
 

 

 

 

In de aankondiging stond: eenvoudige auto- of fietszoektocht langs een prachtig parcours. Dat laatste 

kunnen we beamen, maar over de eerste bewering zal niet iedereen het eens zijn.  30 korte, geen ingewikkeld 

gestelde vragen maakten van de zoektocht een minder listige zoektocht dan de vorige jaren, maar er zit 

blijkbaar nog altijd genoeg in om toch verschil in de uitslag te maken, zodat het niet alleen van de 

schiftingsvragen afhangt. 

Over het onderliggend thema ‘Het mysterie van de Zwarte Bende’ krijgen we in de zoektochtenbundel heel 

wat informatie. 
 

VRAAG 9: Hoeveel spots (= verlichtingstoestellen, gv) kan men bemerken in de onmiddellijke 

omgeving van de Sint-Pauluskapel? (straatverlichting telt niet mee) 

Kies uit: 2 - 3 - 4 - 5 - meer dan 5 

We zien daar rond de kapel 4 grote spots, dus zeker 4. Maar aan de gevel van het huis daarnaast (in de 

onmiddellijke omgeving, dus in een straal van 15 meter) hangt ook een spot en in de put naast de kapel is 

er ook een spot te bespeuren.  

Antwoord : meer dan 5. 
 

VRAAG 11: Aan wie is het witte kapelletje met houten bord op je rechterzijde nog voor de volgende 

driesprong volgens gegevens ter plaatse opgedragen?  
Bij deze vraag was het belangrijk dat je gezien had dat, nog vóór je de volgende driesprong bereikt, er op 

je rechterzijde twee witte kapelletjes met houten bord staan. 

Het eerste is opgedragen aan gehandikapten (ook op de schrijfwijze letten) en zieken, het tweede aan 

bejaarden.Antwoord: ZieKen + GEHandikaptEn – Bejaarden 

 

VRAAG 13: Boer Depelseneer en zijn echtgenote Lutgarde van 'De Calogne' zijn de trotse eigenaars 

van Marcel, aangekocht op de veemarkt van Anderlecht. Ze sleuren het dier op de weegschaal en 

deze geeft, voor ze onder het gewicht van het enorme beest bezwijkt, maar liefst 395 kilogram aan. 

Tot welk type dier (van de verschillende op het bord met "Hebben koeien een pink" met hun gewicht 

vermelde types runderen) kan het dier dat de weegschaal naar de vaantjes heeft geholpen behoren? 

Op het bord staan verschillende types dieren vermeld: vaars, pink, fokstier, stierkalf, vaarskalf en een kalfje.  

Het dier waarover het hier gaat heet Marcel, is dus een mannetje en kan dus nooit een pink (volgens info 

op bord: een vrouwelijk dier) of melkkoe zijn. Een stierkalf is wel een mannetje en kan tot 400 kg wegen. 

Een fokstier is ook van het mannelijk geslacht en kan tot 1200kg wegen. Antwoord: Stierkalf – Fokstier 
 

VRAAG 21: Wie of wat bevindt zich bij Europa en het groot rund afgebeeld langs de 

Congobergstraat? 

M.A.: prinses - een koe - 2 pijlen - 1 x ”R” - 1 x "L" - "Tinel" 

We overlopen de verschillende mogelijke antwoorden: prinses: in de tekst in de zoektochtenbundel over de  

Congoberg staat: “ De Fenicische prinses Europa wordt voorgesteld als een venusfiguur uit de oudheid. Ze 

zit op de rug van een rennend dier dat de god Zeus moet verbeelden.een koe: het is duidelijk te zien (een 

uitsteeksel onderaan en horens) dat het rennend dier geen koe is, dus bevindt er zich ter plaatse geen koe… 

MAAR Europa heeft 2 betekennissen. Het is de naam van de prinses en ook van een werelddeel. Bij een 

eerdere stopplaats (bij vraag 20) in de Congobergstraat (gelegen in Europa) sta je bij de afbeelding van een 

koe.2 pijlen: er staan 4 pijlen  / 1 x ”R”: er staan er 2 / 1 x "L": ook 2 terug te vinden / "Tinel" : we moeten 

niet op zoek gaan naar de naam, de inrichter zegt dat de familienaam terug te vinden is op de rug van de 

prinses en ‘alles wat de inrichter meedeelt in de tekst op het routeblad moet je steeds blindelings voor 

waarheid aanvaarden’( zie reglement).  Antwoord: prinses – een koe – “Tinel” 
 



VRAAG 23: Vul onderstaande (bij)namen en beschrijvingen van de stamvader van het Belgisch 

trekpaard aan, zoals je die volgens gegevens ter plaatse kan lezen. Met de letters op de rood 

omcirkelde (gv) posities kan je daarna een werkwoord 

vormen. Welk werkwoord kan je zo vormen? (één puntje = één letter, gv) 

P R .  .  .                    

O .  .  . G .   I 

G . . U . S .  

K .  . H  .  .  . A  .  . 

.  .  N G  .  T 

.  .  Z .   .  R O . S 

Met de namen die je daar 

kan lezen, kan je Prins, 

Orange I, Gugusse, 

Kathedraal, Hengst en 

Onze Trots invullen en 

dan bekom je op de rode 

stippen de letters S, N, U, 

R, E, en T. Met die letters 

vorm je de werkwoorden 

STUREN en RUSTEN. 

Op het bord met de 

stamboom staat ‘Gagusse’ 

en dat past ook op de 

puntjes. Zo kan je met de 

letters  S, N, A, R, E en T 

het werkwoord STAREN vormen.  Antwoord: rusten -  sturen -  staren.  

 
 

Het was een aangename zoektocht, een pluim voor de inrichter en zijn controleurs. 

We kijken nu al reikhalzend uit naar de volgende editie, zoals reeds aangegeven is het thema: ‘Het raadsel 

van de makrollen’. Tot volgend jaar. 

AMR 

 

       

  Score Caboraleden    max. 30  33  De Veirman Octaaf 30 

1  Roels Anne-Marie 30  37  De Grave Rony 29 

4  Belleter Linda 30  43  Rottiers Vic 29 

6  Windels Ivan 30  45  De Clerck Leo 29 

7  Beernaert Frans 30  47  Thienpondt Annette 29 

13  Baert Christelle 30  49  Van Haver Wim 29 

16  Jacobs Karel 30  50  Meulebrouck Marleen 29 

17  Liefooghe Alix 30  56  Maes Julienne 29 

18  Schelfhout Ria 30  61  Verheggen Herman 29 

19  Van Bruaene Jacques 30  71  Duerinck Eugene (2) 28 

24  Duerinck Eugene 30  86  Maesen Willy 28 

25  Danneels Ria 30  98  Vanderkimpen Joseph 27 

27  Knockaert Hans 30  102  Temmerman Dirk 27 

28  Beernaert Stefaan 30  106  Bauduin Kathy 27 

29  Jacobs Eric 30  107  Verlinde Willy 27 

32  Colpin Jacky 30   117  Wullaert Wim 26 

       
 


