FIETSZOEKTOCHT
‘DE GORDEL ROND KOKSIJDE’

2018

Foto 20
In de Hertstraat

Vraag 20: wat is het alternatief, volgens een plaatselijk gegeven, om een parkeerboete te ontlopen als na het intoetsen van de
gegevens van je nummerplaat het onmogelijk is om een parkeerticket afgedrukt te krijgen ? (We maken daarvoor geen
gebruik van een of ander(e) apparaat/meter).

Antwoord: PARKEERSCHIJF LEGGEN (op parkeermeter staat: ‘parkeerschijf: indien parkeerautomaat defect’)

Foto 7

In de Zonder Zorgstraat

Vraag 7: als je me van 3 verschillende kanten steeds aan de basis bekijkt, zie je iedere keer een gelijkaardige vorm. Tevens
ben ik een logo dat je ‘beter niet googelt’. Met de hoeveelste letter zou je mij kunnen vergelijken ?

Antwoord: 25 STE (= letter Y; tussen de klinkers in het voetpad is er een steen in de vorm van ‘Y’; ‘Y’ = logo van ‘yahoo’,
een tegenhanger van zoekmachine ‘google’)

Foto 3

In de Doornpannestraat

Vraag 3: welke bekende dooreen gehusselde zanger houdt hier normaal gezien het hoofd droog ?

Antwoord: STROMAE (bovenaan de ‘wastafel’ met kraantje staat: ‘MAESTRO’)

Foto 13
In de Zandzeggelaan

Vraag 13: de som van mijn delen en aantal steunpunten is een veelvoud van mijn 2de deel. Wie of wat ben ik ?

Antwoord: HUISNUMMER 15 {de som van 1 + 5 = 6 + 4 steunpunten = 10 ( 10 is een veelvoud van 5: mijn 2de deel)}

Foto 12

In de F. Timmermanslaan

Vraag 12: welke letter komt het minst voor op de steen die herinnert aan de bouw van een building, die korter is dat ie zelf
denkt te zijn ?

Antwoord: F - Y (F: 1x, Y: 1x; er wordt gevraagd welke letter het ‘minst’ voorkomt; deze komen minstens 1x voor)

Foto 4

In het Loze Vissertjespad

Vraag 4: hoeveel hoofden zijn hier afgebeeld ? *

stickers (zie reglement)
Antwoord: 24 (een paard/pony heeft een hoofd)

Foto 22

In de Nieuwpoortsteenweg

Vraag 22: voor het geval je dorstig bent, vlug een weggevertje. Geef het bijvoeglijk naamwoord in mijn vermelding. ◊

hier staat: GROENENDIJK = zelfstandig naamwoord
Antwoord: PRIVE – SPECIALE – ZOETEN – ZOETE – BELGE {een bijvoeglijk naamwoord geeft een eigenschap of toestand aan
van een zelfstandig naamwoord; op bord van ‘palm’ staat: l’émail belge (= émaillerie belge = een bedrijf dat reclameborden
emailleert)}

Foto 9
In de Kerkhofstraat

Vraag 9: volgens info ter plaatse, kunnen we met de beste wil niet weten of het een straat, laan, weg, dreef of pad … is,
daar er iets mankeert. Wat weten we er wel van ?

Antwoord: RENE DE ( op wandelroutebord ontbreekt ‘Graevelaan’ van René De Graevelaan)

Foto 14

In de Leopold II-laan

Vraag 14: welk palindroom, met verschillende letters, vindt ge hier terug ? (We zoeken niet op het wandelrouteplan).

Antwoord: OBO – TOT – NBN (een palindroom = een woord dat helemaal symmetrisch is, waardoor er achterstevoren precies
hetzelfde staat; op kabelklemmen op paal ‘Broker’ staat: ‘OBO’; op postbus staat: maandag ‘tot’ vrijdag; op rioolroosters
staat: ‘NBN’)

Foto 24

In de Pastoor Schmitzstraat

Vraag 24: ’t is misschien vreemd: ik heb er meer dan 5 en minder dan 10; in mij bevindt zich een vreemde plant en een zeer
rustig dier. Geef zowel het geheel als de 2 onderdelen.

Antwoord: geheel: TRAILS – ENTAILLES – REALISAIT - RAILWAY ; onderdelen: AIL – AI – LIS {op infobord ‘wandelnetwerk’ in de
Engelse tekst staat: ‘trails’ (ail = look; ai = luiaard); op infobord ‘Navigo’ in de Franse tekst staat: ‘entailles’ (ail, ai) en ‘realisait’
(ai, lis = lelie); in legende kaart wandelnetwerk staat: ‘Railway’ (ail, ai)}

Foto 15

Op de Conterdijk

Vraag 15: hoeveel keer komt de letter P hier voor ? (De vangrails met hun steunpunten en allerhande
vijzen/moeren en geschilderde letters laten we buiten beschouwing). *

bovenaan brug

Antwoord: 10 KEER

kant Florizoonebrug

in Gartjeweg

kant Gartjeweg

overkant kanaal
< 35 m

geschilderde letter

Foto 19
In de Dorp(s)plaats

Vraag 19: hoewel het niet expliciet vermeld wordt, zullen een aantal onder ons de stilte moeten bewaren. Waar ?

Antwoord: BIJ SOIS BELLE (HUISNUMMER 32) (er is een gezegde nl. : ‘Sois belle et tais-toi’)

Foto 6

In de Wulpendammestraat

Vraag 6: naar welk land wordt hier in woord/beeld verwezen ? (Maximum 5 antwoorden).

ronde van Frankrijk

Antwoord: BELGIE – ITALIE – ZWITSERLAND – FRANKRIJK – DENEMARKEN - LIECHTENSTEIN (op fietsroutebord staat: Belgisch
kampioen, winnaar ronde van Italië en Zwitserland, bolletjestrui in ronde van Frankrijk; Denemarken: want ‘Groenland’ is een
eiland binnen het Koninkrijk Denemarken, dus ≠ land; op rioolrooster staat: ‘FL’ = landcode van Liechtenstein; maximum 10
punten aangezien er maar maximum 5 antwoorden mochten gegeven worden)

Foto 11
In de Torrelestraat

Vraag 11: welke gemeente van ons buurland is hier vermeld ? (We zoeken niet aan de overkant langs het kanaal).

Halle = gemeente in Duitsland, maar … kapel is
verder dan 35 m vanwaar de foto genomen is !

Antwoord: MOIRANS – STUTTGART (op bandijzer rond elektrische paal staat: ‘MOIRANS’ = gemeente in Frankrijk; op grijze
bak staat: ‘STUTTGART’ = gemeente in Duitsland)

Foto 17
In de Kerkstraat

Vraag 17: als mogelijk redmiddel ben ik aanwezig, maar volgens ons op een duidelijk foute plaats. Welke, ondertussen gekende
afkorting, is er meestal op mij vermeld ? (Hier mag uitzonderlijk ook aan de andere kant van de weg gezocht worden).


achter de hoek

Antwoord: AED (AED = automatische externe defibrillator; dit is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij de reanimatie
van een persoon met een hartstilstand)

Foto 1

In de Kerkstraat

Vraag 1: momenteel zijn er 4 die hun taak naar behoren volbrengen. Hoeveel zijn er hier doelloos ? (Er mag verder dan 35m
tot in de kapel gezocht worden, echter niet op de private parking links van het pad). *

4 in gebruik
1 doelloos
2 doelloos
Antwoord: 3 (er zijn 4 ‘klauwduimen’ aan hekken in gebruik; 3 zijn er doelloos: 2 boven hekken, 1 rechtover hekken aan muur
garagepoort)

Foto 16

In de Zeelaan

Vraag 16: ik ben 3 (of 4 x ?) aanwezig. Afzonderlijk besta ik uit 3 delen. De som van mijn delen is groter dan 5. Wat ben ik ?

Antwoord: 105 (1 + 0 + 5 = 6 > 5; 3 x zichtbaar en waarschijnlijk 1 x aanwezig aan de achterkant van de metalen regenpijp
aan hoek gebouw met huisnummer 44)

Foto 10

In de Koninklijke Prinslaan

aangepast
Vraag 10: door aan de staart van een meermaals, soms iets onduidelijk te vinden gegeven, één toe te voegen, bekom je een
‘beestachtige kleur’. Welke kleur ?

Antwoord: CAMEL (op de roestige afdekplaten onderaan de hekkens staat: ‘CAME’; één letter aan de staart erbij = ‘CAMEL’
= kameelkleurig)

Foto 8
In de Charles Leyslaan

Vraag 8: als je de muziekopvoering en het dierenverblijf weglaat (even scrabbelen), wat blijft er dan over ?

Antwoord: - A (scrabbelend met ‘Pioenrooslaan’: pianosolo = muziekopvoering; ren = dierenverblijf)
- ENOSN ( “
“
“
: aria
=
“
; loop =
“
)
- ONDEMNGENST (scrabb. met ‘Ondernemingenstraat’: aria = “ ; ren =
“
)

Foto 18

Vraag 18: hoeveel zoogdieren zijn hier afgebeeld ? *

In de Prins van Luiklaan

onderkant bord

sticker

Antwoord: 23 {4 runderen, 2 pony’s, 4 honden, 1 konijn, 1 leeuw, 1 paard, 7 personen, 3 handen: ‘een deel van het geheel
waaraan men duidelijk het geheel herkent is geldig voor het geheel’ (zie reglement)}

Foto 2
In de Henri Christiaenlaan

Vraag 2: uitzonderlijk kijken we hier WEL achter glas. In de etalage bevindt zich een voorwerp dat hier niet thuis hoort. Wat is
de naam van dit voorwerp bestaande uit 16 letters ? (Wees sportief en ga de zaak niet binnen om het voorwerp aan te raken!)

Antwoord: WAFELIJZER HOUDER

Foto 21

In de Strandlaan

Vraag 21: het horloge heeft normaal 2 wijzers, 1 voor het uur en 1 voor de minuten. Hoeveel keer in een hele dag komen, bij
normale werking, de 2 wijzers bovenop mekaar te staan ? *

= 11 x 2 = 22

Antwoord: 22 KEER (beide wijzers komen maar 11 keer boven elkaar in 12 uur)

Foto 5
Op de Zeedijk

Vraag 5: welk deel van de constructie stelt deze constructie voor ? (Geef het antwoord bestaande uit 9 letters).

Antwoord: GRONDPLAN (op het infobord staat: “Het ‘grondplan’ van de kerk werd vertaald in een monumentale stalen
constructie …”)

Foto 23
In de E. Vanlangenhovestraat

Vraag 23: met zo’n groot gezin kan ze misschien iets lenen bij de buren om haar huisje proper te houden. Wie en wat
bedoelen we ?

Antwoord: wie: SNEEUWWITJE; wat: RAINBOW {aan huisnummer 9 (buur van huisnummer 11 met ‘Sneeuwwitje’) hangt:
‘RAINBOW’ ( = een waterstofzuiger die al het vuil in het water vasthoudt; dit geeft het huis en zijn bewoners een nieuw, stofvrij
leven)}

Bijkomende vragen:
Hieronder volgen 6 diverse onderwerpen, waarin telkens 1 fout zit. Haal die eruit (geen taalfouten) en je bekomt per
onjuistheid 1 punt. Tip: let op de details.
1. Voor de theologen.
De begijnen waren in oorsprong weduwen en alleenstaanden, die samen gingen wonen, maar ze hadden geen
connectie met de kerk. Er waren ook mannelijke begijnen. De laatste begijn is overleden; de begijnen bestaan dus
officieel niet meer. De oprichtster was Begga, vandaar op sommige plaatsen het opschrift: Beggijnhof.
Antwoord: DE OPRICHTSTER WAS BEGGA (de oprichtster is niet gekend)

2. Voor de sportievelingen: (kenners van de tour-geschiedenis)
a. In 1906 werd voor het eerst de rode vlag (laatste km) opgehangen.
b. In 1910 werd de bezemwagen ingevoerd, daar voordien renners soms ‘s nachts moesten gezocht worden,
omdat ze verloren reden tijdens ultra lange ritten van 300 à 500 km.
c. 4 renners wonnen de tour 5x.
d. De 1ste niet-Europese winnaar is Greg Lemond.
e. De 1ste gele trui werd ingevoerd in de loop van de tour van 1919.

Antwoord: (a.) RODE VLAG OPGEHANGEN (er werd met de rode vlag gezwaaid)

3. Voor de snoepers: (Mignonnette van Côte d’Or)
a. De chocoladesmaak van “Dessert 58” werd uitgevonden voor expo 1958.
b. De “Noir de noir” werden in 1ste instantie ontwikkeld om uitgedeeld te worden op de wereldtentoonstelling van 1935.
c. De intense smaak van Côte d’Or chocolade wordt bekomen door cacaobonen langzaam te roosteren op hogere
temperatuur dan andere bedrijven.
d. Tussen WO I en WO II opende Côte d’Or strandpaviljoenen in België.
e. De 1ste Côte d’Or tablet werd gelanceerd in 1911 en wordt nog steeds verkocht in hetzelfde formaat, gewicht en
verpakking.

e.

a.

b.

d.
c.

Antwoord: (c.) HOGERE TEMPERATUUR (op verpakking van Mignonnette staat: één van onze geheimen van de productie van
onze intens smakende chocolade is dat we de cacaobonen langzaam roosteren op een ‘lagere’ temperatuur dan andere
bedrijven)

4. Voor de gentleman en – woman: (etiquette)
a. Je komt een goede vriend tegen met een onbekende vrouw. Geef ik haar een kus of hand ? Je laat de vrouw beslissen.
b. Het woord etiquette komt van het hof van Lodewijk XIV. Hij plaatste in zijn tuin een bordje met de tekst: “Het gras niet
betreden”; zo’n bordje is een etiquette.
c. Het geven van een hand komt uit de tijd dat vijandige edelen elkaar ontmoetten aan het koninklijk hof en ze de hand
uitstaken ten teken van: “Ik ben niet gewapend”.
d. Er bestaat een volk dat ter begroeting de genitaliën aanraakt.
e. Een bos bloemen meebrengen voor een feestje is niet volgens de etiquette; het bezorgt de gastvrouw extra werk.
Antwoord: (b.) HIJ PLAATSTE EEN BORDJE (tuinman plaatste een bordje; de koning trok zich daar niets van aan)
5. Voor de geschiedkundigen.
Francis Drake volbracht in 34 maanden de reis om de wereld. Hij was betrokken bij de slag tegen de Spaanse Armada en
bleef nadien een hoofdrol spelen in de ‘handelsoorlog’ tegen Spanje. Francis Drake was een piraat ten tijde van Koningin
Elisabeth en viel vooral Spaanse, Franse en Engelse schepen aan.
Antwoord: DRAKE WAS EEN PIRAAT (hij was een kaper en viel dus geen Engelse schepen aan en werkte in opdracht van
de koningin; piraterij is gedefinieerd als elke criminele daad van geweld, detentie of plundering die wordt gepleegd voor
privédoeleinden)
6. Voor de wetenschappers.
Einstein, winnaar van de Nobelprijs voor zijn relativiteitstheorie, woonde een tijd in De Haan. Geboren als Duitser, werd
hij Zwitser en tenslotte Amerikaan. Zijn Nobelprijs werd opgehaald door Duitsland, daar Einstein op dat ogenblik niet in
Europa was.
Antwoord: NOBELPRIJS VOOR ZIJN RELATIVITEITSTHEORIE (nobelprijs voor het “foto-elektrisch effect”)

Schiftingsvragen:
1. De 2 opstellers van de zoektocht hebben het parcours afgereden in juni 2018. Ze startten samen, maar reden elk een
andere kant uit. Na hoeveel seconden kwamen ze elkaar tegen op het parcours ?

Antwoord: 3587 SECONDEN (59 X 60 = 3540 + 47 = 3587)

2. Hoeveel ingediende antwoordformulieren zullen de organisatoren in totaal ontvangen hebben ?
Antwoord: 213
Er zijn 391 deelnemingsformulieren verkocht.
Men kon een totaal van 96 punten behalen.

Dank voor uw deelname en hopelijk tot volgend jaar met de
‘gemakkelijke’ wandelzoektocht in maart 2019.

