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Foto 20

In de Veronicaweg

Vraag 20: blijkbaar zit het 2de deel van het restaurant vol. Wat is de naam van het restaurant ?

Antwoord: THE JANE (op muur van huisnummer 1 staat ‘JANE’)  



Foto 8 Aan rotonde

Vraag 8: ik ben niet voor of tegen militairen, maar door een ‘algemene slag’ flink dooreengeschud. Wat ben ik hier in 
werkelijkheid ?

Antwoord: GROENE PAREL (de letters van ‘GROENE PAREL’ dooreengeschud = ‘GENERALE POR’ of ‘algemene slag’)



Foto 14 In de Christiaenlaan

Vraag 14: uitzonderlijk kijken we hier wel achter glas. In de etalage bevindt zich een voorwerp dat hier niet thuis hoort. Aan dit 
voorwerp is normaal een steel gemonteerd. In welke specifieke teelt werd dit voorwerp vooral vroeger gebruikt? (Wees 
sportief en ga de zaak niet binnen om het voorwerp aan te raken!)

Antwoord: HOPPETEELT (dit voorwerp met lange steel werd, op een hoogte van ± 6 meter, met de haak aan de horizontale 
stalen draad gehangen en diende om met een stevige glijdende ruk vanop de grond, het touwtje bovenaan de rank door te 
snijden, zodat de hoppebellen beneden met de hand van de rank konden geplukt worden)



Foto 10

In het Genovevapad

Vraag 10: in welke meetkundige figuur is “GTC” te vinden ?

Antwoord: ELLIPS/OVAAL (in oranje paal staat ‘GTC’ in een ellips/ovaal gedrukt) 



Foto 24

In de Pannelaan

Vraag 24: welke van de Belgische aanwezige mag een verworven, hier vermelde, titel dragen ?

= verworven titel

= gemeente = gemeente = gemeente

Antwoord: VEURNE – LIEGE (een ‘stad’ in België is een gemeente die bij K.B., bij wet of decreet de stadstitel draagt. Op bordje 
staat ‘DE PANNE’ en ‘KOKSIJDE’= gemeentes; op rioolrooster staat: ‘OVERIJSE’ = gemeente)

= stad = stad



Foto 1 In de Marie-Joséstraat

Vraag 1: wat volgt hier op “PVC-” ?

Antwoord: U (op gronddeksel staat ‘PVC-U’ gedrukt)



Foto 18
In de Duinenkranslaan

Vraag 18: één van de panden beperkt heel strikt zijn parking. Voor wie ?

Antwoord: OUTLAWS – SURVIVORS ROUTE US 66 – VIP (dit is te zien aan zij- en voorgevel van huisnummer 36)



Foto 3 In de Helvetiastraat

Vraag 3: waardoor zet de gemeente ons hier op het verkeerde been ?

Antwoord: - STRAATNAAMBORD “CESAR LOOTENSSTRAAT” IS NIET CORRECT GEPLAATST (het bord moet haaks op de 
Helvetiastraat staan)

- ONTBREKEND ONDERBORD VOOR FIETSEN/BROMFIETSEN IN CESAR LOOTTENSSTRAAT

In het begin van de Helvetiastraat



Foto 19

In de Galloperstraat 

Vraag 19: welke kletskop kan hier ‘op dit ogenblik’ zijn stem laten horen ?

Antwoord: FRANK VANDER LINDEN (= leadzanger van de Nederlandstalige rockgroep ‘De Mens’)



Foto 7
In de Burgweg

Vraag 7: welke waadvogel wordt hier meermaals vermeld ?

Antwoord: RAL (in vangrail staat ‘RAL’ gedrukt = vogel uit de uitgebreide familie der rallen die bestaat uit middelgrote weide-
en moerasvogels, met waadpoten en korte vleugels en vaak een korte opgerichte staart)



Foto 17 In de Wulpendammestraat

Vraag 17: ik heb dezelfde naam als één van de sportieve 1B en sta hier in één van hun kleuren. Welke aanwezige bedoelen we ?

Antwoord: UNION (op het voorlicht van de fiets staat ‘UNION’ in het geel; voetbalclub Union heeft blauw-gele clubkleuren)



Foto 5 In de Wulpendammestraat

Vraag 5: omdat ik op mijn kop sta, lijk ik op een onbestaande variant van zuurstof of ozon, maar ik ben het echt niet. Wie of wat 
ben ik ?

Antwoord: 60 {dizuurstof (O₂), de belangrijkste enkelvoudige stof van het element zuurstof is bij kamertemperatuur een 
kleur-, reuk- en smaakloos gas; ozon (O₃), een enkelvoudige stof van het element zuurstof, is een kleurloos tot lichtblauw gas 

met een onaangename prikkelende geur; op metalen band rond hoekpaal van de afsluiting staat ‘09’ (= 60 op zijn kop}



Foto 15 Op de Dorpsplaats 

Vraag 15: er ontbreken er 3. Welke bestaande woorden zijn er met deze 3 te maken, zonder afkortingen te maken ?

Antwoord: NOP – PON (op het infobord voor de graven ontbreken de letters N, O en P om het alfabet volledig te maken) 



Foto 4
In de P. Schmitzstraat

Vraag 4: welk ‘cursief gekrast schrikkeljaar’ is hier in steen te vinden ?

Antwoord: 1200 - 624 (een schrikkeljaar is altijd deelbaar door 4. De eeuwen zijn hier een uitzondering op. Deze krijgen enkel 
een schrikkeldag als deze deelbaar zijn door 400)



Foto 23

Vraag 23: hoeveel wielen van tweewielers begeven zich hier naar rechts ? *

In de Hazebeekstraat

sticker ( zie reglement)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10
Antwoord: 10 {een step is ook een tweewieler, maar is hier aanwezig op een sticker (zie reglement)}



Foto 2 In de Hazebeekstraat

Vraag 2: waarom we hier tussen de 10de en 11de gescheiden zijn, is niet heel duidelijk. Met hoeveel zijn we eigenlijk in totaal ? *

Antwoord: 15 (in de uitleg op infobord ‘Paul Herygersroute’ staat: “onvolkomen-heden”)



Foto 13 In de Nieuwpoortsteenweg

Vraag 13: ik tel 14 stuks, maar ben hier meerdere malen ‘anders’ vermeld. We hoeven deze drukke baan niet over te steken, 
want met onze arendsogen zien we wat er bedoeld wordt. Wat zijn die 2 vermeldingen ? 

Antwoord: FARAZIJNSTRAAT – FARASIJNSTRAAT (op bushokje en bord aan paal staat: ‘Farazijnstraat’; aan overkant op witte 
hoekpaal staat: ‘Farasijnstraat’)



Foto 11
In de Noordzeedreef

Vraag 11: waardoor wordt “A2•70” meerdere malen begeleid in de ronde ?

Antwoord: IN•VI (aan achterkant van gebodsbord D07 staat meerdere malen ‘IN•VI’ in de ronde moeren; 

A2-70 ≠ A2•70) 



Foto 21 In de Albert I-laan

Vraag 21: ik besta uit 3 delen en wordt hier meerdere malen vermeld. Met mijn blauwe versie houden we geen rekening. Wat 
is het verschil tussen mijn vermeldingen ? ◊

Antwoord: z – Z (op het infobord vooraan staat in de tekst: ‘Waterloop-Zonder-Naam’; op het achterste bord staat: 
‘Waterloop-zonder-Naam’)



Foto 6 In de Leopold II-laan

Vraag 6: alhoewel het antwoord niets religieus heeft, zou het kunnen dat door het prevelen van een schietgebedje we het hier 
vlug ‘gefikst’ hebben. Wat we wel weten is dat er één van de twee meer voorkomt dan de andere. Wie/wat komt het meest   
voor ? 

Antwoord: FASERFIX (er bevinden zich ‘lijngoten’ op en aan de trappen waar 11x ‘FASERFIX ‘ en 9x ‘RECYFIX ‘ op vermeld 
staat) 

11 keer 9 keer



Foto 9
Op het Astridplein

Vraag 9: wij kennen grof en fijn, maar volgens inlichtingen alhier bestaat er ook wit en zwart. Wat ?

Antwoord: ZAND (op gevels van tearoom staat ‘Zand’ in witte en zwarte letters)



Foto 22
In de ‘grindweg’

Vraag 22: ik ben een anagram van ‘ideebal’. Wie of wat ben ik ?

Antwoord: DELABIE (op kraantjes boven- en onderaan de appel staat ‘DELABIE’ in cirkelvorm)



Foto 16
In de Damesweg

Vraag 16: op deze plaats zou het elektrisch vermogen laag kunnen zijn. Hoeveel wordt hier in totaal aangegeven ? *

Antwoord: 572W (het elektrisch vermogen wordt uitgedrukt in Watt, afgekort ‘W’; op de 2 palen van het infobord staat 4 x 143W 
= 572W)



Foto 12 In de Westendestraat

Vraag 12: door mijn gebruik vertoef ik soms ondersteboven of op één of andere zij. Welke specifieke sportbeweging voer ik 
hier soms uit ?

Antwoord: SALTO (op zwarte draaiknop aan zijkant van rode postbus staat ‘SALTO’)



Bijkomende vragen:
Groepeer de onderstaande gegevens per 4. Die kunnen op één of andere wijze gelinkt worden aan een persoon, 
gebeurtenis, plaats, voorwerp … Geef ons de 6 links. (1 punt per juiste oplossing). Bij één van de zes mag je zowel de 
Franse als de Engelse versie geven. Veel succes! 

BEVERGEM PARIJS JOHN ONGELOVIGE

PARODIE DE           

PARELVISSERS

IJZER POSTBODE

HOUT PLOEGSTEERT GOUD BRIT

THE KING’S 

SPEECH

IVOOR VAGEBOND 70 – 68

TRIATLON DICTATOR NESPRESSO LONDEN

NICOLAS BRUGGE 1984 APOLONIA

Antwoord: link1: WANNES CAPPELLE: BEVERGEM – IJZER – PLOEGSTEERT – TRIATLON
hij speelde Wantje in de Vlaamse televisieserie BEVERGEM; = frontman achter de Belgische band ‘Het Zesde 
Metaal’ (IJZER); grootste hit = PLOEGSTEERT; hij was vroeger een goede triatleet (TRIATLON)



BEVERGEM PARIJS JOHN ONGELOVIGE

PARODIE DE           

PARELVISSERS

IJZER POSTBODE

HOUT PLOEGSTEERT GOUD BRIT

THE KING’S 

SPEECH

IVOOR VAGEBOND 70 – 68

TRIATLON DICTATOR NESPRESSO LONDEN

NICOLAS BRUGGE 1984 APOLONIA

Antwoord: link 2: THOMAS MEUNIER: PARIJS – ONGELOVIGE – POSTBODE – BRUGGE 
hij speelde bij FC BRUGGE en PSG (PARIS Saint-Germain); ONGELOVIGE Thomas; hij was POSTBODE voor
hij profvoetballer werd



BEVERGEM PARIJS JOHN ONGELOVIGE

PARODIE DE           

PARELVISSERS

IJZER POSTBODE

HOUT PLOEGSTEERT GOUD BRIT

THE KING’S 

SPEECH

IVOOR VAGEBOND 70 – 68

TRIATLON DICTATOR NESPRESSO LONDEN

NICOLAS BRUGGE 1984 APOLONIA

Antwoord: link 3: WIMBLEDON: JOHN – 70-68 – LONDEN – NICOLAS 
in een tenniswedstrijd hebben JOHN Isner en NICOLAS Mahut de langste set ooit gespeeld op Wimbledon,
gewonnen door John Isner met 70-68. Wimbledon = een district van LONDEN



BEVERGEM PARIJS JOHN ONGELOVIGE

PARODIE DE           

PARELVISSERS

IJZER POSTBODE

HOUT PLOEGSTEERT GOUD BRIT

THE KING’S 

SPEECH

IVOOR VAGEBOND 70 – 68

TRIATLON DICTATOR NESPRESSO LONDEN

NICOLAS BRUGGE 1984 APOLONIA

Antwoord: link 4: CHARLIE CHAPLIN: PARODIE – BRIT – VAGEBOND – DICTATOR 
hij was een BRIT; zijn typetje was een VAGEBOND; in de film The Great DICTATOR bracht hij een PARODIE op 
Hitler 



BEVERGEM PARIJS JOHN ONGELOVIGE

PARODIE DE           

PARELVISSERS

IJZER POSTBODE

HOUT PLOEGSTEERT GOUD BRIT

THE KING’S 

SPEECH

IVOOR VAGEBOND 70 – 68

TRIATLON DICTATOR NESPRESSO LONDEN

NICOLAS BRUGGE 1984 APOLONIA

Antwoord: link 5: GEORGE of GEORGES: DE PARELVISSERS – THE KING’S SPEECH – NESPRESSO – 1984 
DE PARELVISSERS is een opera van de Franse componist GEORGES Bizet; THE KING’S SPEECH = een Britse 
film die gaat over King GEORGE; GEORGE Clooney maakt reclame voor NESPRESSO; 1984 = een roman van
de Britse schrijver GEORGE Orwell



BEVERGEM PARIJS JOHN ONGELOVIGE

PARODIE DE           

PARELVISSERS

IJZER POSTBODE

HOUT PLOEGSTEERT GOUD BRIT

THE KING’S 

SPEECH

IVOOR VAGEBOND 70 – 68

TRIATLON DICTATOR NESPRESSO LONDEN

NICOLAS BRUGGE 1984 APOLONIA

Antwoord: link 6: KUNSTGEBIT/TANDEN: HOUT – GOUD – IVOOR – APOLONIA 
de eerste valse tanden waren van HOUT; later waren ze van GOUD en IVOOR; APOLONIA = de patrones van 
de tandartsen 



Schiftingvraag 1: hoeveel seconden duurde de controle met de fiets van heel de wegbeschrijving op 
maandag 6 mei 2019 ? 

Antwoord: 9369 SECONDEN (= 2 u 36 m 9 s) 

Schiftingsvraag 2: hoeveel familienamen beginnend met ‘D’ zullen op de verkochte inschrijvingsformulieren na 31 
augustus 2019 voorkomen ? 

Antwoord: 90

Bedankt voor al uw deelnames. 

Er zijn 450 deelnemingsformulieren verkocht.
Men kon een aantal van 66 punten behalen.


