3DE MDB-MEMORIAL 2014 – Motivatieblad.
In “FiESTA” = de ‘i’ klein, maak de rest klein  fiesta, pas op, geen hoofdletters! In wat moet men wat vervangen: in ‘fiesta’ de f door s (beide letters
antwoorden!)  in ‘siesta’ nog trema toevoegen  ‘siësta’ (= middagdutje). Dus 4 antwoorden!
Vraag 2: Op putdeksel “SCHUIF”  in de bovenste schuif liggen = in de gunst staan. “SCHUIF” + “AF” (= lig)  SCHUIFAF = glijbaan.
Vraag 3: Van 1984 tot 1986 = ged. 3 jaar – van 2002 tot 2003 = ged. 2 jaar – in 1965 = ged. 1 jaar. (1965 op stenen plaat  twijfel i.v.m. bord. 6 of 5 goed.
Vraag 4: Op pilaster muzieksleutel: er onder 11-letterwoord = “kerkfabriek”. Ander woord beginnend met naam muzieknoot op pilaster:
“Reclamedrukwerk”, maar ook “MIGOM” op zijgevel hoekhuis overkant driesprong (< 30 m). Niet “DOOR”  do ≠ eerste lettergreep.
Vraag 5: Eenvoudige vraag: vliegtuig zonder vleugels!
Vraag 6: Op bronzen bord: “VELD” en op gevel aan de overkant een afbeelding met boer die het veld ploegt.
Vraag 7: Bob Dries: 1955 – Dirk Haers: 2011 – Freia Van Den Bossche: 2010, telt niet: ≠ Freya en staat op gevel gemeenschapshuis, ligt buiten zoekruimte
(tussen) – Roegiers: 1993, maar ook 2010, maar staat ook op gevel gemeenschapshuis. Telt dus wel mee! – Marcel Broodthaers: 1924. – Diederik
Van Assenede: 1220. Dus 5 namen!
Vraag 8: In Franse tekst op gedenkplaat: “riant” = mooi en aantrekkelijk. Maar ook “A(rt)SSENEDE”. De ‘r’ & ‘t’, begin en einde van “riant”, geven in
‘ASSENEDE’ (=plek) een kunstzinnig accent. Antwoord = ‘riant’, NIET ‘A(rt)SSENEDE.
Vraag 9: Twee borden met “SS”  op het ene er juist onder: “Assenede”, op het andere “PASTORIJ”.
Vraag 10: ‘Waag’ = weegschaal, dus zoeken onder Vrouwe Justitia met zwaard en weegschaal. Prisma: ‘buitenkans’ = onverwacht gelukkig toeval, ‘toeval’ =
niet geplande of verwachte gebeurtenis. Te vinden minieme (= kleine) tekst: “Het Meetjesland een echte buitenkans”. Eén van beide = juist.
Vraag 11: Schild met leeuw (koning der dieren) met in zijn klauwen (in de greep) een tweekoppige arend (koning der vogels)  koppen.
Vraag 12: Het gaat over de BEL 20, die de gemiddelde koers (= prijs) bepaalt op de beurs. Het is niet omdat er slechts 10 bedrijven opgegeven worden in de
vraag, dat de overige 10 niet in aanmerking moeten genomen worden. We vinden op een zinken plaatje: “BEL 2  20-2 = 18. Dus niet 8!
Vraag 13: Het gaat over de vissersboot MET “BOU-8”. Op deze boot: “ISABELLA”  bas – bal. Vlakbij (< 2 m) op paaltjes: “BENITO”  bot – beo. Verder
vinden we tussen de kasseien een gedenksteen met de afbeelding van een identieke visserssloep, evenwel ZONDER “BOU-8”  dus NIET  bij! Ook
het bootje op de ruit van het VVV-kantoor draagt deze naam niet, telt dus ook niet mee!
Vraag 14: Het volgende vijfde woord opgesomd in de vraag is “en” en niet “GESNEUVELD” (= 6de), dus deze laatste is geen goed antwoord! “VRIJHEID” stond
correct op het monument. De rest was fout: “TERECHTGESTELDE” ≠ “TEREGHTGESTELDE”, “OORLOGSLACHTOFFERS” ≠ “OORLOGSSLACHTOFFER” en
“SCHATTEMAN” ≠ “SOHATTEMAN”. Het 5de woord “en” stond op de achterkant van het monument! Twee juiste antwoorden.
Vraag 15: Uit de vraagstelling wordt op geen enkele manier gesuggereerd of de oplossing moet gezocht worden via een tekst of via een afbeelding!
Aanvankelijk was ‘RING’ in ‘KRING’ bedoeld als juist antwoord en dit was dus een juist antwoord. Maar vaak werd ook ‘uurwerk in de letter O‘ uit
‘RODANIA’ als antwoord gegeven. En ook dit antwoord klopt als een zwerende vinger! Vraag 16:
Op plaat met o.a. een hert staat een
globe, gedeeltelijk onder een loep  onder de loep nemen = nauwkeurig bestuderen. Onder de loep worden echter de breedtecirkels en
lentecirkels niet meer (vergroot) afgebeeld. (Evenaar en andere aanverwanten = ook goed.)
Vraag 17: In totaal 7 rugvinnen en 9 staartvinnen  9-7 = 2. Pas op: buikvin ≠ rugvin!
Vraag 18: Het overbodige is een wiel, dat blijkbaar achteloos naast het monument ligt. ‘Het vijfde wiel aan de wagen’ = overbodig zijn.
Vraag 19: ‘Medeklinker met opzet verdwenen’: s expres weg  Expressweg. ‘Uitgestorven scherpe punt’: dood hoek  Doodhoek. ‘Gewasstrook’:
Boekweitreep, Haverreep, Roggereep, Speltreep. ‘Brave adem’: Zoetelucht. ‘Stapel na tjirpende’: Krekelmijt. ‘Gebied in de buurt van beroemdheid’:
bij ster veld  Bijsterveld.
Vraag 20: 4x “KLOK HUIS” (met afbeelding van een klokhuis van een appel tussen de twee woorden.), maar ook 2x “KLOKHUIS” (juist). 6 maal afgebeeld
klokhuis. ‘Klokkenspel’ (anders & 11-letterwoord) ) = verzameling klokken, maar ook ‘mannelijke geslachtsdelen’.
Vraag 21: A. tuba ≠ trompet. B. wipplank: ondanks ze afgekraakt is, blijven beide delen (deel van het geheel) een (zij het beschadigde) wipplank. Logisch!
C. plas = urine (Pr.) cfr. urinerende hond. D. schil: bananenschil afgebeeld. E. hondenpoep: er zijn geen drollen op het bord te zien!
Vraag 22: Op zijn achterste poten staan = tegenstand bieden, maar de ezels hier werpen de achterpoten omhoog. Ze worden hier ‘EZELKENS’ genoemd. Op de
letters l & k in het webadres staat een ezel afgebeeld.
Vraag 23: Bij huisnr. 3: gekleurde, glazen tegels met als kleuren: geel, oranje, blauw en groen  in het midden rood  eerste letter R.
Vraag 24: Op reclamebord: “CHAPE” + “AU” (uitroep van pijn) = “CHAPEAU” = compliment, maar dan wel met uitroepteken: CHAPEAU! (zie DvD).
Vraag 25: Korte tijd = even – klein kind = wicht  EVENWICHT. Was 7x te zien, doch op het einde van de zoektocht bord weg, dus ook 5x.
Vraag 26: We lezen “JOIE DE VIVRE” = levensvreugde. Varkentjes (inwoners van Oosteeklo) leven hier vrolijk en content! Eau = Frans, de = o.a. Nederlands
(niet zo bedoeld), Joie ≠ van over de plas. Frans, dus niet Engels! We lazen ook: “EAU ZO COOL” = ‘cool’ = leuk, stoer. Eau = Frans, zo = Nederlands,
cool = Engels. Deze tekst voldoet dus wel aan de vraagstelling.
Vraag 27: Familienaam = SCHEIR  klinkers wisselen  schier = bijna. Voornamen horende bij ‘SCHEIR’: Louis  ui = groente – Charles  es = boom – ook 
ar = slee – Gustaaf  af : lig – Camillus  mi = muzieknoot. Dus alle MA = juiste antwoorden!
Vraag 28: Naast ingang kerk: Jezus met lam  lam + oen = lamoen = boom met twee armen voor een vervoermiddel dat door een trekdier wordt getrokken.
Op tafereel v.d. 7 smarten van Maria  duif = vogel  vogel + kers = vogelkers = boom of heester met trossen witte bloemen, komt vrij veel voor.
Vraag 29: Op einde wegel voor de pastorie: bordje met “Marine Motors & Pumps”  ‘schip’ & ‘vloot’verwijzen naar de marine. In deze Engelse tekst ‘Pumps’
= pompen. Maar in Nederlands ‘pumps’ = damesschoen met hoge hak en zonder sluiting. Ook ‘hakken’ wordt goedgekeurd.
Vraag 30: Pico bello = piekfijn, maar ≠ (zoals ter plaatse) picco bello, één letter c (= klein Romeins cijfer C = 100) te veel. De letter c mag dan wel klein zijn,
daarom niet altijd sierlijk en zeker niet een ‘zij’ maar een ‘hij’. Dus niet ‘c’ antwoorden! In “Picco Bello” zoals ter plaatse geschreven, is de dubbele l
te lezen als getal 11 = elf = klein, sierlijk wezen, meestal een vrouw. ‘Elf’ komt als 11 ‘becijferd voor in “Picco Bello”. Antwoord dus uitsluitend: 11.
OMLOOPVRAGEN:
Vraag 1: De kroon op foto C werd gefotografeerd in Boekhoute, niet op het parcours dat we ter plaatse bewandelen in Assenede.
Vraag 2: 1. B van BEENS  1/e – 2. B van BUFFEL  2/u – 3. B van B&B, & = ampersand en wordt gelezen als ‘and’, maar “and” is DAAR niet te lezen, dus
niets vermelden bij 3/- – 4. B van BASE 4/a – 5. B van VANDENBOS  5/o – 6. b van Combi (moeilijkst te vinden)  6/i.
Vraag 3: Juiste volgorde: 246533. Pas op: foto 1 = afbeelding vis ≠ viervoeter , niet rangschikken. Foto 3: wordt 2x voorbij gewandeld, dus 2x rangschikken!
Vraag 4: A. ezel: heeft riem rond de nek maar ook rond de kop = 2 lichaamsdelen! B. Jezus: heeft één koord rond de lenden. C. varken: heeft feesthoedje op
de kop vastgemaakt met één riempje! (Slechts één deelnemer zag dit!). D. non: touw rond de lenden + riem aan de voet (soort sandaal), dus rond 2
lichaamsdelen. E. soldaat: heeft riem aan hoofd (helm) en aan de arm, dus ook 2 lichaamsdelen.
Schifting 1: som lottogetallen 8/11 = 118
Schifting 2: laatste drie cijfers jokergetal 8/11:796.
Vraag 1:

