
 

 

 

 

REGLEMENT 

Lees dit reglement zeer aandachtig, het zal je helpen bij het oplossen van de vragen en bevat ook nuttige tips! 

1.Bij vragen gevolgd door “kies uit” of “K.U.” is maar één van de opgegeven antwoorden het juiste antwoord en mag 

je dus nooit meer dan 1 antwoord kiezen. Bij vragen gevolgd door “mogelijke antwoorden” of “M.A.” is er minstens 

één juist antwoord, maar kunnen er ook meerdere juiste antwoorden zijn en in dat geval moet je alle juiste antwoorden 

geven.  

2.“In de omgeving” = in een straal van 25 meter, het herkenningspunt inbegrepen (bv. “in de omgeving van het 

standbeeld van Manneken Pis”, dan zoek je op het beeld zelf + 25 meter) / “In de onmiddellijke omgeving” of “hier” 

= in een straal van 15 meter, het herkenningspunt inbegrepen / “Bij” = in een straal van 5 meter, het herkenningspunt 

inbegrepen. “Op of aan een gebouw” is op het gebouw of er aan bevestigd (bv. een deur, een raam, een 

uithangbord aan de muur enz). De hoogte speelt geen rol in de bepaling van de zoekruimte.  

3.Wat tussen dubbele aanhalingstekens staat moet als exact te vinden/te lezen tekst of exact te noteren tekst 

worden beschouwd, bv. “kerk” je moet zoeken naar het woord “kerk” en niet naar een echte kerk. Wat niet tussen 

aanhalingstekens staat betekent een echt gegeven, bv. kerk je moet zoeken naar een kerk, of naar een afbeelding 

van een kerk, want een afbeelding telt in een zoektocht altijd voor werkelijkheid: een afbeelding van een kerk is een 

kerk, een afbeelding van een walvis is een walvis enz. Een deel van het geheel telt ook voor het geheel, bv. een 

leeuwenkop = een leeuw.  

4.Als je een gegeven moet noteren dat je ter plaatse vindt, noteer dan steeds juist en exact zoals je het ter plaatse 

vindt. Hoofdletters of kleine letters, kleur, vorm van de letters, grootte of lettertype heeft geen belang, bv. “ABC” = 

“abc” = “AbC” = “abc”. Maar de spelling en spaties in teksten hebben wel belang, bv. “theater” is niet hetzelfde als 

“teater”, en “kerktoren” is niet hetzelfde als “kerk toren”. Accenten en punten op letters mag je wegdenken, bv. é = è  

= e en ook i = I = i zonder puntje. Leestekens (punten, komma’s, enz.) in teksten mag je niet wegdenken. 

Jaartallen moeten steeds correct zoals ter plaatse te vinden genoteerd worden (I of J is niet hetzelfde als 1).  

5.Prisma is niet nodig, deze zoektocht is perfect oplosbaar enkel met gegevens ter plaatse, in de bundel en 

wat parate kennis, zonder raadplegen van woordenboeken. Zoek dus geen vallen op bijkomende betekenissen 

van woorden in Prisma noch op een Prisma-betekenis die afwijkt van de algemeen gangbare betekenis, en bij het 

zoeken naar bv. namen van een dier zijn algemeen gekende dieren (die elke normale mens kent ook zonder een 

woordenboek te moeten raadplegen) voldoende als antwoord.  

6.Een vraag kan meer dan één juist antwoord hebben dat je ter plaatse kan vinden, ook als ze in het 

enkelvoud gesteld is. Vraag je daarom bij elke vraag af of er nog een antwoord te vinden is, ook als je al 1 of 2 

antwoorden gevonden hebt. Soms zal de inrichter je helpen door te vermelden ‘één antwoord’, in dat geval hoef je 

uiteraard niet naar meer dan één antwoord te zoeken. Toelichtingen tussen haakjes (  ) zijn ook steeds bedoeld om je 

te helpen, en nooit om je in de val te lokken, te misleiden of op het verkeerde been te zetten.  

7.Een en één is niet hetzelfde. “Een” betekent 1 of meerdere en verwijst dus zowel naar enkelvoud als meervoud, 

“één” of “1” betekent “1 en slechts 1, niet meer of niet minder”. Een aantal moet in een zoektocht juist zijn, als ik je 

bijvoorbeeld vraag of er 2 bomen staan dan is het antwoord “neen” als er maar 1 boom staat, maar ook “neen” als er 3 

bomen staan. Enkel als er precies 2 bomen staan, niet meer of niet minder, mag je antwoorden met “ja”.  

8.Alles wat de inrichter meedeelt in de tekst op het routeblad of in het reglement moet je steeds blindelings voor 

waarheid aanvaarden en heeft voorrang op informatie ter plaatse of parate kennis die hiervan afwijkt. Stel bijvoorbeeld 

dat de inrichter in de tekst zegt dat er in de fontein een beeld van een leeuw staat. Ter plaatse stel je echter vast dat 

dit geen leeuw maar een arend is. Toch moet je, indien daarnaar gevraagd, antwoorden dat er een leeuw te zien is.  

9.Romeinse cijfers zijn I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M =1000. Arabische cijfers zijn 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Namen van muzieknoten zijn ut, do, re, mi, fa, sol, la, si. Klinkers zijn enkel a,e,i,o,u,y.  ij is geen 

klinker maar twee letters en is daarom niet gelijk aan y.  
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10.Bij “volgens gegevens ter plaatse” of “vgtp” maak je alleen gebruik van wat je ter plaatse  vindt om de vraag te 

beantwoorden en haal je dus geen antwoorden uit je zoektochtbundel. Bij “volgens gegevens” telt niet alleen wat je 

ter plaatse of verderop het parcours vindt maar ook alle informatie waarover je beschikt in je zoektochtbundel 

(reglement, wegbeschrijving, toeristische informatie enz.) en die een antwoord zijn op de gestelde vraag mee. 

11.Naam en wezen is niet hetzelfde. “Welk dier zit verborgen in een woord” = geen. Er kan immers geen dier in een 

woord zitten. Vraagt de inrichter daarentegen “welke naam van een dier zit verborgen in een woord” dan antwoord je 

met het dier en de dieren waarvan je de naam kan vinden in een woord op het bord. Een naam van een persoon kan 

zowel een voornaam (al dan niet afgekort) als een familienaam zijn. Verborgen in een woord: in ‘kakkerlak’ is o.a. 

verborgen ‘kak’, ‘lak’, ‘la’, ‘akker’ enz. Maar ‘kakkerlak’ zit niet in zichzelf verborgen. Omgekeerd verborgen in een 

woord: in ‘pissebed’ is o.a. ‘sip’, ‘bes’ en ‘eb’ omgekeerd verborgen. Met wezens bedoelen we o.a. mensen, dieren, 

bijbelse en mythologische figuren. 

12.(gv) op het einde van de vraag betekent: de vraag bevat geen enkele val / is geen strikvraag. (gv) na een woord 

in het midden van de zin betekent: zie geen valstrik in het gebruik van het woord waarop (gv) slaat. Er ligt geen enkele 

val op voorzetsels (op, in, over, tegen,enz.) en ook nooit op het woordje ‘of’, bv. ‘links of rechts’ = ofwel links, ofwel 

rechts ofwel allebei. Zoek ook geen val op het woord “bord”. Materiaal waaruit het gemaakt is speelt geen enkele rol. 

Een bord kan wel uit meerdere delen/platen bestaan maar blijft nog altijd hetzelfde bord.  

13.Zoek niets achter glas (ramen, vensters) en houd geen rekening met gegevens achter glas (ook niet met 

gegevens die aan de binnenkant van het glas vastgekleefd zijn). In glas (bv. een glasraam) of achter beschermglas 

aan (info)borden, menukaarten van restaurants of aan een heiligenbeeld telt wel. Wat op luifels, stickers, doeken of 

spandoeken staat telt mee; vlaggen en wimpels niet.  Zoek niets op brievenbussen, deursloten en bellen. 

14.Belangrijk is het verschil tussen “de/het” in de vraag of “een”. Als ik vraag naar gegevens op ‘een bord’, en er 

zijn meerdere borden die aan het gevraagde voldoen aanwezig binnen de zoekruimte, dan tel je alle gegevens op 

verschillende geldende borden samen en geef je één globaal antwoord. Als de vraag gaat over “het bord” en er zijn 

meerdere borden die aan het gevraagde voldoen aanwezig binnen de zoekruimte, dan antwoord je per bord apart en 

geef je dus twee, drie, of meer antwoorden op de vraag afhankelijk van het aantal borden. Hetzelfde geldt voor bv. “de 

plaat” of “een plaat”, “het beeld” of “een beeld”, “het woord” of “een woord” enz.  

15.Je moet op geen enkele vraag antwoorden met “geen”, “niets”, “niemand”, “nul”, “0”, “onbepaald”, “kan ik 

niet weten” en dergelijke tenzij dit is voorzien in de opgegeven antwoordmogelijkheden. Elke vraag (een vraag 

herken je aan een vraagteken) moet wel beantwoord worden. Er kan hier of daar ook een strikvraag 

voorkomen. Lees daarom elke vraag zeer aandachtig, en antwoord alleen op wat er gevraagd wordt. In de tekst 

staan zeker nooit tikfouten/spelfouten. Staan die er wel, dan moet je ervan uitgaan dat de samensteller met opzet 

dit zo geschreven heeft. Soms wordt in plaats van een vraag te stellen een opdracht gegeven bv. “noteer”, “vermeld”, 

enz. Elke opdracht moet dan ook steeds uitgevoerd worden.  

16.Overleg na de zoektocht eens over de antwoorden met vrienden of kennissen. Door elkaar te helpen zal je 

beiden betere resultaten behalen. De samensteller of controleur benaderen is valsspelen en dus verboden. Op 

mails met vragen om verduidelijking, hulp of toelichting zal niet gereageerd worden, dus bespaar u de moeite. Dit is 

een zoektocht, dit betekent dat het vooreerst gaat om goed zoeken. Hoewel we deze zoektocht bewust niet te 

moeilijk hebben gemaakt, zal niet elk antwoord zich zomaar direct in het zicht, op ooghoogte of groot aan een gevel 

bevinden. Er kan al eens een antwoord te vinden zijn op een minder evidente plaats, in de hoogte, op de grond, enz.  

                                                       

             Loop van de Dender (bron: Wikipedia) 
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ROUTEBLAD 

Welkom in Geraardsbergen, tijd voor de 4de ROS Denderroute-zoektocht! Na ons eerste bezoek 

aan dit mooie stadje in 2014, ons speurwerk in Ninove in 2015 en onze verkenning van Aalst vorig 

jaar (2016) keren we dit keer nog eens terug naar de Oudenbergstad voor een korte wandeling 

door het gezellige historisch centrum. Daarna verkennen we ook de top van de Muur en de groene 

omgeving van de Oudenbergkapel, waar we genieten van het uitzicht, hoog boven de stad. 

              

                    Oudenbergkapel                                             De Grotestraathelling                                                  Manneken Pis 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             O.L.V. Hemelvaartkerk 

 

 

 

 

Geraardsbergen is een stad in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen. De stad ligt in de Denderstreek, aan de 

Dender en tegen de Oudenberg aan. De stad telt ruim 33.000 inwoners (2016), die Geraardsbergenaars worden 

genoemd. In de wielrennerswereld is de stad berucht omwille van de steile en hobbelige Muur van 

Geraardsbergen. De stad is ook bekend om zijn mattentaart. Het jaarlijkse feest van Krakelingen en 

Tonnekensbrand is door UNESCO erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. De heilige 

Bartholomeus en Adrianus zijn haar patroonheiligen. De plaatselijke benaming voor Geraardsbergen luidt 

Giesbaargen. 

Geraardsbergen werd na 1060 gesticht door Boudewijn VI van Vlaanderen wegens zijn strategische ligging op een 
heuvel aan de rechteroever van de Dender op de grens met het hertogdom Brabant en het graafschap 
Henegouwen. Het graafschap Vlaanderen was tot 1046 in het oosten begrensd door de Schelde. In dat jaar 
palmde Boudewijn V, graaf van Vlaanderen het gebied tussen de Schelde en de Dender in. De oostgrens werd 
vanaf dan de Dender en de steden op deze rivier moesten het nieuw verworven gebied beschermen. Vervolgens 
kocht Boudewijn de heuvel met het omringend gebied van Geraard van Hunnegem, vandaar de naam 
Geraardsbergen die hij aan de nieuwe plaats gaf. Maar de plaatsnaam Geraldi Montem, de Latijnse vertaling van 
Geraldsberg, is al eerder geattesteerd nog voor Geraardsbergen als oppidum is gesticht. Dit gegeven roept op zijn 
minst toch vragen op over de stelling als zou het oppidum genoemd zijn naar de lokale heer Geraard van 
Hunnegem. Is dit oppidum gesticht op de plaats die bekendstaat onder de naam Geraardsbergen dan moet deze 
stichting wellicht worden gezien als een verschuiving van niveau waarbij de bestaande nederzetting Geraards-
bergen promoveert tot de status stad. De pre-stedelijke Frankische nederzetting ligt trouwens op de linkeroever en 
buiten de oorspronkelijke ommuurde stadskern op de rechteroever op de flank van de Oudenberg. In 1068 ontving 
de plaats reeds stadsrechten van de nieuwe graaf Boudewijn VI. De stadskeure werd op het einde van de 12e 
eeuw schriftelijk bevestigd door Filips van de Elzas. 

In 1081 overtuigde Robrecht I de Fries, hierin geruggensteund door de heer van Boelare, de Benedictijnen om hun 
abdij te verhuizen van Dikkelvenne naar Geraardsbergen. Zo ontstond de Sint-Pietersabdij. In 1175 werden de 
relieken van Sint-Adrianus overgebracht naar Geraardsbergen waarbij de abdij werd omgedoopt naar de naam 
Sint-Adrianusabdij. De abdij, die van grote betekenis zou worden voor de stad, kende een grote bloei en een 
belangrijk abdijcomplex werd uitgebouwd. De verering van Sint-Adrianus op de Sintadrianushelling als 
beschermheilige tegen de pest gaf Geraardsbergen zulk een uitstraling dat de stad ook wel Adrianopolis werd 
genoemd. Verscheidene mirakels zouden toegeschreven zijn aan de verering van de heilige Adrianus. Vanaf de 
12e eeuw werd Geraardsbergen een centrum van lakennijverheid en kende een grote bloei. De stad ontwikkelde 
zich vanaf de 13e eeuw verder op de linkeroever van de Dender. In 1332 werden er nieuwe vestingmuren, torens 
en zes stadspoorten gebouwd. In Geraardsbergen ontwikkelde zich een middeleeuws stadspatroon met een hoge 
stad en een lage stad. 
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Voor deze vierde editie hebben we zoals gewoonlijk weer geprobeerd om een niet al te lang, op 

één verplaatsing doenbaar, maar toch mooi parcours samen te stellen, langs historische steegjes 

en bezienswaardigheden. Vergeet je bon voor een gratis mattentaart niet te gebruiken bij 

Olavs Mattentaartenhuis in de Brugstraat (net onder de Markt), open vanaf 7:30 ’s morgens (op 

zondag vanaf 8:00) met ontbijtkaart. Opgelet: gesloten op maandagnamiddag en op dinsdag! 

Mocht je het reglement nog niet gelezen hebben, doe dit dan zeker grondig voor je vertrekt. Het 

zal je helpen bij het oplossen van de vragen. Heel wat vragen zijn mits wat zoeken eenvoudig op 

te lossen en iedereen kan op elke vraag haast zeker een antwoord vinden. Dit neemt niet weg dat 

er niet hier of daar een ‘moeilijkheid’ in de vragen zit, zoals een bijkomend antwoord of een 

strikvraagje. Goed uit je doppen kijken ter plaatse is de boodschap.  

Je antwoorden moeten ten laatste op 3 juli 2017 (poststempel van ten laatste 3 juli = bewijs) 

gepost worden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Karl Delauw 

                               Nachtegaallaan 14 bus 11 

                                                                 1731 Zellik   

Wijzigingen (bv. verdwenen gegevens) in de loop van de zoektocht zullen uitgehangen worden bij de 

toeristische dienst van Geraardsbergen, alsook vermeld worden op de website van de organiserende 

zoektochtvereniging Ros: 

                            www.zvrosbeiaard.be             

Neem er zeker eens een kijkje als je meer wil weten over zoektochten. Je vindt er een kalender met alle 

zoektochten die momenteel lopen, nuttige tips en nog veel meer! Voor slechts 10 euro per jaar voor een 

eerste lid en 5 euro voor een tweede lid kan je bovendien aansluiten en ontvang je een jaar lang het 

driemaandelijks clubblad, alsook een gratis deelname aan de eindejaarszoektocht! Andere 

zoektochtenclubs zijn o.a. CABORA (Oost-Vlaanderen) en WRV (West-Vlaanderen).  

                                                                                          

Deze zoektocht telt mee voor de clubkampioenschappen van zoektochtenclubs ROS, WRV en CABORA. 
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DEEL EEN 

De zoektocht begint voor de toeristische dienst “De Permanensje” (niets binnen zoeken, gv). 

 

Los de eerste vier vragen op in de omgeving van de toeristische dienst en de Marbol. De toon is 

meteen gezet: het wordt zoals altijd weer een doodeenvoudige en papgemakkelijke zoektocht!  

VRAAG 1:  Wanneer zat de Muur van Geraardsbergen voor het eerst in de Ronde, vgtp? 

Kies uit: 1913   -      1940      -    1950     -      1973      -     2013 

VRAAG 2: Wat geeft, volgens gegevens ter plaatse, blijvend glans? 

Kies uit: goud     -        parels       -       glinsters       -      zweet     -       marmer 

VRAAG 3: Hoe diep is de Marbol hier? 

M.A.:    minder dan 3 m    -    minder dan 6 m    -    minder dan 9 m 

VRAAG 4: Was de oorspronkelijke Marbol volgens gegevens ter plaatse hoger, lager of 

even hoog als de huidige stenen Marbol? 

Kies uit: hoger     -       even hoog      -       lager 

Vervolg je weg langs het stadhuis tot bij Manneken Pis. Aan de gevel van het stadhuis bemerk je 

een bordje met “stadhuis” en interessante historische informatie over dit gebouw. 

Architecten/aannemers, beeldhouwers en bronsgieters zijn echte kunstenaars en ze gaven hier 

allemaal het beste van zichzelf. 

VRAAG 5: Hoeveel woorden waarin een uit twee letters bestaande naam van iets eetbaars 

is verborgen komen voor op het bord met “stadhuis” aan het stadhuis? 

Even verder bij Manneken Pis los je volgende vraag op. 

VRAAG 6: Welk(e) van volgende jaartallen is of zijn niet vermeld bij Manneken Pis, vgtp? 

M.A.:  1455     -       1459     -      1893     -     1899      -    1966      

 

De Marbol, vervorming van “Merck-“ of “Marktborre”, wordt reeds vermeld in de 
oudste gekende stadsrekening van 1392- 1393, en is de oudste gotische fontein 
van de provincie Oost-Vlaanderen. Ze ontving haar water van de Oudenberg. De 
oorspronkelijke zandstenen achthoekige zuil, met driepasnissen onder wimbergen 
en pinakelbekroning, verhuisde in 1935 naar het binnenhofje van het Oud 
Hospitaal. Wat je hier op de markt ziet is dus een recentere kopie, ook een 
achtkantig zuiltje versierd met waterspuwers en kleine gebeeldhouwde 
kraagsteentjes in een polygonaal bekken. Het bovenste gedeelte is gemarkeerd 
door acht nissen met drielobbige boogjes en bekroond door een spits met hogels 
en kruisbloem.  

 

Het Manneken Pis is een bekend beeldje. De inwoners plaatsten het beeld van 
een plassende jongen in 1459 op een fontein, ter vervanging van een door 
Gentenaars gestolen beeld van een leeuw. Het huidige Manneken Pis in de fontein 
is echter niet het origineel meer, het dateert uit 1985. Het oorspronkelijke beeld uit 
1459 is verloren gegaan. Maar in het museum De Permanensje treft men een 
ouder Manneken Pis uit de 18de eeuw aan. In Geraardsbergen werd in 1984 een 
Broederschap van het Geraardsbergse Manneken Pis opgericht, met als doel het 
promoten van het Geraardsbergse Manneken Pis in de wijde wereld. Er is een 
twist tussen Geraardsbergen en Brussel wie nu het oudste beeldje zou bezitten. 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqmOL7s6DPAhXJSRoKHRxwByMQjRwIBw&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geraardsbergen_-_Marbol_1.jpg&psig=AFQjCNEfUo7hBHO0CuZilISHLRaz3oBXcQ&ust=1474545342654467
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj73Zfnva_PAhXGuBoKHWdYAKYQjRwIBw&url=http://ijsetrippers.skynetblogs.be/archive/2008/02/18/geraardsbergen-den-echten-manneken-pis.html&psig=AFQjCNFpkm9E9Ev3RuXk4Tztr5k1JGuhLg&ust=1475063469828538
https://nl.wikipedia.org/wiki/1459
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)


Aan Manneken Pis sla je rechtsaf en neem je de Vredestraat, maar eerst een vraagje. 

VRAAG 7: Welke letter komt voor in een voornaam van een kunstenaar die is vermeld in 

de onmiddellijke omgeving van “taverne Stadhuis”?  

M.A.:  R  -  U   -   I   -   L   -  B  -   O  -  E    -  K     

Verder in de Vredestraat: 

VRAAG 8: Ooit was hij een populaire presentator op de Vlaamse televisie. Tijdens het 

hardop lezen van een van de vorige vragen heb je zelfs, zonder het te beseffen, 

zijn beroemdste uitspraak luidop herhaald. Nu is hij al geruime tijd van het 

scherm verdwenen. Wat is zijn hier te lezen familienaam en wat is die 

uitspraak? 

Aan het volgende kruispunt linksaf de Nieuwstraat nemen, maar eerst nog een vraagje in de 

omgeving van dit kruispunt: 

VRAAG 9: Welke medeklinker komt voor in de naam van de bloem die vermeld én 

afgebeeld is?  

M.A.: T    -     R     -     O     -     L  

In de Nieuwstraat: 

        

Even verder linksaf de Kleine Nieuwstraat inslaan. In deze straat: 

VRAAG 11: Welke term (gv), duidelijk te lezen in deze straat, kan men vormen door aan de 

letters in onderstaande rechthoek nog één letter toe te voegen en dan te 

scrabbelen? (geen val, gewoon antwoorden met één term bestaande uit drie 

woorden en acht letters) 

 

 

 

Na het oplossen van deze vraag keer je terug naar de Nieuwstraat, die je linksaf verder naar 

beneden vervolgt. 

VRAAG 12: Vul de twee ontbrekende woorden aan, volgens gegevens ter plaatse: 

               “ENJOY     .  .  .       .  .  .  .  .”      

         (één antwoord met de twee ontbrekende woorden, gv) 

          DCCLAES     

VRAAG 10:    Waar bevindt zich dit beeldje? 

      (antwoorden met het huisnummer) 

Kies uit:     4    -    6   -     8   -     10   -     12    -   14   -    16 



Beneden de Nieuwstraat sla je linksaf en onmiddellijk terug rechts de Patersstraat nemen. 

Vervolgens opnieuw linksaf, voorzichtig de straat oversteken en langs de kaai en de Dender 

verder naar links richting brug wandelen. Onderweg los je volgende vragen op: 

VRAAG 13: (cryptisch) Welk van hieruit duidelijk op of aan een gevel te lezen woord 

kunnen we omschrijven als ‘Geraardsbergen op zijn Italiaans’?  (één antwoord) 

Wat verder bemerk je een bord met een gedicht. De naam van de rivier waar je nu langs wandelt 

zit in de titel van dat gedicht. Het werd geschreven door iemand waarvan de voornaam met de 

letter ‘M’ begint. In dat gedicht komt de naam van een vliegend insect voor, dat je vaak aan water 

vindt.                       

VRAAG 14: Welke naam van een vliegend insect is vermeld op het bord dat aan 

bovenstaande beschrijving voldoet?  

Aan het volgende kruispunt bij “Montana” linksaf slaan en de Brugstraat nemen. 

Vervolgens de eerste straat rechts, de Molenstraat nemen. Links wandelen en links zoeken: 

VRAAG 15:  Welke naam van een personage uit ‘FC De Kampioenen’ is hier vermeld? 

Kies uit: Pico        -      Bieke      -     Oscar     -     Pascale       -      Boma     -      DDT 

Steeds Molenstraat volgen en voorbij het gedicht bij de twee omgekeerde voeten meebochten 

naar links bergop. Verder eerste straat links, de Duivenstraat, nemen. In deze straat: 

VRAAG 16: Welke van volgende namen van een familielid zijn in deze straat op een bord 

met een gedicht al dan niet verborgen in een woord vermeld? 

MA :  nonkel     -       kind       -      oom      -      zone     -      moeder     -      pa    -     buur 

Duivenstraat vervolgen tot einde en zo kom je terug op de Markt. Hier eindigt het eerste deel van 

onze zoektocht door Geraardsbergen!  

 

We maken nu de verplaatsing naar de tweede lus van deze zoektocht. Dit kan per auto of te voet.  

Per auto   (minder dan vijf minuten)  Verlaat de Vesten door Elektro De Roeve links van je te laten liggen en volg mee de weg  

tot bij de T-splitsing waar je linksaf slaat (na café ‘De Muur’). Nauwelijks een tiental meter verder aan de volgende T-splitsing 

onmiddellijk rechts (aan “t Lorreintje”). Negeer alle zijstraten en volg de steile Oude Steenweg bergop tot helemaal boven. 

Waar de weg terug vlak wordt sla je even verder bij “Driepikkel” rechtsaf (dit is net voorbij de dierenarts op rechterzijde). 

Parkeer je wagen op de ruime parking. 

Te voet   (tiental minuutjes wandelen)  Wandel de Vesten omhoog door Elektro De Roeve links te laten liggen en volg steeds 

de weg tot bij de T-splitsing. In plaats van aan café ‘De Muur’ linksaf en rechtsaf de Abdijstraathelling (zoals de auto’s) ga je 

hier rechtsaf (richting ‘De Muur’). Even verder bij kruispunt van vier wegen neem je het kleine wegje links naar omhoog (dit is 

Klein Frankrijkstraat, je volgt dus niet richting ‘De Muur’!) en blijft dit steeds bergop volgen, ook voorbij houten paaltje. Aan 

splitsing in bocht (bij paal met “7224”) meebochten naar rechts. Je komt uit bij de grote parking van de Oudenberg en moet 

alleen maar de weg dwarsen naar het pad naast  het rood-witte verkeersbord, groene vuilbak en elektriciteitskastje om met 

deel 2 van de zoektocht te beginnen. 

Tijdens je wandeling door Geraardsbergen kom je regelmatig figuurtjes tegen op de 

grond, zoals deze mooie afbeelding van een Marbol. Het is niet precies bekend wie 

deze tekening ontwierp maar vandaag siert de ronde bronzen versiering met een 

kleine Marbol van een hoogte van zo’n tien centimeter en een diepte van één 

centimeter de pleinen en straten van Geraardsbergen. Je zal deze dus zeker ook 

op verschillende plaatsen tegenkomen. Er zijn ook gelijkaardige plaatjes met 

andere afbeeldingen, al zijn deze wel veel zeldzamer. 



DEEL TWEE 

Het tweede deel van onze zoektocht begint bij de grote parking van de Oudenberg, waar je hetzij 

met je wagen hetzij te voet bent aanbeland. Deze tweede lus beginnen we met een kleine 

fotozoektocht. We maken een korte, ontspannende wandeling in de groene en rustige omgeving 

van de Oudenberghelling en zoeken onderweg enkel naar acht foto’s (geen vragen op dit traject, 

gv). 

Laat je wagen achter op de parking en wandel naar boven toe richting kapel. Net voorbij de 

parking begint links een verhard wandelpad, naast het rood-witte verbodsbord, een groene vuilbak 

en een elektriciteitskast (gv). Sla dit wegje in en blijf het steeds volgen tot je bij de volgende 

groene vuilbak en “7” op een houten paal komt. Daar sla je rechtsaf een nog smaller verhard 

paadje in (= hondenschool en “Leffe” links laten liggen). Blijf ook dit pad steeds volgen tot je op je 

rechterkant bij een zitbank en een groot bord met een gedicht en “Eddy Merckx” komt. Daar mag 

je stoppen met foto’s zoeken en begint het vragengedeelte van de tweede lus.  

MINI-FOTOZOEKTOCHT 

Tijdens bovenstaande wandeling gaan we op zoek naar 8 foto’s die we onderweg hebben 

genomen. Rangschik de foto’s in de volgorde waarin je het gefotografeerde tijdens 

bovenstaande wandeling voorbijwandelt (gv) (voorbeeld: BDEHGFAC) In deze fotovraag zit 

geen enkele val: alle foto’s zijn van zaken als dusdanig ter plaatse aanwezig en zijn op geen 

enkele wijze bewerkt of getrukeerd. Elke foto moet dus gerangschikt worden en dit slechts 

één maal, namelijk de eerste keer dat je hem voorbijwandelt.  

                               

 

              A       B    C    D 

 

                          

   

    E       F     G     H 



Bij het bord met “Eddy Merckx” los je volgende vraag op: 

VRAAG 17:  Welke verschillende woorden van drie letters en beginnend met ‘HE’ komen, al 

dan niet verborgen in een ander woord, voor bij dit bord? 

Je had het misschien nog niet door, maar je staat hier op de top van de legendarische Muur van 

Geraardsbergen. Kijk even naar beneden: ja, dat zijn de kasseien van het steilste stuk, waar 

renners jarenlang zwoegden. 

  

Vervolg je weg verder rechtdoor tot bij de gezellige taverne ’t Hemelryck. Hier zal in juli ook de 

prijsuitreiking van deze zoektocht doorgaan. Kijk wel vooral ook goed naar beneden op dit stukje 

weg, want zoals de kasseien er hier schots en scheef bijliggen…één verkeerde stap en hup, een 

ongelukje is hier gauw gebeurd. 

Cafés en tavernes hebben vaak de gewoonte om hun favoriete biermerken duidelijk op de 

voorgevel aan te geven. Ook hier zie je al van ver het beroemde rood-witte logo met de stier 

prijken! 

VRAAG 18: Welke naam van een biermerk (gv) is vermeld op of aan een gevel van deze 

taverne?     

(letters min. 2 cm. hoog, zoek niets binnen en niets op ramen, deuren en menukaart) 

Even verder neem je rechtsaf de korte maar steile kasseiweg omhoog naar de Oudenbergkapel. 

   

 

In de omgeving van de Oudenbergkapel ga je op zoek naar het antwoord op vragen 19, 20 en 21. 

Voor vragen 19 tot en met 21 zoek je dus niets binnen in de kapel! (gv) 

VRAAG 19: Ligt Edingen verder dan, minder ver dan, of even ver als Heikruis van de 

Oudenberg verwijderd, volgens gegevens ter plaatse? (gv) 

Kies uit: verder  - minder ver  -         even ver 

De Muur is een kasseiweg en een monument in de Vlaamse 
wielergeschiedenis. De steile strook heeft een lengte van 1075 meter. Het 
hoogste stijgingspercentage bedraagt 20%. De Muur is vaak het 
beslissende moment geweest in de finale van de Ronde van Vlaanderen. Hij 
start in het centrum aan de Dender en voert over de Oudenberg. Sinds 
Gent-Gent in 1950 wordt de Muur beklommen door wielrenners. De 
moeilijkheidsgraad van de beklimming op de fiets wordt gevormd door het 
feit dat de kasseien horizontaal zijn geplaatst en zodoende een soort kleine 

trap vormen. De Muur was steevast gedurende vele jaren de voorlaatste 

helling in de wielerwedstrijd de Ronde van Vlaanderen van 1973 tot 2011. In 
1940 werd de Oudenberg beschermd als landschap. 

 

De Oudenberg is een getuigenheuvel. Vanaf de top, die 110 m hoog is, heeft 

men een mooi uitzicht op de omgeving. Volgens sommige historici komt 

‘Oudenberg’ van ‘Odinberg’, een berg gewijd aan de Germaanse oppergod 

Odin. Boven op de Oudenberg staat de kapel Onze-Lieve-Vrouw, een ronde 

bedevaartkapel met een doorsnede van vijftien meter van muur tot muur. Ze 

zou op een oude tumulus (grafheuvel) staan, al is hier discussie over. 

Daarvoor stond een kleinere kapel die vermoedelijk uit de 17de eeuw stamde. 

Hier wordt Krakelingen en Tonnekensbrand gevierd, erkend door UNESCO 

als immaterieel erfgoed van de mensheid. Op de Oudenberg hangt vooral ‘s 

avonds een magische sfeer. 
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VRAAG 20: Tot welke familie behoort deze plant, vgtp? (één antwoord) 

                                                     

Boven de ingang van de Oudenbergkapel zie je kindje Jezus op de arm van Maria zitten. 

VRAAG 21: Bevindt zich bij het beeld van Jezus een vierletterwoord? Zo ja, welk 

vierletterwoord, dat begint en eindigt op een klinker (en met als twee middelste 

letters twee medeklinkers waarvan de eerste een ‘N’ is) bevindt zich bij het 

beeld van Jezus? 

We gaan nu de kapel binnen en gaan daar op zoek naar het antwoord op vijf vragen (vraag 22 

t.e.m. 26, gv) In deze ronde, kleine kapel zoeken we niets op de vele dankplaatjes aan muren, 

zuilen of waar dan ook. Het zou immers werk voor een halve gare zijn om hier gelijk nen dwazen 

‘troeten’ al deze bordjes te staan lezen (gv). 

Het eerste wat ons meteen opvalt in de kapel is dat de richting die je moet volgen voor de 

ommegang hier duidelijk werd aangegeven.  

Let goed op het kleine bordje met “ommegang” en pijl bij het offerblok met de engel. Langs deze 

ommegang kom je immers voorbij een aantal tafereeltjes als je de ommegang helemaal rondgaat. 

VRAAG 22:  Rangschik volgende teksten in de volgorde waarin je ze voorbijgaat als je de 

kapel helemaal rondgaat, vertrekkend bij het offerblok met de engel (de 

voorafgaande letter is voldoende - geen val op leestekens, sierletters of spaties): 

A.  “De graflegging van Jesus.” 

B. “Het verlies in den tempel.” 

C. “De kruissiging en de dood van Jesus.” 

D. “Jesus op den schoot zijner moeder.” 

E. “De voorzegging van Simeon.” 

F. “De ontmoeting van Jezus.” 

VRAAG 23: Welk jaartal zit verstopt (gv) in de Latijnse tekst boven het altaar?  

  

 

Huh, ik zie geen jaartal in de tekst boven het altaar… Toch wel, kijk nog maar 

eens goed. In vroegere tijden had men de gewoonte om een jaartal soms weer 

te geven in een tekst, onder vorm van een chronogram. Maar hoe ontcijfer je 

nu zo’n chronogram en ontdek je welk jaartal erin verborgen zit… Meestal zijn in 

de tekst een aantal letters ‘anders’ weergegeven dan andere: ze zijn opvallend 

groter of ze hebben een andere kleur. Haal al die letters eruit, en beschouw ze 

nu als Romeinse cijfers: M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X (of W) = 10, V of 

U = 5, Y = 2, I (of J) = 1. Als je alles optelt bekom je het verborgen/verstopte 

jaartal in Arabische cijfers! 

 



VRAAG 24: Wat kost in deze kapel exact 6 euro? (gv, de streepjes zijn geen mintekens) 

Kies uit: 1 misintentie en 1 boekje   -  1  kaars en 1 boekje  -   2  boekjes    -    2  kaarsen   

VRAAG 25:  Noteer het volledige Latijnse woord, duidelijk te lezen in deze kapel:  

                          __ I   L  ___________ M 

Je bemerkt aan de muur van de kapel rechts ook een opvallend grotere steen met bovenaan 

“Jesus Maria Joseph” en “ter zaliger gedachtenis”. Ook nu nog hebben mensen soms meerdere 

voornamen, al is dat steeds minder gebruikelijk. Ook op deze steen merk je dat er een persoon 

vermeld is die twee voornamen had.  

VRAAG 26: Welke letter komt hier tweemaal voor in de voornaam van een zekere Van 

Crombrugg(h)e? 

M.A.: S    -    T    -     E     -    N     -    C     -    I    -     L    

We verlaten de kapel na het oplossen van deze vragen. Bij het buitengaan slaan we rechtsaf, 

laten de steile kasseien vanwaar we kwamen links liggen en nemen wat verder naast de reling de 

trappen naar beneden (voorzichtig, vooral na regen!) 

Beneden de trappen gaan we rechtsaf (= vijver links van ons laten liggen) maar voor we dat doen 

gaan we eerst even naar links, waar een infobord met “Toerisme Vlaamse Ardennen” werd 

geplaatst met informatie over de streek. In de onmiddellijke omgeving van dit bord lossen we 

vragen 27 en 28 op: 

VRAAG 27: Wanneer stond hier volgens gegevens ter plaatse de eerste Mariakapel? 

Kies uit: 1100     -       1200      -     1300     -      1400      -      1500 

VRAAG 28: Hoeveel wezens zijn hier afgebeeld op het bord met “toerisme” ?  

(niets zoeken op kaarten of legendes – het logo van ‘toerisme Vlaanderen’ stelt geen 

wezen voor) 

Na het oplossen van deze twee vragen gaan we zoals gezegd terug richting trappen vanwaar we 

kwamen. We laten de trap rechts liggen, vijver links liggen en volgen het verhard pad. Wat verder 

bemerk je op een muur een bord waarop een vrouw is afgebeeld en een gedicht werd geplaatst. 

VRAAG 29: Wat is/was volgens gegevens de beginletter van de naam van een helling? 

M.A.:  M   -   O   -   K   -   E    -   R   -   S   -   L   -   A   -   G       

Laat dit bord rechts liggen en wandel even verder voorbij het hek van het kasteeltje tot aan het 

bord met “wij maken van elk feest een waar sprookje“. Op dit bord staat een woord teveel. 

VRAAG 30: Welk woordje is op dit bord overbodig? (gv) 

Kies uit: in     -      op      -     een    -       de     -     het      -    van 

Meebochten rond de vijver (= vijver steeds links van je laten liggen) en terug aan de hoofdweg 

gekomen sla je rechtsaf naar beneden. Zo kom je terug bij de grote parking waar we zijn 

vertrokken en waar je je wagen kan terugvinden of het verhard pad terug naar het centrum 



nemen. Natuurlijk kan je ook eerst ook nog even tot bij de taverne wandelen om er te genieten van 

een drankje of avondmaal voor je terug huiswaarts keert (bij goed weer zelfs op het terras!) 

Ziezo beste speurdertjes allemaal, dat was het dan weer voor de vierde Denderroute-zoektocht. 

Hopelijk heb je ervan genoten en er plezier aan beleefd. We danken je voor je deelname en hopen 

dat we je een leuke en aangename dag of namiddag in Geraardsbergen hebben bezorgd!  

Vergeet niet je antwoord op de mini-fotozoektocht en op de twee schiftingsvragen in te vullen: 

 

 

 

 

 

 

We verwachten je op de prijsuitreiking die zal doorgaan op vrijdag 14 juli 2017 om 20 uur  in 

taverne ’t Hemelryck’ op de Oudenberg.  Misschien win jij wel de hoofdprijs van 300 € of een van 

de andere mooie prijzen die voorzien zijn (ook bij een eventueel minder gunstige rangschikking!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHIFTINGSVRAAG 1 Wat zal de som zijn van de 7 getallen (5 getallen + 2 sterren) die 

    getrokken zullen worden in de Euromillions trekking van dinsdag 4  

    juli 2017? 

SCHIFTINGSVRAAG 2 Wat zullen de laatste 4 cijfers van het jokergetal zijn van de  

trekking van woensdag 5 juli 2017?  

 

 

Deze zoektocht kwam tot stand in samenwerking met: 
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ANTWOORDENBLAD 4DE ROS-DENDERROUTE                                                                                    

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

Adres: ………………….……………………………………………………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………… 
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              BEDANKT VOOR UW DEELNAME EN SUCCES! 
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