
 

 

 

 

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 

uit de opgegeven mogelijkheden geven.  

2.“In de omgeving” of “hier” = 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” = in 

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

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

bord, 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. Verticale teksten zijn altijd geldig: hoe de letters onder elkaar staan heeft geen belang.  

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 = ë 

en ook i = I = i zonder puntje. Ook leestekens (punten, komma’s, enz.) in teksten mag je wegdenken. Een koppelteken 

(bv. in ‘Sint-Maarten’ is ‘-‘ een koppelteken) doet twee aparte woorden ontstaan. Jaartallen moeten steeds correct zoals 

ter plaatse te vinden genoteerd worden (Romeinse I of J is niet hetzelfde als 1).  

5.Gebruik geen Prisma of naslagwerken, want deze creëren vaak meer twijfel dan dat ze twijfel wegnemen. Deze 

zoektocht is perfect oplosbaar enkel met gegevens ter plaatse, in de bundel en wat parate kennis, zonder 

raadplegen van woordenboeken. Zoek dus geen val op zeldzame betekenissen van woorden in Prisma noch op een 

Prisma-betekenis die afwijkt van een 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.                          

6.Een open vraag (zonder ‘kies uit’) 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 immers 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.  

GERAARDSBERGEN/GALMAARDEN          8ste ROS  Denderroute   

                                                      “De kracht van Albion”                                       

                                                                                    1 MEI – 31 AUGUSTUS  2022                                 



Een 6 ≠ 9 en 9 ≠ 6. 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.  

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 vindt daar waar de vraag gesteld wordt (je moet dus niet verderop het parcours zoeken!) maar ook alle 

informatie waarover je beschikt in je zoektochtbundel (reglement, wegbeschrijving, toeristische informatie enz.) 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 ‘Eikenbladwandeling’ zit o.a. ‘nek’ en ‘dal’ 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 (hout, steen, plastic, PVC 

…) speelt geen enkele rol. Een bord kan wel uit meerdere delen/platen bestaan, maar blijft nog altijd één 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, brievenbussen, doeken 

of spandoeken staat telt mee; stickers, vlaggen en wimpels niet.  Zoek ook niets op deursloten en bellen. We 

zoeken ook nooit binnen in een kerk, kapel of eender welk ander gebouw, tenzij anders vermeld bij de vraag.  

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 kan 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 (te herkennen aan 

een vraagteken) in de bundel 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 nooit 

tikfouten/spelfouten. Staan die er wel, dan moet je ervan uitgaan dat de samensteller met opzet dit zo geschreven 

heeft. Soms kan ook een opdracht gegeven worden, bv. “noteer”, “vermeld”. Elke opdracht moet ook 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 de controleur benaderen is valsspelen en dus verboden. De 

antwoorden worden strikt geheim gehouden. 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 overdreven 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. Je moet nergens privaat betreden om de vragen te kunnen oplossen. 

17.De deelnemers doen deze zoektocht volledig op eigen verantwoordelijkheid en kunnen de inrichter, controleurs of 

de organiserende zoektochtvereniging Ros Beiaard nooit aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen voor, tijdens 

of na deze tocht, noch wegens buitencontractuele fout in de zin van art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek, noch op grond 

van enige andere aansprakelijkheidsbasis. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich automatisch volledig 

akkoord met dit reglement.  

        Tip:   Like onze Facebook-pagina ‘Denderroute zoektocht’ en ontdek zo regelmatig tips en leuke  
       weetjes en nieuwtjes over de zoektocht, plekjes op het parcours en nog veel meer! 



ROUTEBLAD 

Hartelijk welkom op onze achtste Denderroute-zomerzoektocht! Net als vorig jaar brengt deze auto- 

of fietszoektocht van ongeveer 35 kilometer je langs heel wat pittoreske groene plekjes en rustige 

landelijke wegen rondom Geraardsbergen en Galmaarden. Dit jaar duiken we in de geschiedenis 

van het mythische Brabants trekpaard en gaan we op pad in het spoor van Albion, de legendarische 

kampioen.  

 

             Albion d’Hor 

We komen ook regelmatig cafeetjes en eetgelegenheden tegen om even uit te blazen (aangegeven 

in je bundel, zodat je vooruit kan plannen). 

De dagen zijn tijdens deze zoektocht lang en we komen langs mooie plekjes onderweg. Neem dus 

je tijd om van de streek te genieten op een terras of even uit te blazen bij een mooi uitzicht. Je raakt 

zeker in één dag rond, ook als je eens hier of daar stopt voor het middagmaal of een drankje. Je 

kan de zoektocht natuurlijk ook spreiden over meerdere dagen naar keuze.  

          

                                 

 

 

 

 

 

 

 

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 Sint-Adrianus zijn haar patroonheiligen. De plaatselijke benaming voor 

Geraardsbergen luidt Giesbaargen. 

De stad heeft heel wat bezienswaardigheden, niet in het minst de Oudenberg en de Muur. Maar ook het historisch centrum is 

mooi, met tal van steegjes rondom de Markt. In de omgeving van de stad liggen uitgestrekte en prachtige natuurgebieden, zoals 

de Bosberg en het Raspaillebos en het natuurreservaat De Rietbeemd net over de taalgrens. Ook natuureducatief centrum De 

Helix langs de Aardgaswandeling en het provinciaal domein De Gavers met zijn grote vijver, zijn zeker een bezoekje waard. 

Kortom, een prachtige streek met voor elk wat wils!  

In deze editie doen we ook weer een paar landelijke dorpjes aan die we nog niet in eerdere edities hebben bezocht. Vollezele 

is een deelgemeente van Galmaarden, waar elk jaar de Urbanustochten doorgaan, mooie wandelingen door het pittoreske 

landschap, en mocht als bakermat van het Brabants trekpaard uiteraard niet ontbreken. We verkennen bovendien deze keer 

o.a. ook het rustige Waarbeke waar we het Rijk van Lobo uitgebaat door de legendarische pastoor André De wolf in herinnering 

brengen, Denderwindeke, en Zandbergen.  

1923. Albion d’Hor, de mythische kolos, is kampioen. Het Brabants trekpaard kent een rijke, 

bijzondere geschiedenis die teruggaat tot de negentiende eeuw. Ze staan bekend om hun 

zachtmoedig karakter en tegelijk hun vermogen om zware lasten in een gezapig tempo voort 

te trekken. Hoewel het paard nadien verdrongen werd door tractoren en vrachtwagens is de 

mythe errond nooit helemaal verdwenen en leeft deze tot op vandaag voort op tal van plekjes 

die ons herinneren aan het glorieuze verleden van dit uitzonderlijke ras. In 2018 werd het 

Brabants trekpaard erkend als immaterieel cultureel erfgoed. De wortels van het Brabants 

trekpaard liggen in het dorpje Vollezele. In het midden van de 19e eeuw had men door de 

opkomst van de industriële revolutie zowel in West-Europa als in Noord-Amerika sterke 

paarden nodig met een betrouwbaar karakter om zware machines en schepen te trekken. In 

heel Europa werden kampioenschappen georganiseerd en diverse rassen werden gekruist 

in de zoektocht naar een paard dat uitblonk in kracht, vriendelijkheid en elegante souplesse.  

http://www.geraardsbergen.be/content/content/record.php?ID=1503
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw89C8sKDPAhWDWBoKHQ7nDm0QjRwIBw&url=https://destinationdessert.wordpress.com/2010/11/13/geraardsbergen/&psig=AFQjCNHh_P_u26FGcOSol9NVUGTYA9zZNw&ust=1474544416632941
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF1rTasKDPAhVCtxoKHaHsA8sQjRwIBw&url=http://www.johanallard.be/Dender en Pajottenland/slides/Geraardsbergen - Markt zn - Manneke Pis (2012-08-17_12-35-30).html&psig=AFQjCNHh_P_u26FGcOSol9NVUGTYA9zZNw&ust=1474544416632941
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_steden_in_Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denderstreek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muur_van_Geraardsbergen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mattentaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krakelingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Meesterwerken_van_het_Orale_en_Immateri%C3%ABle_Erfgoed_van_de_Mensheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Meesterwerken_van_het_Orale_en_Immateri%C3%ABle_Erfgoed_van_de_Mensheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bartolome%C3%BCs_(apostel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adrianus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschermheilige


 

            

 

Voor deze achtste editie hebben we zoals altijd vaneir geprobeerd om een niet overdreven lang, op 

één verplaatsing en één dag doenbaar, maar toch mooi parcours samen te stellen langs groene 

plekjes, prachtige landschappen, rustige dorpjes en kapelletjes.  

Lees het reglement zeker grondig voor je vertrekt. Het zal je helpen bij het oplossen van de vragen. 

Dit is een eerder eenvoudige zoektocht met een groot aantal eenvoudige vragen. Iedereen kan (mits 

wat zoekwerk) op elke vraag haast zeker een antwoord vinden. Dit neemt niet weg dat er ook hier 

en daar een aantal addertjes onder het gras of strikvraagjes in de zoektocht zitten. Goed uit je 

doppen kijken ter plaatse en je zoektochtbundel goed lezen is de boodschap. Je dient alleen te 

zoeken op de stopplaatsen en niet tijdens het rijden met de wagen of fiets.  

 Let op als je dit symbool ziet. De samensteller wil je een hint/tip geven die je later van pas zal komen. 

Je antwoorden moeten ten laatste op maandag 5 september 2022 (poststempel van ten laatste 5 

september = bewijs!) gepost worden (of ingegeven op het elektronisch antwoordenformulier op onze 

website https://www.denderroutezoektocht.be uiterlijk op 5 september 2022 om 22 uur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Karl Delauw 

                               Nachtegaallaan 14 bus 11 

                                                                 1731 Zellik   

Eventuele wijzigingen (bv. verdwenen gegevens) in de loop van de zoektocht zullen vermeld worden op de website 

www.denderroutezoektocht.be,  alsook vermeld worden op de website van zoektochtvereniging Ros 

(www.zvrosbeiaard.be), WRV (www.wrvzoektochten.be ) en Cabora (www.caborazoektochten.com) en op de 

Facebook-pagina ‘Denderroute zoektocht’: 

                          www.denderroutezoektocht.be                  
                        

Het kan voorkomen dat tijdens de zoektocht gegevens verdwijnen. Check dan ook zeker af en toe de bovenstaande 

websites. Neem er ook eens een kijkje als je meer wil weten over zoektochten. Je vindt er kalenders met alle 

zoektochten die momenteel lopen, nuttige tips en nog veel meer! Voor slechts 10 euro per jaar per persoon kan je 

bij zoektochtvereniging ROS aansluiten en ontvang je een jaar lang het driemaandelijks clubblad, alsook een gratis 

deelname aan de toeristische eindejaarszoektocht  Andere zoektochtenclubs zijn o.a. CABORA (Oost-Vlaanderen), 

WRV (West-Vlaanderen), MTT (Mastentop), ERT (Antwerpen) en KRC (Brugge). Deze zoektocht telt mee voor de 

ROS-, WRV- en Cabora-clubkampioenschappen. 

                                                                                                                    

Remi Vanderschueren, zelf afkomstig uit de Denderstreek, vestigde in 1869 zijn 

stoeterij in Vollezele in de Repingestraat, de Haras de Vollezele, en kruiste drie 

rassen: de zogenaamde ‘Grijzen uit de streek van Nijvel’ en de ‘Kolossen uit de 

Mahaignestreek’ in de Ardennen met de ‘Dikken uit de Denderstreek’. Het resultaat:het 

Brabants trekpaard. Dit ras zou het kleine Vlaams-Brabantse dorpje Vollezele op de 

wereldkaart zetten. Het Brabants trekpaard zou weldra uitgroeien tot het meest 

gevraagde werkpaard en een van de grootste exportproducten van het jonge België. 

Vollezele was centraal gelegen in de Dendervallei en werd al snel de spil van de handel 

in Brabantse  trekpaarden. Aan het begin van de 20ste eeuw werd het Brabants 

trekpaard geëxporteerd naar heel Europa en zelfs ver daarbuiten. De piek van deze 

wereldhandel situeert zich in het interbellum, toen België zo’n 250.000 in het stamboek 

ingeschreven trekpaarden kende, waarvan er jaarlijks zo’n 30.000 werden uitgevoerd. 

Op dat ogenblik kende het Brabants trekpaard zijn glorieperiode en lag het aan de 

basis van de welvaart van de toenmalige agrarische sector. 

https://www.denderroutezoektocht.be/
http://www.denderroutezoektocht.be/
http://www.zvrosbeiaard.be/
http://www.wrvzoektochten.be/
http://www.caborazoektochten.com/
http://www./
http://www./


Traditiegetrouw start deze zoektocht op de Vesten. Rijd met “De Roeve Elektro” aan je linkerzijde 

en “RS Homes” aan je rechterzijde nog een twintigtal meter de Vesten bergop, en parkeer je wagen 

bij de laatste parkeerplaatsen op je rechterzijde (voor de straat een bocht naar rechts maakt).  

Wandel tot bij het grote infobord met “Ronde van Vlaanderen” ter hoogte van huisnummer “54” even 

hogerop op de linkerkant, vanwaar je langs de gevels vanaf huisnummer “54” (gv) een kort stukje 

wandelt tot aan de bakkerij (huisnummer “92”, gv) en tijdens deze korte wandeling in de omgeving 

van deze gevels de eerste vijf vragen oplost. Wandel daarna terug en zoek je wagen op.    

 

VRAAG 1: Wat is de familienaam van de wielrenner (gv) die is afgebeeld op het bord met 

“100 jaar Ronde van Vlaanderen” en wiens voornaam “POL” is, vgtp? 

VRAAG 2: Welke plaats (gv) lag niet op het parcours van de eerste Ronde van Vlaanderen 

in 1913, volgens gegevens ter plaatse? 

Kies uit: Geraardsbergen   -     Zottegem   -     Veurne    -    Ieper     -    Dendermonde        

VRAAG 3:  Hoeveel ‘baanduvels’ (gv) reden mee in de eerste Ronde van Vlaanderen, vgtp? 

Kies uit: 34          -      35           -       36           -       37        -       38 

VRAAG 4: Welke naam van een kleur komt verborgen voor in een hier aan een gevel op een 

bord te lezen familienaam (gv) ? 

Kies uit: rood     -      geel      -       wit         -       blauw      -     groen 

             Noteer ook het huisnummer van de woning (gv) waarvan je aan de gevel het antwoord op vraag 4 hebt gevonden 

VRAAG 5: Vul in volgens gegevens ter plaatse: (enkel antwoorden met de ontbrekende 

woorden, gv) 

   “Chez _________ de Grammont on mange ____________________“  

En nu op pad! 

1. We zoeken onze wagen op en verlaten de Vesten verder bergop.                                                                                         
2. Na zo’n 150 meter linksaf bij café De Muur en vervolgens bij taverne ’t Klein Verschil onmiddellijk rechts (= Oude 
Steenweg nemen)                                                                                                                                                                                       
3. Na 30 meter driesprong rechtdoor bij “Trapkes op” (let op voor wagens die uit de straat links komen en slecht zicht 
hebben op verkeer dat van beneden komt)                                                                                                                                      
4. Na zo’n 300 meter driesprong bij dierenarts (aan je rechterkant) rechtdoor.                                                                                                       
5. Even verder einde weg rechtdoor (= drukke straat dwarsen, voorzichtig!)                                                                                                       
6. Na 350 meter eerste straat rechts (= Brusselsestraat nemen)                                                                                                               

De mattentaart is ongetwijfeld een van Geraardsbergen’s bekendste troeven. Hoewel men 

over de oorsprong van de mattentaart weinig weet, is men er bijna zeker van dat de 

geschiedenis van de mattentaart teruggaat tot in de middeleeuwen. Men gebruikte matten om 

sauzen van te maken, en nadien om taarten mee te bereiden. Met de benaming ‘matten’ 

bedoelt men geronnen of gestremde melk, het voornaamste bestanddeel van mattentaarten. 

De kwaliteit van de matten wordt dus bepaald door de kwaliteit van de melk. De 

bodemgewassen in de streek van Geraardsbergen-Lierde spelen dus indirect een rol bij de 

productie van de mattentaart. Aan de matten voegt men eieren, suiker en amandelen toe. 

Men kan aannemen dat de mattentaart, of de eeuwenoude voorganger ervan, 

aanvankelijk op de hoeve ontstond. Daar bestond van oudsher naast de 

traditie van de eigen brood- en banketbereiding de noodzaak een manier te 

zoeken om de gestremde melk te kunnen gebruiken. 

 

 

   Rudy’s Lounge Bar hier op je rechterkant is open van donderdag tot zondag voor drank en kleine 

gerechten en wordt uitgebaat door Rudy Pevenage, ex-wielrenner en ex-ploegleider van o.a. Jan Ullrich  
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7. Weg vervolgen over zo’n 1300 meter. Einde weg driesprong met bocht waar je linksaf slaat.                                                                        
8. Na 150 meter bij driesprong naar links en onmiddellijk driesprong rechts meebochten.                                               
9. Na 300 meter bij viersprong meebochten naar links.                                                                                                          
10. Weg vervolgen over zo’n 1300 meter tot op de top van de Bosberg. Voorbij de kapel op de rechterzijde rijden we 
de Bosberg op (kasseien, rijd traag en vermijd de hobbelige zijkanten als er geen tegenliggers zijn).                                                                                                                                              
11. Parkeer je wagen op de top van de helling even voorbij het gele bord met “Galmaarden” en het afdakje met bord 
“Bosberg” op de parkeerstrook langs de rechterkant van de weg (tegenover café El Faro, dat echter helaas sinds 
Covid-19 definitief is gesloten).                         

Wandel eerst even tot bij het houten afdakje met pannen (gv) langs deze kant van de weg. Je 
bemerkt hier een gedicht van Willie Verhegghe, getiteld “De Bosberg”, waarin hij een lofzang 
afsteekt over deze kuitenbijter die jarenlang de laatste grote helling was in de Ronde van Vlaanderen 
voor de aankomst in Meerbeke (Ninove). 

VRAAG 6: Hoeveel keer komt het woord ‘bos’ (al dan niet verborgen in een woord) voor 
op het bord met “Bosberg” onder dit afdakje?  

Dwars voorzichtig de straat (opletten voor verkeer!) naar de overkant waar je een pad bemerkt naar 
het bos en waar je volgende twee vragen oplost bij het infobord met “Welkom in het Raspaillebos”. 
Niets zoeken vlakbij het bushokje (= 1 meter, gv). 
 

 
 
 

VRAAG 7: Welke naam van een zeldzame plant, die volgens gegevens ter plaatse in het 
Raspaillebos voorkomt, kan men scrabbelen met volgende letters: 

 

      

VRAAG 8 : Wat kan men van bij dit bord niet bemerken? 

M.A.: vogel     -    hond     -    leeuw     -    paard    -    hagedis    -   salamander    -    pad     

We zoeken terug onze wagen op. 

12. Weg vervolgen rechtdoor (El Faro links laten liggen).  
13. Na 50 meter bij driesprong met straat rechts verder hoofdweg rechtdoor vervolgen. 
14. Na 800 meter bij de verkeersspiegel met straatnaambord eronder “Dorekensstraat” aan de linkerkant van de weg  
      eerste straat rechts (= Dorekensstraat) nemen  
15. Vervolg deze straat over zo’n 1100 meter (alle zijstraten negeren tot einde weg). 
16. Einde weg bij bocht linksaf richting bebouwde kom van Waarbeke.  
17. Na zo’n 300 meter, nog voor je aan de kerk komt, bij zebrapad op grond en huisnummer “31”,eerste straat rechts  
      (kasseiweg) nemen (= Waarbekeplein, éénrichtingsstraat).   
18. Na de bocht naar links parkeer je je wagen op een van de parkeerplaatsen op het plein.  
 

In het nu zo rustige en vredige Waarbeke herinnert ons enkel nog de naam van de parochiale 
zaal/feestzaal (“Lobo”) aan een stukje lokale folklore: het legendarische “Rijk van Lobo”. In dit kleine 
dorpje was ooit een zoo gevestigd, met als uitbater de plaatselijke pastoor. Hij ging met zijn leeuw 
of poema aan de leiband op straat wandelen, liet hen op de kinderen van de jeugdbeweging passen, 
en de jachtluipaard (die meestal in de zoo verbleef) zat ook vaak naast hem in de auto, wanneer hij 
in Geraardsbergen godsdienstles ging geven. Vandaag natuurlijk ondenkbaar. Jarenlang lokte de 
zoo duizenden eendagstoeristen naar Waarbeke. 

             SEEOIRRHKCV 

Het Raspaillebos is een van mijn favoriete plekken in de streek, zowel ’s zomers als in de 

herfst of winter. Je kan er op elk moment van het jaar mooie wandelingen maken en ’s 

avonds in de schemering kom je vaak een familie reeën tegen. Ook natuureducatief 

centrum De Helix (dat we een paar jaar geleden ook eens hebben bezocht in deze 

zoektocht) is door het bos te voet bereikbaar. Pal in het midden van het bos ligt ook een 

kapelletje en een bron waaraan magische krachten worden toegeschreven. Ooit zou Jan 

de Lichte zich met zijn bende in dit bos hebben schuil gehouden en kwam men het bos niet 

in wanneer men niet het juiste wachtwoord kende. Langs de overkant van de Bosberg ligt 

het kleinere maar al even mooie en ‘wildere’ Kluysbos met o.a. de mooie Natuurwandeling. 



Nadat in 1990 twee poema’s uit hun kooi ontsnapten werd de zoo definitief gesloten.  

 

          De pastoor met zijn ‘huisdier' 

Je bemerkt boven de voordeur van het huis met huisnummer “29” en “Lobo” een witte steen. Deze 
steen bevond zich ooit in de zoo van Waarbeke, maar siert vandaag nog steeds de voorgevel. 

VRAAG 9: Welke van volgende mogelijkheden kon men volgens gegevens ooit in de zoo 
van Waarbeke zien? 

M.A.: Het cappucijnaapje  -   Het paard   -   De jachtluipaard   -   De hyena   -   De wolf  

Voor volgende twee vragen is de zoekruimte de rechthoekige ruimte (gv) vanaf de voorgevel van 
de kerk tot en met het huis met huisnummer “19 + 19A” aan de overkant (je zoekt dus niet meer 
langs de huizenrij met “Lobo”, voor deze vragen niet op het kerkhof/graven/kruisen zoeken, ook 
niets binnen in de kerk zoeken). (Indien kerk geopend: gratis toilet in het portaal van de kerk) 

VRAAG 10:  Waar woont/woonde Birmant, volgens gegevens ter plaatse? 

Kies uit: Aalst      -     Geraardsbergen     -      Ninove        -     Zottegem     -     Oudenaarde  

Op of aan de voorgevel van de kerk is ook een jaartal vermeld. Je bemerkt links op de voorgevel 
van de kerk een zwarte plaat met “Bid voor de ziel” met daarop een jaartal waarvan de eerste drie 
cijfers niet meer goed leesbaar zijn maar als je ze zou optellen bekom je 13 (gv).  

VRAAG 11:  Wat is de som van de cijfers van het jaartal dat hier op of aan de voorgevel is   
vermeld? (niet zoeken op de stenen kruisen bij de voorgevel van de kerk, zoek geen 
val op de vorm van de cijfers, bv. 1 = I) 

M.A.: 14    -     15    -    17    -     18     -     19     -     20     

We zoeken terug onze wagen op en vervolgen onze weg. 

19. Verlaat het plein door na de kerk linksaf bergop te slaan (“Lobo” rechts laten liggen). Einde weg bij “STOP” rechts. 
20. Na zo’n 200 meter bij bocht slaan we rechtsaf richting Vollezele. (Opgelet: mogelijks wegenwerken en weg nog 
onderbroken! In plaats van rechtsaf vervolg je links richting Nieuwenhove over 600 meter, na 600 meter bij driesprong 
rechts meebochten, na 300 meter eerste klein straatje rechts (=De Pacht), na 800 meter viersprong bij “Bettenhoek” 
rechts en na 300 meter bij driesprong links en je bent terug op het parcours en vervolgt met wegopdracht 23) 
21. Even verder bij “Steenberg” meebochten naar links. 
22. Na 600 meter driesprong bij groene “99” rechtdoor vervolgen. 
23. Na 400 meter driesprong bij groene “99” links vervolgen. 
24. Na 300 meter driesprong met elektriciteitscabine op rechterkant rechtdoor vervolgen (niet naar links meebochten!)  
25. Na 1000 meter driesprong linksaf. 
26. Na 200 meter driesprong rechtdoor.  
27. Parkeer je wagen zo’n 50 meter verder op de rechterkant, ter hoogte van huisnr. “3” (niet voor de garagepoort!)     

Wandel zo’n 40 meter terug tot bij het infobord met “Het Brabants trekpaard” en “Groene gordel”, 
waar je volgende vragen oplost. 

Het Rijk van Lobo was ooit de naam van de Zoo van Waarbeke, die bestond van in de 

jaren 1960 tot 1991. De dierentuin te Waarbeke begon als initiatief van de plaatselijke 

pastoor. Hij begon in de tuin achter de pastorie op het Waarbekeplein enkele dieren te 

houden. Ooit kon men in de zoo van Waarbeke de meest uiteenlopende soorten dieren 

zien. In 1960 kocht hij zijn eerste leeuw, Yacka, nog voor hij in 1961 pastoor van 

Waarbeke werd. Daarna kwamen er een tijger, poema’s, jachtluipaarden, een 

capucijnaapje en chimpansees bij. In de pastorietuin verzamelde hij ook lama’s, 

damherten en wasberen, gieren, papegaaien en kaketoes. Een zwarte panter en een 

’schipperke’ (Belgisch hondenras) zaten een tijdlang vredig samen in een kooi. Bij de 

kooien bevestigde meneer pastoor passende bijbelteksten. Op prentkaarten, uitgegeven 

door de lokale ’Parochiale Werken’ en bevestigd aan de kooien, stond de pastoor 

afgebeeld met een leeuw, een ocelot, een hyena of een jachtluipaard.  

 

   Café Viviane is een typisch, authentiek dorpscafé waar je je terug in de tijd waant 
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VRAAG 12: Wie of wat werd geboren met de eerste veulenpremie, vgtp? 
 
Kies uit: Petrus       -          Albion        -       Camelia        -      Brillant         -      Den Dikken 
 
VRAAG 13: Wanneer men aan onderstaande tekst iets toevoegt wordt de tekst identiek (gv) 

aan de tekst op het bord met “Het Brabants trekpaard” en “Groene gordel”. Wat 
moet men dan toevoegen? (het ontbrekende gegeven volstaat als antwoord, gv). 

 
    “EEN KRACHT VAN _______________ KG” 
            
28. Weg vervolgen en even verder einde weg rechts. 
29. Na 500 meter voorbij verkeersbord met “X” bij huisnummer “71” eerste straat rechts = Ezelveldstraat nemen.  
30. Na 300 meter bij knooppunt “628” eerste straatje links = Gaubergstraat nemen. 
31. Weg vervolgen over zo’n 950 meter en einde weg links = Crijnemstraat nemen.  
32. Stop na zo’n 200 meter rechts van de weg op de grintstrook, rechtover de B&B Hof ter Haegen (=gebouw met  
      huisnummer “10”, gv) 
 

Het Hof ter Haegen is een 18de eeuwse vierkantshoeve in Vollezele, waar tot begin 20ste eeuw 
Brabantse trekpaarden gefokt werden. Men houdt hier graag de legende aan Albion levendig want 
zoals de uitbaters het graag zeggen: “Het Brabants trekpaard heeft een plaats in het hart van 
Vlaams-Brabant.” Vandaag is het Hof ter Haegen een prachtige B&B vanwaar je zo de natuur 
induikt.  
 
In de onmiddellijke omgeving van deze hoeve ga je op zoek naar het antwoord op volgende vraag. 
 

VRAAG 14: Wat was volgens gegevens ter plaatse de naam van het paard dat hier geboren 
werd en waarvan twee kampioenen (gv) afstammen? (één antwoord bestaande uit 
drie woorden, gv) 

 
33. Vervolg je weg over zo’n 900 meter tot einde weg. 
34. Einde weg links (= Repingestraat nemen). Op je rechterzijde rijden we even verder voorbij een belangrijk gebouw  
      in de geschiedenis van het Brabants trekpaard: de stoeterij de Haras van Vollezele. 
 

 
 
         Stoeterij de Haras  
 
 
 
35. Na zo’n 300 meter bij de witte kapel rechts (= Bakkerstraat nemen). 
36. Vervolg je weg over zo’n 350 meter tot bij de kerk, waar je je wagen kan parkeren op een van de parkeerplaatsen  
       voor de kerk op je rechterzijde. 

Rond 1872 vestigde Remy Vanderschueren zich samen met zijn echtgenote Hortense 

Ost te Vollezele, op het oude hof Te Fonteyntjes, vlakbij het centrum van Vollezele, in 

de Repingestraat. Remy Vanderschueren (1843 -1902) was afkomstig uit Appelterre bij 

Ninove en stamde uit een oude hengstenhoudersfamilie. In 1877 kocht hij de goudvos-

hengst Brillant, zoon van Orange, de befaamde hengst van Jules Hazard uit Leers-et-

Fosteau. Brillant werd wereldwijd beroemd. In 1878 behaalde hij de eerste prijs op de 

internationale tentoonstelling van trekpaarden in Parijs, in 1879 in Kilburn (Londen), in 

1881 in Hannover en in 1884 in Amsterdam. Deze internationale erkenning legde 

Vanderschueren geen windeieren. De verkoop van hengsten en de dekdiensten waren 

namelijk zeer lucratief zodat in de periode 1891 – 1913 het oude hof volledig werd 

vernieuwd en omgebouwd tot een 'modern' commercieel bedrijf, het Haras de Vollezeele 

- Franse benaming voor een stoeterij waar uitsluitend hengsten worden gefokt. Tijdens 

de grote bloei verbleven er op het bedrijf ruim 100 paarden.  

 

De Congoberg heeft eigenlijk helemaal niks te maken met Congo, dat met zijn 

hoofdstad Leopoldville van 1908 tot 1960 tot het Belgisch grondgebied behoorde, 

maar wel met de zwarte gezichten van de bewoners, die ’s avonds van hun werk uit 

de Waalse steenkoolmijnen terug huiswaarts keerden. Een groot deel van de 

bewoners van dit gehucht werkte immers destijds in de Waalse mijnen. Het is zonder 

twijfel een van de mooiste uitzichtpunten in de streek. Hier op de Congoberg kan je 

met wat geluk in de zomer ook de Brabantse trekpaarden in al hun glorie op de 

hellingen zien staan. Het verre uitzicht in combinatie met de sterke boerenpaarden op 

de glooiende hellingen in de zomer creërt bijna een levend schilderij.   

 



 
 

 
 
                 Vollezele 

 

Zoekruimte voor vragen 15, 16, 17 en 18 is de onmiddellijke omgeving van de trappen naar de 
hoofdingang van de kerk van Vollezele. Je bemerkt hier ook een beeld van de mijnwerker. Je hoeft 
de trappen naar de kerk niet te betreden om de vragen te kunnen oplossen, dus voor deze vragen 
ook niet op het kerkhof zoeken.  

              Noteer ook in welk jaar de mijnwerkersbuste hier werd geplaatst. 
 
VRAAG 15: Welke naam van een bier bevindt zich op deze door het Brabants trekpaard 

voortgetrokken ton, volgens gegevens ter plaatse? (één antwoord bestaande uit 

twee woorden, gv) 
 

                                                       
 
VRAAG 16: Welke medeklinker hoort volgens gegevens ter plaatse op de plaats van het 

sterretje(*)? (één antwoord, gv) 

 

                    N 

   ww          08 
                * 
VRAAG 17: Hoeveel paarden en leeuwen bevinden zich vlakbij (= max. 1 meter) de muur 

vanaf de paal met knooppunt “631” tot en met het bord met 
“Mountainbikenetwerk Pajottenland”? (de paal met “631” zelf telt dus ook mee, 
gv) 

 
(één antwoord en geen val: gewoon tellen en alles samentellen bv. 5 paarden + 4 
leeuwen = 9, gv / houd geen rekening met de voorgevel van het Museum van het 
Belgisch Trekpaard)  

Vollezele is een deelgemeente van Galmaarden en een pittoresk dorpje rondom de 

Sint-Pauluskerk uit 1776. Het was de bakermat van het trekpaard en ooit de thuisbasis 

van kampioenen als Albion d’Hor. In Vollezele vertrekken een aantal prachtige 

wandelingen. Aan de overkant van de steenweg schuin rechtover het Oudstrijdersplein 

start een van de mooiste wandelingen van de streek (aangegeven op de groene 

wegwijzers hier) en genoemd naar een oud-pastoor van Vollezele, die ook literair 

bedrijvig was, met tal van mooie uitzichten onderweg (8,1 km – volg knooppunten: 631 

– 632 – 633 – 626 – 625 – 624 – 623 -  628 – 629 – 630 – 631, reken op ongeveer 

2uur – een aanrader op een zomerse dag of avond).  Voor wie dit wat te lang vindt is 

er een kortere wandeling van 3,5 km die is aangegeven bij de muur aan de kerk. Voor 

wie ook dit nog veel te vermoeiend is is er ook nog de heerlijke en prachtige 

Troetenwandeling van 80 meter, van aan de muur van de kerk tot op het Brilliantplein.  

 

 
   Café De Drie Koningen (in de volksmond “bij Frisch”) bij Gilberte en André ligt er nog even 

authentiek bij als toen ik als kind in Vollezele twee keer per jaar met mijn neefjes naar de kermis ging. 

            

  



VRAAG 18:   Wat is volgens gegevens geen beginletter van de naam van een wandeling? 
 
M.A.:    W   -     U    -    I    -     T    -    E    -     N   -     B     -     A   -    L 
 

Na deze vragen gaan we nu even het hoekje om (liefst alleen letterlijk en niet figuurlijk) en maken 
een wandeling van zo’n 80 meter van aan de muur voor de kerk tot bij het Museum van het Belgisch 
Trekpaard (geopend op zondagnamiddagen in het hoogseizoen). Sla bij de paal met knooppunt 
“631” rechtsaf en wandel met de kerk aan je rechterzijde zo’n 80 meter tot bij het Museum aan je 
linkerzijde. Dit Museum en het standbeeld van Brillant werden op dezelfde dag in 2000 ingehuldigd. 
 
Naast het Museum van het Belgisch Trekpaard bemerk je het zwarte ijzeren (gv) hek dat het begin 
van het Brillantplein vormt. Centraal op dit plein bemerk je een groot spandoek met een foto van de 
Brabantse trekpaarden op de Congoberg, mocht je ze daarstraks niet ‘live’ hebben gezien. Bezoek 
dit plein en los bij dit plein volgende vraag op (stickers tellen mee voor deze vraag / niets op 
apotheek zoeken) 
 
VRAAG 19:   Welke voornaam/voornamen is/zijn niet vermeld bij dit Brillantplein? 
 
M.A.:    Jo        -       Sarah      -          Lutgarde          -       Elise          -      Julie    -        Rudi  

    Tel voor je dit Brillantplein terug verlaat ook nog even het aantal paarden op het spandoek met “Cromphout”. 

 
Met gegevens op of aan de gevel van het Museum van het Belgisch trekpaard los je vraag 20 op: 
 
VRAAG 20: Welke voornaam die is vermeld op of aan de gevel van het Museum van het 

Belgisch trekpaard is ook de naam van een stad? 
 
Kies uit: Denver       -     Houston        -       Melbourne       -     Sydney        -     Austin 
 

Over burgemeesters gesproken: tot slot ook nog een vraagje bij het standbeeld van het Brabants 
trekpaard naast de parkeerplaatsen. Wie twee jaar geleden ook al deelnam aan deze zoektocht (de 
editie “Het mysterie van de Zwarte Bende”) herinnert zich misschien nog dat in Grimminge een 
gelijkaardig standbeeld staat. Rond de eeuwwisseling vond hier een unieke gebeurtenis plaats, in 
aanwezigheid van een heer en van de toenmalige burgemeester Georges Cardoen. 
 
VRAAG 21: Op welke datum (gv) vond bij dit standbeeld in aanwezigheid van een heer en    
 de toenmalige burgemeester de inhuldiging plaats?  

    
We wandelen terug naar de kerk en zoeken terug onze wagen op. 
 
37. We verlaten het plein voor de kerk door de straat uiterst links naast huisnummer “26” bij de twee witte wegwijzers 
met “Serviceflats Akkerwinde” te nemen (= Steenstraat nemen) 
38. Weg vervolgen over zo’n 400 meter 
39. Na 400 meter straatje links nemen (= Repekouter – indien hier omleiding: terugkeren naar kerk en wegopdracht 35 
en daar rechts bij witte kapel, weg vervolgen en na helling bij driesprong met wegwijzer “Waarbeke” is wegopdr. 41) 
40. Einde weg rechts (d.i. na zo’n 700 meter).    
41. Weg vervolgen over zo’n 1700 meter en na 1700 meter driesprong rechtsaf. 
42. Weg vervolgen over zo’n 700 meter en na 700 meter bij driesprong met “Kleine Rij” links vervolgen. 
43. Na 600 meter einde weg bij grote, drukkere steenweg linksaf (voorzichtig!) 
44. Vervolg je weg over zo’n 1000 meter en parkeer je weg op de parking links van de weg in omgeving van “Belfius” 
en rechtover de kerk van Denderwindeke.  

   Wie ondertussen honger heeft: een 100-tal meter terug langs de hoofdbaan bevindt zich 
eetcafé “D’ Afspanning” (open vrijdag en zondag vanaf 11 u 30 / donderdag en zaterdag enkel ‘s 
avonds). Daarnaast vindt je ook een paar cafés in Denderwindeke voor wie enkel dorst heeft.  
            



 
              Denderwindeke 

 
We begeven ons tot aan de kerk voor een paar vragen. Trappen nog niet betreden. Met gegevens 
op de steen met “Hulde aan onze missionarissen” los je de volgende twee vragen op. Deze 
missionarissen deden overal hun werk, zelfs tot in Parana (Brazilië) en Port-au-Prince (Haïti).  
 

VRAAG 22:      (cryptisch) ‘Latijns werkwoord na mannelijke voornaam en kruik’. Welk  
      woord, vermeld op dit bord, bedoelen wij? (één antwoord) 
 
VRAAG 23:      Van de vijf hier vermelde missionarissen overleed er maar één in België. Wat  
                         is de voornaam van de missionaris die zijn plaats van overlijden op Belgisch  
      grondgebied had, volgens gegevens ter plaatse? 
 
Voor de volgende vraag begeef je je langs de treden tot links van de hoofdingang van de kerk. (Aan 
de rechterzijde voorbij de trappen bevindt zich een helling om de kerk zonder trappen te bereiken).  
 
VRAAG 24:   Mini-fotozoektocht. Wandel in wijzerzin op het pad rond de kerk (je vertrekt dus  
   als je met je gezicht naar de hoofdingang staat aan de linkerkant naast de  
                      toegangsdeur, gv) en rangschik ondertussen de foto’s in de volgorde waarin  
   je het gefotografeerde tijdens deze korte wandeling voorbijgaat. (geen val, elke  
   foto slechts 1x klasseren, de foto’s zijn niet getrukeerd en allemaal als dusdanig  
   aanwezig, voorbeeld: DCABHGEF) 
 

                

              A         B                     C                 D 

              

               E                                                    F               G     H 

Denderwindeke is een dorp in de Belgische provincie Oost-Vlaanderen en een 

deelgemeente van Ninove. Het dorp heeft een oppervlakte van 15,23 km² en is 

daarmee in oppervlakte de grootste deelgemeente van de fusiegemeente Ninove het 

ligt in de Denderstreek. In het streekdialect wordt Denderwindeke Winnik genoemd 

en de bewoners Denderwindekenaren of Winnikenaren. De toevoeging 'Dender' 

kwam nadien, om het onderscheid te maken met het eveneens Oost-Vlaamse 

Scheldewindeke. In Denderwindeke is men het trekpaard duidelijk nog niet vergeten, 

want het paard ‘Thynes van ‘t Hengelhof’ waarvan het dekstation in Denderwindeke 

ligt is in de voetsporen van Albion getreden. Het paard werd in 2020 derde op het 

Belgisch nationaal kampioenschap.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deelgemeente_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ninove
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vierkante_kilometer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deelgemeente_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fusiegemeente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ninove
https://nl.wikipedia.org/wiki/Denderstreek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheldewindeke


We zoeken terug onze wagen op. 
 
45. Verlaat de parking hogerop (laat “Belfius” links liggen) bij de straat rechtover café ’t Land Winnik en sla linksaf (= de 
hoofdweg vervolgen). 
46. Na 100 meter eerste straat links richting Pollare (= Neuringen nemen) 
47. Na  700 meter viersprong voorzichtig links richting Zandbergen (= Heirebaan nemen) (opletten voor auto’s die van 
rechts komen!) 
48. Na 300 meter driesprong met kapel rechtdoor. 
49. Na 750 meter viersprong met “Molen” rechtdoor. 
50. Na 500 meter driesprong met “Nijken” rechtdoor. 

51. Na 350 meter viersprong rechtdoor richting Zandbergen. 
52. Na 300 meter driesprong met straatje links rechts blijven aanhouden. 
53. Na 400 meter bij voorrangsbord rechtsaf slaan. 
54. Na 800 meter bij driesprong met straatje rechts links blijven aanhouden. 
55. Weg vervolgen over zo’n 850 meter tot je bij de kerk van Zandbergen komt op je rechterzijde, waar je je wagen 
parkeert aan de rechterkant van de weg op één van de parkeerplaatsen. 
 

Hier in Zandbergen is het tijd om terug de beentjes te strekken en op zoek te gaan naar het antwoord 
op een aantal vragen.  
 

 
 

 
Zoekruimte voor de vragen in Zandbergen is de omgeving van het bronzen beeld (gv) van Jan De 
Cooman tot de bushalte verderop en de onmiddellijke omgeving van de slagerij (die ook broodjes 
verkoopt) aan de overkant van de weg.  
 

   Noteer ook welk nummer je moet bellen om de slager te bereiken. 
 
VRAAG 25:  Wat is de hier vermelde voornaam van papa De Cooman? 
 
VRAAG 26: Welke vrouwelijke voornaam die eindigt op ‘A’ is vermeld op de plaat met 

“Jan De Cooman”? 

 
Je bemerkt aan de overkant een slagerij waar je ook lekkere broodjes kan kopen. Vreemd genoeg 
staat enkel de voornaam van de slager in het groot vermeld op de handelszaak. 
 
VRAAG 27:  Wat is de familienaam van de persoon die ook broodjes verkoopt, vgtp? 
 

Zandbergen is een deelgemeente van Geraardsbergen. Het is het dorp van 

kunstschilder Jan De Cooman (1893-1949), van wie je een beeld vindt rechtover de 

kerk. Naast zijn vele portretten en boerderijinterieurs, werden arcadische taferelen 

zowat het handelsmerk van Jan De Cooman. Hij schilderde, etste of tekende vele 

honderden keer het landleven in de Vlaamse Ardennen, de streek waar hij woonde en 

werkte. Meanderende beekjes, knotwilgen en ook wel een vergezicht, zijn vaak 

wederkerende onderwerpen. Jan De Cooman penseelde tijdens zijn loopbaan zo’n 

zeventien zichten op, of vergezichten van een molen. Hij huwde in 1920 en vestigde 

zich op de Oudenberg te Geraardsbergen. De vader van Jan De Cooman was zeer 

streng. Zelf kreeg Jan De Cooman met zijn echtgenote 3 kinderen.  

   In Zandbergen vind je een bakker en ook een aantal cafés. Je kan hier ook belegde broodjes  
            vinden. 
            

   Hier vind je restaurant De Parel (enkel open vrijdagavond + zaterdag en zondag vanaf 11:30) 
            

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geraardsbergen


We zoeken terug onze wagen op en vervolgen onze weg.     
 
56. Weg vervolgen rechtdoor = over de brug over de Dender rijden en wat verder rechts volgen bij driesprong. 
57. Na 500 meter over de spoorweg rijden en vervolgens eerste straat links = Beekstraat nemen. 
58. Na 550 meter einde weg bij kapel rechts. 
59. Na 100 meter links meebochten = Heirweg. 
60. Na 1300 meter viersprong rechtdoor = blijft Heirweg. 
61. Na 800 meter linksaf (=Bareelstraat nemen). 
62. Na 200 meter spoorweg dwarsen. 
63. Na 100 meter viersprong rechtdoor bij slagerij. 
64. Na 200 meter rechtsaf (= Driesstraat nemen). 
65. Na 800 meter viersprong met kapel rechtdoor. 
66. Na 1050 meter einde weg links (= Kerkborre nemen). 
67. Na 800 meter rijd je over de brug vanwaar je een mooi uitzicht hebt en onmiddellijk beneden de brug bij het gele 
bord met “ Onkerzele” links de parking oprijden (opgelet voor het fietspad voor de inrit!) waar je je wagen parkeert. 
 

 
 
In de onmiddellijke omgeving van deze parking gaan we op zoek naar het antwoord op 2 vragen. 
Vergeet ook zeker niet om een kijkje te nemen naast de parking bij het mooie uitzicht over de vijver 
met zijn vele watervogels (doch waar je geen antwoorden op vragen moet gaan zoeken, gv). 
 
VRAAG 28:    Welke stelling over pesticiden is vgtp niet waar? (antwoorden met de  
                       voorafgaande letter bv. ‘A’ volstaat) 
 
Kies uit:   A. Door pesticiden kunnen schadelijke stoffen in bodem en grondwater komen. 
    B. Door pesticiden kunnen zich meer soorten insecten ontwikkelen. 
    C. Door pesticiden blijft het verwijderde kruid voor langere tijd weg. 

  D. Sinds een decreet uit 2002 moeten pesticiden onmiddellijk volledig    
       afgebouwd worden. 

 
VRAAG 29:   Vandaag ga ik eens 10 lekkere mattentaarten bakken en ik gebruik daarvoor de 
                      hieronder vermelde ingrediënten. Eén ingrediënt heb ik niet in de juiste  
                     hoeveelheid gebruikt, vgtp. Welk? (gv) 
 
Kies uit: 8 eieren    -    4,6 liter hoevemelk   -   2,4  liter verse karnemelk   -   460 gram suiker     

 
68. We zoeken terug onze wagen op en verlaten de parking naar links (opgelet bij uitrijden parking voor het fietspad!) 
69. Weg vervolgen langs de hoofdweg over 600 meter. 
70. Einde weg rechts richting Geraardsbergen. 
71. Na 2100 meter einde weg rondpunt oprijden en derde afslag richting Edingen nemen. 
72. Na 900 meter op top van de helling bij de drie borden van de parkeerroute straatje rechts nemen(=Oude Steenweg) 
73. Na 50 meter eerste straat links (rechtdoor is verboden toegang) = Driepikkel nemen. 
74. Parkeer je wagen even verder op de ruime gratis parking aan de linkerkant van de weg.  
 

Wandel van bij de parking verder rechtdoor richting de kapel en de gezellige taverne ’t Hemelryck, 
waarbij je de vijver links van je laat liggen en steeds rechtdoor wandelt/rechts aanhoudt. Met 
gegevens op of aan de zijgevel van de taverne (wandel de taverne voorbij tot aan de parking, niet 
zoeken langs de gevels met terrassen) los je de laatste vraag op. 
 
 

De Gavers is een recreatiedomein in de Belgische stad Geraardsbergen. Het is een 
provinciaal domein in de provincie Oost-Vlaanderen. Het domein ligt ten noordoosten 
van het stadscentrum, langs de Dender in de deelgemeente Onkerzele.  Het domein 
ligt rond een 20 ha grote waterplas. Het biedt ruimte voor wandelen of fietsen, en het 
heeft een strand en een sport- en recreatiecomplex met zwembad en enkele 
terrassen en cafetaria's. Daarnaast bevinden er zich ook een camping, 
trekkershutten, bungalows en een jeugdherberg. Een aanrader in elk seizoen is de 
Langeluswandeling rondom de vijver, om te genieten van het prachtige uitzicht. De 
hoofdingang van het recreatiedomein bevindt zich een paar straten verder dan het 
uitzichtspunt tussen Schendelbeke en Onkerzele. Je kan deze bereiken door 
volgende straat links en opnieuw bij T-punt links. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Recreatiedomein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geraardsbergen
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Dender
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onkerzele


VRAAG 30: Wat ziet men bij helder weer vanaf de Muur aan de horizon, vgtp? 

Kies uit: Gent        -       Brussel         -     Aalst          -       Ninove          -       Oudenaarde 

Even verder dan ’t Hemelryck kan je de legendarische Muur zien, en van bij de kapel op de heuvel 

heb je een indrukwekkend uitzicht op de wijde omgeving 

Er rest je nu alleen nog om achteraf thuis of bij een goed glas of bij een lekker avondmaal in de 
gezellige taverne ’t Hemelryck met wat puzzelwerk en denkwerk de omloopvraag op te lossen, en 
de kracht van Albion te ontgrendelen. 

OMLOOPVRAAG: Een volwassen man heeft een kracht van ongeveer 1 pk. Maar een 

volwassen boerenpaard, en zeker een kampioen als Albion d’Hor, is tien tot vijftien keer 

sterker. Als je goed hebt opgelet tijdens deze zoektocht en ook je zoektochtbundel goed hebt 

gelezen beschik je nu over alle gegevens nodig om de kracht van Albion heel precies te 

bepalen!  

Plaats nu de cijfers op de juiste plaats en vul de zo bekomen trekkracht van Albion in op je 

antwoordenblad in het vak met “omloopvraag” (gv). 

Code: 

1 = Het vierde cijfer uit het telefoonnummer van de slager in Zandbergen. 

2 = Het vierde cijfer uit het jaartal waarin de mijnwerkersbuste in Vollezele werd geplaatst. 

3 = Het tweede cijfer van het huisnummer waar je op de Vesten het antwoord op vraag 4 hebt  

   gevonden. 

4 = Het aantal paarden op het spandoek met “Cromphout” op het Brillantplein. 

5 = Het tweede cijfer van het getal dat het totaal aantal paarden aangeeft dat is afgebeeld in  

   deze zoektochtbundel (16 bladzijden, gv)   

6 = Het laatste cijfer in het nummer van het elfde knooppunt dat je aandoet als je de  

   Walgraevewandeling in Vollezele doet. 

Ziezo beste speurdertjes allemaal, de achtste Denderroute-zoektocht zit er weer bijna op. 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 in deze prachtige streek hebben bezorgd!  

Vergeet niet je antwoord op de twee schiftingsvragen in te vullen: 

 

 

 

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

getrokken zullen worden in de Euromillions trekking van vrijdag 16 september 2022? 

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

zaterdag 17 september 2022? 

 

 

   De gezellige taverne‘t Hemelryck is open van 11 uur tot 22 uur (gesloten woensdag/donderdag)                   

                    .    .   ,   .    .    .   .   p k  

                                      6      1               3       5      2      4 



We verwachten je op de prijsafhaling die zal doorgaan op zaterdag 22 oktober tussen 13:00 en 

16:00 (je wordt nog verwittigd van het exacte tijdstip, vergeet dus niet je emailadres in te 

vullen op je antwoordenblad en houd de website in het oog) in taverne ’t Hemelryck’ op de 

Oudenberg (waar je ook iets kan eten of drinken) want iedereen die geldig inschrijft wint een prijs.  

Om geldig deel te nemen: vergeet niet om uiterlijk 31 augustus per inzending 10 € over te 

schrijven op rekening BE52 0017 3135 3909 met in de mededeling naam deelnemer(s) en 

“Denderroute” zoniet kom je niet in aanmerking voor de vele mooie prijzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brabants trekpaard 
  

Gedrongen en klein als een catcher. Krachtig en gespierd 
als een gewichtheffer. Harig als een hippie. Een staart 
als een dotje. Fier als een fotomodel. Trots poseerde hij 
doods op schoorsteenmantels en schilderijen. Garnituur 
was hij geworden: namen en blauwbloedige adellijkheid 

  
als Brillant en Prins konden dat niet veranderen. Dat hij 
koning, zelfs ongekroonde keizer onder de paarden was, 

werd vergeten. Al lang wist men niet meer dat hij de trots 
van de uitvoer was en Belgian Beer of Belgian Chocolates 

avant-la-lettre. Hij was verworden tot voetnoot in het boek 
  

van de geschiedenis die ooit Vlaams was. Tot onzichtbaar 
de grond begint te daveren. Tot hij zichtbaar en dampend 
uit slierten mist te voorschijn komt. Hij kijkt de wandelaar 
fier en schalks in de ogen. Veel meer wil hij niet: hij vraagt 

slechts aandacht en leven dat geen overleven en pose is. 
   

Rik Wouters 
Dorpsdichter 2010 
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