ALTERNATIEVE FOTOZOEKTOCHT

tot 15 december 2020

een organisatie van vzw ERT De Minirijders

AANVULLEND REGLEMENT

Hartelijk welkom!
Bij deze tocht van ongeveer 2,5 km, dienen een aantal foto’s gezocht en alle daarbij horende vragen dienen
opgelost te worden of de opdrachten uitgevoerd te worden. Er zijn ook vier vragen op het routeblad . De
antwoorden dienen in het overeenkomende vakje van de controlekaart genoteerd te worden. Alles dient letterlijk
overgeschreven te worden, in drukletters en bij meerdere antwoorden steeds alfabetisch. Zoek nooit iets op
vijzen, bouten en afvoerbuizen en ook niet op de achterzijde van straatnaamborden en verkeersborden. Gegevens
achter beschermglas zijn geldig. Teksten op de grond zijn steeds ongeldig. Een groepje bevat steeds minstens
twee elementen. Een bord kan uit gelijk welk materiaal bestaan.
Het algemeen gekende zoektochtreglement is van tel (te vinden op website ERT) en we gebruikten het Prismaboekje uitgave mei 2012 als leidraad.
-Op het routeblad is de te volgen weg aangegeven en is tevens vermeld wanneer je naar bepaalde foto’s dient te
zoeken. Indien het herkenningspunt niet gevonden wordt, wandel je rechtdoor.
-Wat tussen aanhalingstekens staat op uw routeblad moet u letterlijk lezen als tekst. Het lettertype en/of de grootte
van de letters of cijfers speelt hierbij geen rol. De schrijfwijze of de spaties echter wel. v.b. “KERK STRAAT 7” =
“Kerk straat 7” ≠ “KERK staart 7” ≠ “Kerkstraat 7”. Wat op uw routeblad niet tussen aanhalingstekens staat, duidt
op het voorwerp of een afbeelding daarvan. v.b. Kerk: we zoeken naar een kerk, een afbeelding ervan of een
herkenbaar deel ervan.
-Iedere vraag dient zo volledig mogelijk beantwoord te worden. Dat wil zeggen dat men met alle juiste gegevens in
de aangegeven ruimte rekening moet houden. Indien we bijvoorbeeld vragen welk dier er hier is afgebeeld, kan het
goede antwoord leeuw, leeuw en beer zijn. Een vraag in het enkelvoud gesteld kan dus meerdere antwoorden
hebben. Er is geen vraag of opdracht die je niet kan beantwoorden of uitvoeren. Dit betekent dat U ook nooit kan
antwoorden met b.v. : onmogelijk, strikvraag, nergens, niet te bepalen, geen, nul e.d.
- Indien we een aantal vragen op het bord, dient voor elk bord afzonderlijk dat aantal genoteerd. Bij een vraag over
een bord, dient één totaal gemaakt voor alle borden.
Bij ‘HIER’ in de vraag bedoelen we een zoekruimte van ongeveer 20 meter gemeten vanop de plaats waar de
fotograaf stond bij de opname. Met ‘IN DE DIRECTE OMGEVING’ wordt die ruimte beperkt tot ongeveer 5 meter.
Als een specifieke zoekruimte is opgegeven, bijvoorbeeld op dit gebouw, op dit bord, in dit weggedeelte, geldt
uiteraard geen afstand. De gegevens op de afgedrukte foto (op je routebundel) zelf komen echter nooit in
aanmerking voor het bepalen van het antwoord.
Wij danken hierbij onze controleurs, Yvonne en Etienne. Omwille van de uit te voeren controles werden de foto’s
een tijdje geleden genomen. Details, vooral i.v.m. plantengroei, kunnen daarom verschillen. Zoek daarin geen
moeilijkheden.
De deelnemers doen deze zoektocht volledig op eigen verantwoordelijkheid en kunnen de organisatoren nooit
aansprakelijk stellen voor eventuele ongevallen voor, tijdens of na de tocht. Door zijn deelname aanvaardt de
deelnemer dit reglement en zal hij zich neerleggen bij de beslissingen en antwoorden van de samenstellers.
In geval van gelijkheid van fouten gelden volgende twee schiftingsvragen:

Schiftingsvraag 1: Noteer de som van de 7 lottogetallen van de trekking van
zaterdag 23 januari 2021.
Schiftingsvraag 2: Noteer het bonusnummer van dezelfde trekking.
De antwoordenbladen dienen uiterlijk 15 januari 2021 toe te komen op volgend adres:

Coen Ann

Boomsesteenweg 361

2610 Wilrijk

De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor laattijdige of niet toegekomen zendingen.

UITSLAG heeft plaats op zaterdag 30 januari 2021 om 20.00 uur.
ERT JACOB DE ROORESTRAAT 8 te EDEGEM (Fort 5)

ROUTEBLAD
Start: Onderwijs Instituut Boomse steenweg 387 WILRIJK
Wandel te voet onder de brug richting benzinestation.
Ter hoogte van “TEXACO” start de wandeling, onder de brug rechts wandelen.
VRAAG 25:
Noteer voor iedere foto het nummer van de pilaar waar we dit vinden!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

H.

1.Verkeerslichten R. (Moere lei – rechts wandelen)
BEGIN TE ZOEKEN NAAR DE FOTO’S VAN FOTOBLAD 1
2.”LEGER STRAAT” op straatnaambord R. en onmiddellijk aardeweg L.
3.Na ongeveer 15 m aardeweg R.
VRAAG 26:
Dit zijn de dooreen gehutselde letters van de Nederlandse namen van drie bomen/planten
die je hier in het arboretum langs je weg (binnen de meter) voorbij wandelt. Welk woord kan
men scrabbelen met de laatste letter van elk gevonden woord?
‘AAAACDDDEEEEEEGHIIIJKLLNNNOOPRRSSSTTTTVWW’
4.”WINTERLINDE” R. (je wandelt nog steeds in het arboretum)
5.Kasseiweg RD.
6.Rond plein L. (Leger straat)
7.Wandel ter hoogte van huisnummer “189” links tot aan de toegangspoort bij de brug.
8.Keer terug en vervolg je weg links op de kasseiweg.
VRAAG 27:
Hoeveel straatnaamborden met daarop het cijfer waarvan we de naam cryptisch
omschrijven als ‘voorwerpen met heel kleine gaatjes’, wandelt men vanaf hier binnen de
ong. 5 meter van de verdere wandelweg, voorbij?
9.Kasseiweg volgen.
10.Bij “FORTENGORDELS”, links aanhouden. (aardeweg bewandelen)
11.“69” (huisnummer) RD.
BEGIN TE ZOEKEN NAAR DE FOTO’S VAN FOTOBLAD 2
12.Asfaltweg R. (Koornbloem straat)
13.”KOORNBLOEM STRAAT” R. (smalle weg – Bovenplek)
14.Einde weg L.
15.Tweede weg R.
16.Viersprong L (geen val).
VRAAG 28:
Hoeveel, duidelijk verschillende, straatnaamborden waarop de naam van een loofboom met
witte schors en kleine spits toelopende bladeren verborgen voorkomt, wandelt men voorbij
tussen wegopdracht 16 en wegopdracht 19 binnen de ong. 10 meter van je wandelweg?
17.Einde weg R. en onmiddellijk L.
18.Driesprong L.
19.Einde weg R.
20.Kapel L.
21.Eerste weg L.
22.Verkeerslichten R.
Zo kom je terug onder de brug en vervolg je tot aan het vertrekpunt.

ALTERNATIEVE FOTOZOEKTOCHT
1.

FOTOBLAD 1
2.

3.

4.

1.Hoeveel dagen verliepen er minimum tussen de oprichting van deze vereniging en de plaatsing van deze
gedenksteen als je weet dat beide gebeurtenissen in dezelfde maand plaats vonden? (werkelijk tellen)
2. A. Sol.. B. Pel.. C. Oud.. D. Bro..
1. ..borg.. 2. ..ning.. 3. ..berg.. 4. ..boud..
Associeer elke letter met één cijfer volgens gegevens in de directe omgeving! (Tip:=15)
3.Dit is een detail van een rechthoekige 'versiering' waarin een aantal openingen.
Hoeveel openingen heeft deze volledige afgebeelde 'versiering' ?
(werkelijk tellen)
4.Hoeveel bedraagt de som van het aantal verschillende even jaartallen op dit bord en het aantal
oneven jaartallen op datzelfde bord?
5.

6.

7.

8.

;

5.Welk woord kan gevormd worden met zes opeenvolgende letters uit de hier in de directe omgeving
te lezen straatnaam?
6.Hoeveel letters van de voornaam van de hoofdofficier komen hier niet voor in de familienaam van de
kantoorhouder?
7.Ik ben de (a)…….(volgorde) in een reeks van (b) …….. (aantal) ! Twee ontbrekende cijfers invullen!
8.Van welk woord, op dit bord, waarin het cryptisch omschreven woord voor ‘vochtig’ verborgen voorkomt, is
het aantal medeklinkers van dat woord en het aantal klinkers van datzelfde woord gelijk?
9.

10.

11.

9.Ontcijfer met de gegevens op dit bord de code en noteer door te scrabbelen met de gevonden letters de
naam van het land!
CODE = ‘6/3 - 16/6 - 20/10 - 22/11’
10.Hoeveel uren zijn de twee bedrijven op de foto tijdens een normale week gelijktijdig open?
(normale week is zonder feestdagen)
11.Verplaats de wijzer drie uur in de ene zin, dan vier uur in de andere zin en tot slot vijf uur in de eerste zin.
Waar staat de wijzer dan?
12.Welke medeklinker, van het woord waarin een medeklinker voorkomt die in een ander woord hier tekort is,
bevindt zich het dichtst bij de withouten verticale bevestiging?

12.
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13.

FOTOBLAD 2
14.

15.

16.

13.Als men alle witte lijnen die geen volledige cirkelomtreklijnen zijn verwijdert, hoeveel door cirkelomtreklijnen
ingesloten gebieden blijven er dan over op het groene terrein? (geen gebieden samen nemen)
14.Splits de woorden gevormd met witte letters op groene achtergrond hier in lettergrepen. Noteer dan die
bekomen lettergrepen die een zelfstandig naamwoord zijn!
15.Hoeveel bedraagt in de tekst op het bord met de honden, het verschil tussen het aantal maal dat de naam van
een bolgewas verborgen voorkomt en het aantal maal dat de naam van een kiem verborgen voorkomt?
16.A.uitwerpselen en urine uitstrooien
B.uit het ei komen
C.geslachtsgemeenschap hebben
D.hatelijke opmerkingen maken
E.iets vangen met een hengel
F.aan een houseparty meedoen
G.op een hometrainer fietsen
Dit zijn activiteiten die we kunnen benoemen met een werkwoord dat ook de naam is van meerdere dezelfde
dieren. Noteer telkens de bedoelde activiteit en noteer telkens JA als hier het bedoelde dier te zien is!
18.
19.
20.
17.

17.Als men in een woord, duidelijk leesbaar vanaf hier, één letter verwijdert is de gezamenlijke getalwaarde van
de overblijvende letters van dat woord 54. Welk woord bedoelen we?
18.Dit district herstelde hier een kapelletje. Als men hier op het bord met “WILRIJK” alle letters uit de tweede helft
van ons alfabet verwijdert, hoeveel van de oorspronkelijke woorden staan er dan nog op dat bord?
19.Welke kok/kokkin gebruikt in zijn/haar gerecht geen vlees, wel sterke drank en minder dan vijf verschillende
groentesoorten? Welk gerecht is dat?
20.Drie wandelaars vertrekken van hier elk naar een andere hier vermelde bestemming. Vic stapt gemiddeld 59
passen per minuut, Wim stapt gemiddeld 71 stappen per minuut en Michel steeds 56 stappen per minuut.
Ze komen elk met een tijdsverschil van 2 minuten (op enkele seconden na) op hun bestemming aan.
Naar welke bestemming stapte: A. Vic? B. Wim? C. Michel?
21.
22.
23.
24.

21.Hoeveel maal komt de eerste klinker van ons alfabet hier in de directe omgeving meer voor dan de eerste
medeklinker van ons alfabet, de "b" dus, hier in de directe omgeving voorkomt?
22.Welk woord, dat de ik vorm van een werkwoord in de tegenwoordige tijd is, kan je vormen met minstens vier
opeenvolgende letters uit een hier in de directe omgeving te lezen woord?
23.Op een straatnaambord, verder in deze straat, kan men met een aantal opeenvolgende letters van een woord de
naam vormen van een middeleeuws snaarinstrument. Kan men met een aantal opeenvolgende letters van een
woord op bedoeld straatnaambord ook de naam scrabbelen van: A.een lichaamsdeel? B.een geul?
C.een dier? D. een land? Telkens je JA antwoordt ook het gescrabbelde woord noteren!
24.Als we bij de verschillende woorden die op een straatnaambord bij deze MTW de straatnaam vormen de
letters verwijderen in de volgorde: zaybxcwd….., welk van die woorden verdwijnt dan als vierde volledig?

ALTERNATIEVE FOTOZOEKTOCHT '20
Naam:……………………………..

E-mailadres:……………………………………….
SCHIFTING:
Club: ……….
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