Voor de 5de maal werden we vergast op een zoektocht doorheen de Denderstreek, met start en aankomst in
Geraardsbergen. Gezien de grote toename van het aantal deelnemers, bleek de overstap van een
wandelzoektocht naar een auto- of fietszoektocht een goede keuze. Met het onderliggende thema ‘In het
spoor van Jan de Lichte’ in gedachte, maakten we weer kennis met tal van bezienswaardigheden. We staken
de taalgrens over waar we de vragen in de Franse taal kregen gesteld, evenwel keurig voorzien van een
Nederlandse vertaling. Leuk!
VRAAG 8: Welke tweeklank (gv) komt volgens gegevens niet voor in een naam van een brug?
M.A.: oo - ou - ie - ui - aa - eu - ee - ei
Op de plaats waar de vraag werd gesteld vonden we de Maj. Van Lierdebrug en in de buurt van de plaats
waar we vraag 11 oplosten een bord met “Pont Boureng”. Gezien de term ‘volgens gegevens’ in de vraag,
wisten we dat we ook in onze brochure op zoek moesten naar bijkomende antwoorden. In een kader met
info werd de eerste effectief gevonden brug als de Majoor Van Leirdebrug vermeld, een trucje van de
inrichter. Volgens onze wegbeschrijving reden we over de Guilleminbrug en de Rietbeemdbrug. Wie dacht
hiermee alles gevonden te hebben had het verkeerd voor, want zelfs in het reglement zat “Spaakbrug”
verstopt. Bijgevolg bleef er slechts één tweeklank over, nl eu.
Boven de volgende vraag vonden we in onze brochure een foto, waarvan de inrichter ons meedeelde dat
die genomen werd vanaf de driesprong waar we ons op dat moment bevonden.
QUESTION 11: Se trouve-t-il sur le panneau photographié avec « 29 »: (répondre « oui » ou « non »)
- « Eurométropolle » ?
- 2 flèches vertes ?
- « toerisme » ?
(NL – Bevindt zich op het gefotografeerde bord met “29”: (telkens
antwoorden met “oui” of “non”) “Eurométropolle”, 2 groene pijlen,
“toerisme”)
Aan bedoelde driesprong vonden we een bordje van de Franstalige
fietsroute ‘Eurométropole Lille Kortrijk Tournai’, richting knooppunt 29.
De twee opgegeven teksten waren fout, want op de keerzijde vonden we
“Tourisme”. Er was ook maar één groene pijl te zien. Dus
antwoorden met « non » - « non » - « non».
Maar … op onze voornoemde foto was in de achtergrond nog een
tweede bordje te zien, dus ook gefotografeerd. Dit was er eentje
van de fietsroute ‘Vlaamse Ardennen’ met knooppunt 29, waarop
wel twee groene pijlen en “toerisme” te vinden waren, maar dan
weer geen “Eurométropol(l)e”.
Dus moesten we ook nog antwoorden met « non » - « oui » - « oui».

VRAAG 15: Welke naam van een muzieknoot komt (al
dan niet omgekeerd) verborgen voor in een voornaam
vermeld op de steen ter nagedachtenis van slachtoffers
van de Eerste Wereldoorlog?
M.A.:
ut - do - re - mi - fa - sol - la si
Met de voornamen Edouard – Emiel – Gustaaf en Francis
hadden we al do – mi – fa en si. De ‘sol’ uit “soldaten” was
fout, geen voornaam. Maar naast de kerk stond een tweede
gedenksteen, met daarop de naam Pieter De Crem, dus ook
de ‘re’ als bijkomend antwoord

“Vervolgens nog een papgemakkelijk vraagje, althans voor wie tot vijf kan tellen. In een langer gegeven
zit het getal ‘12’ verborgen (gv). Maar na die verborgen ‘12’ volgen nog één of meer cijfers.”, lazen we op
ons routeblad. Uiteindelijk bleek de erna gestelde vraag niet zo ‘papgemakkelijk’ te zijn, want ze werd door
niemand juist beantwoord.
VRAAG 16: Welk cijfer volgt onmiddellijk na de in een langer gegeven verborgen ‘12’?
(niets zoeken hoger dan de kerkdeur noch op vijzen,
bouten, moeren, bloembakken, kabels, buizen, palen –
grootte van de cijfers speelt geen rol)
Na wat speurwerk vonden we 022/012345
(telefoonnummer van bpost), EN124 en 001265 op
roosters en een lang getal beginnend met 1272300….
op een verbodsbordje aan de afsluiting van de taverne.
Het vijfde antwoord werd niet gevonden, ook al kunnen
we tot vijf tellen. Bleek achteraf dat we door de gleuf
van de rode postbrievenbus hadden moeten kijken om
daar een verborgen ‘12’ te vinden, gevolgd door het
cijfer 9. Er klonk nogal wat ‘rabarber..rabarber..’ door de zaal, toen die uitleg werd gegeven.
Al viel het resultaat een beetje tegen, we konden met z’n allen terugblikken op een prachtige zoektocht.
We vernamen dat Geraardsbergen in de komende jaren de vaste stek zal worden en werden reeds
uitgenodigd voor de volgende editie met als thema ‘Het mysterie van de Zwarte Bende’, een misdaadbende
waarover Karl Delauw heel veel weet te vertellen. Is genoteerd !!
Jacky C.
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