REGLEMENT MASTENTOP OVERWINTERINGSZOEKTOCHTEN 2020 – 2021























Deze Overwinteringszoektochten (Tongerlo – Hallaar – Terhagen) werden samengesteld volgens het algemeen geldende VZV-zoektocht reglement.
Wij brachten geen bijkomende herkenningspunten aan.
Wij maakten, voor wat betreft woordbetekenissen, BEPERKT gebruik van het
PRISMA WOORDENBOEK, namelijk alleen bij de vragen voorafgegaan met “(P)”
maar gebruikten zeker geen ‘ver gezochte’ of uit hun verband gerukte betekenissen.
Indien na een vraag “KIES UIT” is vermeld, betekent dit dat 1 van de vermelde mogelijkheden het juiste antwoord is. Is na een vraag “MOGELIJKE ANTWOORDEN” vermeld, dan
kunnen er bij de opgegeven mogelijkheden meerdere juiste antwoorden zijn.
Op een in het enkelvoud gestelde vraag kunnen eventueel wel meerdere antwoorden nodig zijn. Indien er bv bij een vraag als ‘HOEVEEL LEEUWEN BEVINDEN ER ZICH OP DE PLAAT MET “HELDEN”?’ meerdere dergelijke platen zijn, dan dient voor elke plaat een apart antwoord gegeven te worden. Is de
vraag echter gesteld met ‘EEN PLAAT MET “HELDEN”?’, dan dienen de aantallen van al deze platen
samengeteld te worden.
Antwoorden zoals “GAAT NIET” of “NIET TE BEPALEN” zijn steeds fout.
“GEEN”, “NUL”, “NIETS” en dergelijke kunnen echter wel juiste antwoorden zijn.
Een tekst tussen aanhalingstekens vermeld, verwijst naar een te lezen tekst die letterlijk en apart
moet worden teruggevonden. Lettertype en leestekens spelen hierbij echter geen rol.
bv.: “ZOEK TOCHT” = “zoek tocht” = “zoek & tocht” = “zoek/tocht”, maar ≠ “zoektocht”.
Op een bord met: “G. GEZELLELAAN” bevinden zich wel 2 letters G, maar slechts 1 maal “G”
en GEEN tekst “LAAN”. Op een bord met: “G. GEZELLE-LAAN” staat wel 1 tekst “LAAN”.
Vermelde aantallen dienen precies overeen te komen. bv. Bij de vermelding: een bord met 2 leeuwen, komen borden met 3 of meer leeuwen niet in aanmerking.
Bij vragen over ‘LETTERS’ houden wij enkel rekening met de gekende 26 letters van ons alfabet.
Hiervan zijn er 6 klinkers (A-E-I-O-U-Y) en 20 medeklinkers.
Met ‘CIJFERS’ bedoelen wij de 10 verschillende Arabische cijfers, alsook de 7 verschillende Romeinse cijfers: M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5, I = 1.
Bij chronogrammen wordt ook nog een waarde toegekend aan letters: J = 1, Y = 2, U = 5, W = 10.
Bij vragen over muzieknoten houden wij enkel rekening met de gekende namen: DO – RE – MI – FA
– SOL – LA – SI en de weliswaar wat verouderde naam UT.
In enkele vragen komt ook de term ‘VERBORGEN’ voor. bv. In de tekst: “DE KATTEN VERSCHOLEN
ZICH, ONDER EEN LADDER” komen de dierennamen: ‘kat’ – ‘katten’ – ‘schol’ – ‘hond’ en ‘adder’ al of
niet verborgen voor.
Wij respecteerden de privacy van de omwonenden. Zoek dus niets op sloten of belknoppen.
Gegevens binnen achter vensters zijn niet geldig, tenzij bij de inkomhal van een openbaar gebouw.
(GV) betekent: geen valstrik.
Alle vragen dienen beantwoord te worden.
Het is in deze zoektochten ook de bedoeling om op de gestelde vragen zoveel mogelijk dezelfde
antwoorden te geven als wij. Over deze antwoorden is dan ook geen discussie mogelijk.
Respecteer steeds het verkeersreglement. U doet deze zoektochten op eigen risico.
Hoewel u uiteraard steeds de door de overheid opgelegde corona-voorschriften moet opvolgen, dient
u voor het oplossen van vragen (bijvoorbeeld uitrekenen van openingsuren) geen rekening te houden
met coronamaatregelen. Zoek hierin zeker geen valstrikken.
Dit reglement bevat geen valstrikken. Het is enkel om de deelnemers te helpen en om discussiepunten te beperken.

WIJ WENSEN U IN DEZE SOMBERE PERIODE AANGENAME ZOEKTOCHTUREN.
Uiteraard kan er ook tijdens het verloop van deze zoektochten iets fout lopen of wijzigen.
Indien u ons een E-mail adres (of eventueel gsm nummer) doorgeeft via:
herman.van.dessel4@telenet.be
(of gsm 0476/030896) dan houden wij u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

