daar ‘hazendans’, dus juiste antwoord was ‘knaagdieren’.
27.Je kan twee wandelingen onafgebroken volgen van hier tot aan de Juffrouw kapel, dus twee antwoorden nodig.
28.Op een bout/moer te lezen aan een van de palen van het hek voor de uitkijktoren (wie de E voor F, L of nog
andere letter aanzag werd niet bestraft).
29.Afschrijvertje op infobordjes.1 november is fout: oktober telt 31 dagen, dus half oktober is 15,5 maw vanaf 15
oktober om 12 uur ’s middags mag de Oudenberg gemaaid worden.
30.Je telde 32 sterren op de koepel, maar op de koepel staan ook nog Jezus en Maria. Ook dat zijn 2 “sterren uit lang
vervlogen tijden” volgens de informatie in je bundel en ook hen moest je dus meetellen. Totaal: 34 sterren.

10 gouden tips voor minder ervaren speurders om volgende keer nog beter te doen!
Tip 1: Af en toe op de grond kijken kan helpen
Ben je aan het zoeken naar antwoorden? Kijk af en toe ook eens op de grond of daar geen antwoord te vinden is op bv
roosters, putdeksels, stenen op de grond enz. Antwoorden kunnen ook op kleine zaken als vijzen of hangsloten staan.
Tip 2: Heel grondig je boekje lezen kan helpen
Neem de tijd om eens grondig de tekst en vooral ook de toeristische informatie in je boekje te lezen. Vaak bevat die
zaken die je nodig hebt om de vragen op te lossen, of verborgen hints. Bv. “Hoeveel keer bevindt “L’Haire” zich hier?”
Ter plaatse vindt je het 5 keer, maar volgens de toeristische informatie staat het ook nog eens op de voorpoot van de
olifant => 6 keer. Bv. “Hoeveel sterren bevinden zich op de kapel?” Ook Jezus en Maria zijn sterren volgens je boekje.
Tip 3: De zoektocht meer dan één keer doen kan helpen
Soms zoek je je suf naar een antwoord en je vindt het niet. Je gaat een tweede keer kijken en je oog valt er haast
onmiddellijk op. Vreemd, maar een tweede keer zie je vaak meer !
Tip 4: Staat er ‘volgens gegevens’ ipv ‘volgens gegevens ter plaatse’ in de vraag? Dan telt heel je boekje mee!
Elk jaar zit in de Denderroute zoektocht ergens een ‘volgens gegevens’-vraag. Dan zoek je niet alleen ter plaatse waar
je je bevindt zoals gewoonlijk, maar bovendien ook in heel je boekje naar antwoorden.
Bv. “Wat is volgens gegevens de naam van een brug?” In heel je boekje kunnen bijkomende antwoorden verstopt zitten.
Zoek overal: in het reglement, toeristische info, wegbeschrijving, op foto’s enz. naar namen van bruggen.
Tip 5: Kijk steeds uit voor meerdere borden, platen, stenen, palen, enz.
Vraag je altijd af of er nog een tweede of derde gegeven te vinden is dat voldoet aan de vraag.
Bv. Welk dier staat vermeld op het bord met “29 mei” en “2004”? Als er ter plaatse twee borden zijn waar allebei “29
mei” en “2004” op staat mag en moet je dierennamen van elk bord halen. Hetzelfde geldt voor bv. “de steen”. Bv. “de
steen ter nagedachtenis van slachtoffers uit de wereldoorlog”. Als er zo 2 stenen te vinden zijn ter plaatse aan de kerk
die aan het gevraagde voldoen tellen die allebei mee!
Tip 6: Let op voor tussenvraagjes
In je reglement staat altijd dat je ELKE vraag moet beantwoorden. Dat zijn dus niet alleen de vetgedrukte vragen met
“Vraag” ervoor, maar ook vraagjes die hier of daar in je bundel verstopt staan, zoals ‘Heb ik weer whisky gedronken?’
Je beantwoordt zo’n vraagje met JA op je antwoordenblad, tenzij er een of andere reden is om NEEN te antwoorden,
bijvoorbeeld omdat de samensteller je heeft meegedeeld dat hij nooit alcohol drinkt.
Tip 7: Wees nooit tevreden met maar één antwoord
Bij vragen met ‘mogelijke antwoorden’ of open vragen is het heel vaak zo dat er meer dan één antwoord te vinden is.
Bv. “Welke wandeling kan ik vanaf hier onafgebroken volgen tot aan de Juffrouw kapel?” Als er zo 2 wandelingen zijn
moet je ook beide wandelingen antwoorden.
Vraag je dus altijd af of er nog een tweede, zelfs derde of vierde geldig antwoord kan zijn op de vraag.
Tip 8: Enkelvoud is niet meervoud
Een klassiek strikvraagje in zoektochten is bv. ‘Wijst Jezus met de vingers van zijn linkerhand naar zijn hart?’ ‘Vingers’
is meervoud en veronderstelt dus meer dan één, namelijk minstens twee. Wijst hij maar met één vinger kan je dus niet
zeggen dat hij met vingers (= minstens twee) wijst.
Tip 9: Pas op met misleidende tekst die de vraag vooraf gaat
Elke zoektocht is een kat-en muisspel tussen samensteller en deelnemer. De deelnemer probeert zoveel mogelijk
antwoorden te vinden en zoveel mogelijk vragen juist te beantwoorden. Maar de samensteller van zijn kant probeert te
voorkomen dat je alles vindt, door de deelnemer soms bewust op het verkeerde been te zetten. Dat doet hij door bv
voor de vraag je aandacht te trekken naar één welbepaald bord of steen, bv “naast de toegangsdeur bemerk je een
steen”. Wanneer de vraag dan volgt is je aandacht al op die steen gericht en vergeet je dat er ook nog een andere steen
kan zijn. Lees daarom de vraag ook eens zonder rekening te houden met de regels tekst voorafgaand aan de vraag.
Tip 10: Getallen moeten in een zoektocht juist zijn
Bv. “Bevinden zich hier 2 tractoren?” Als er 1 tractor staat is het antwoord NEEN, maar ook als er 3 of 4 staan.

