
 
 

 

 

Reeds na de eerste uitgave bleek dat een nieuw organisatorisch talent kon toegevoegd worden aan het reeds 

uitgebreide Vlaamse arsenaal aan inrichters. Enkele groeipijnen zijn bijna volledig verdwenen. Discussie is er 

overal meestal en twijfels ook. Omdat zoektochten maken en oplossen nu eenmaal geen exacte wetenschap is! 

Het ROS is een matigend verlengde van het stroeve VZV, dat verstrikt raakte in haar reglementen, waarvan tot 

op heden nog enkele absurde ‘geijkte wissewasjes’ hun invloed hebben in het zoektochtgebeuren. Bvb. dat ‘10’ ≠ 

‘1O’ als in beide gevallen het getal tien wordt bedoeld! Waar in godsnaam is te lezen dat ‘nul’ als cijfer ovaal 

moet zijn en niet rond mag zijn!? Laus stultitiae!? 

Op zoek in Ninove, mooie stadje om speurend te verkennen. Aanvankelijk werden we wat in slaap gewiegd, 

gemakkelijk te vinden afschrijvertjes, geen hersenbrekers, niets moeilijk. Het was slechts schone schijn. 

Een greep uit de slaapverwekkers en uit die met venijn beladen … . 

 

In de omgeving iets verderop bemerk je ook een kunstwerk geschonken 

door de Karnavalraad met daarop een inwoner van Ninove die zijn 

favoriete groente bij heeft. Bij dit kunstwerk:  

Vraag 4: Hoeveel wortels bevinden zich bij dit kunstwerk? 

Kies uit:    1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 

Bij = binnen de 2 m. Naast de Ninovieter één reuzegrote wortel, één stuk 

wortel in zijn rechterhand, drie (rode) als achtergrond op bord met 

gedicht. In de aanvangstekst van de zoektocht zegt de inrichter dat een 

bijnaam van een inwoner van Ninove o.a. ‘Wortel’ is. Dus de afgebeelde 

persoon, een inwoner van Ninove, is ook een wortel. Antwoord: 6. 

 

 

Vraag 10: Aan het gebouw met “brandweer” vonden we een woord van 

maar liefst 16 letters. We geven je hierbij alvast 15 letters van dat woord: 

A-A-E-E-E-E-N-N-R-R-R-B-W-D-K. Wat is de 16de letter van het hier te lezen 

woord?      Kies uit:   N – R – T – P – Z – A – E  

We bevonden ons daar bij de brandweerkazerne en dit was ook het te 

zoeken woord. Alleen de letter Z ontbreekt in de opgesomde letters van 

bedoeld woord. Maar er wordt niet gevraagd naar de 16de (ontbrekende) 

letter van de 15 opgegeven letters, doch naar de 16de letter van dit te zoeken 

woord en dit is de laatste en 16de letter ervan, nl. de letter E. 

 

 

Vlak naast het beeld van de Twijnster bemerk je een 

bord met o.a. “ingehuldigd” en “21 juni 2002”. In de 

woorden op dit bord komen een aantal namen van 

muzieknoten verborgen voor. 

Vraag 12: Welke van de volgende zeven namen van een 

muzieknoot zitten verborgen in een woord op een bord 

met “ingehuldigd” en “21 juni 2002” in de onmiddellijke 

omgeving van de Twijnster? 

Kies uit:   ut – do – re – mi – fa – sol – la – si. 

 

 



Wij vonden twee borden die voldeden aan de gestelde voorwaarden binnen de 20 m van de Twijnster. Op het 

bord vlakbij de Twijnster zat do, re, fa, la en si verborgen. Op het tweede bord ook nog mi. Maar er wordt 

gevraagd ‘van de volgende zeven namen van een muzieknoot’ en si was de achtste! En nog eens maar, want in 

het reglement staat ‘ut’ niet in de opsomming van de namen van muzieknoten, dus is si toch de zevende naam 

van een muzieknoot in de rij! 

Restaurant “De Nieuwen Hommel” ligt gedeeltelijk op het Kerkplein en gedeeltelijk in de Dekenij straat maar 

voor volgende vraag zijn we slechts geïnteresseerd in wat zich bevindt in de Dekenij straat. 

Vraag 25: Van welke drank is een glas, pot, fles (gv) slechts afgebeeld in de Dekenij straat en niet op het 

Kerkplein?  Kies uit:   Witkap Pater   –   strepken   –   wijn  

Rare vraag. We zijn slechts geïnteresseerd in wat zich in de Dekenij straat, maar men moet 

tot nazien wat zich op het Kerkplein bevindt om te kunnen antwoorden! Witkap Pater 

vonden we zowel in de Dekenij straat als aan de gevel van het restaurant op het Kerkplein, 

dus geen goed antwoord. Alleen in de Dekenij straat treffen we een glas met Strepken aan.  

En dan komt het. Op diverse grafplaten aan de kerk, die zich op het Kerkplein bevindt, staat 

een kelk afgebeeld. Daarin wordt wijn geschonken. Volgens Prisma is een kelk een drinkglas. 

En dit is GEEN bijkomende Prisma-betekenis, maar één van de betekenissen van dit woord! 

Dus vindt men zowel in de Dekenij straat als op het Kerkplein een glas waarin wijn 

geschonken wordt. Wijn is dus geen goed antwoord en dit hadden bijgevolg meer dan 50% 

van de deelnemers verkeerd ingeschat i.p.v. juist! 

 

 

Einde straat aan Maria en straatnaambord rechts, maar eerst nog een vraag oplossen bij het witte huis met de 

rode deur (gv) (“Dekenij”): 

Vraag 27: Noteer het bouwjaar (gv) van een huis zoals het is vermeld op of aan dit gebouw. 

De koninginnenvraag! In al zijn eenvoud. Volgens de gegevens op de voorgevel werd dit gebouw gebouwd in 

1757. We vonden dit eens als “I757” en als “1757”. Maar in de vraag wordt niet gesteld het bouwjaar van DIT 

huis, doch van EEN huis. Op een infobord op de voorgevel staan ook nog 1973 en 1676 vermeld en in die jaren, 

net zoals in ieder jaar, zullen ook wel talloze huizen gebouwd zijn. Prachtig! 

 

We kijken nu al reikhalzend uit naar de volgende editie, ditmaal in Aalst. Zoals reeds aangegeven, hebben we er 

een inrichter bij met de nodige spirit om een zoektocht met een ziel te maken. Het mag wel eens wat moeilijker, 

als het maar juist is.  Tot volgend jaar. 

                                                                                                                                         Wiero 


