
REGLEMENT  BOSGEUZEN-ZOEKTOCHT-NEPTUNUS  2022 

 

 Aangezien de zoektocht familiaal gericht is stellen we ons ten allen tijde zéér flexibel op. Lees toch aandachtig dit 

reglement om achteraf  niet voor verrassingen te komen staan. Addertjes onder het gras zijn immers altijd mogelijk. 

 Wees er zeker van dat je jouw antwoordblad volledig invult en vergeet niet naam en adres te vermelden.  

 Vermijd doorhalingen, schrappingen en al de rest wat daarvoor kan  doorgaan. Vul alles zo duidelijk mogelijk in 

zodat ook brildragers de antwoorden kunnen lezen. 

 Er wordt slechts één (1) antwoordformulier per deelnemer aanvaard. Uiteraard kunnen er meerdere formulieren per 

gezin zijn. Alle antwoordformulieren dienen  uiterlijk zondag 11 september (vóór 18.00 uur)(dag idem als de 

Haringtocht vanuit De Smidse: open vanaf 08.30 uur) bij ons te zijn. Je kan jouw antwoordformulier inleveren in 

het clubhuis (de zogenaamde Smidse), Sint-Jobsteenweg 44, ’s Gravenwezel dat geopend is van 13.00 tot 18.00 uur 

en dit op alle zondagen van juli en augustus. Bovendien op zondag 4 september. Antwoordformulier mailen naar 

pepermansjohnny2170@gmail.com kan ook of online invullen en verzenden via www.bosgeuzen.be . 

 Uitslag vindt plaats op zondag 2 oktober, aanvang 16.00 uur (in De Smidse). Voor niet-Bosgeuzen is er een apart 

klassement voorzien. Uiteraard zijn ook de niet-leden op 2 oktober van harte welkom. 

 Op de routebladen komen principieel géén schrijf- of typfouten voor.  

 Letterlijk te lezen teksten staan op Uw routeblad tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: ”Kerk” L.>U leest het 

woord “Kerk” en gaat links. Kerk L.> U ziet een kerk en gaat daar links.  

 Het lettertype  is van geen belang. Bijvoorbeeld: “STRUISVOGEL” =”StruiSvogEl”. 

 Enkel ter informatie .“L” =“l” , “I” = “i”, “J”=”j”. “1” kan ook het cijfer (één dus) zijn.  

 Romeinse cijfers worden wel altijd met hoofdletters geschreven. 

 Als we spreken over de onmiddellijke nabijheid van iets dan bedoelen we dat het gegeven of gezochte zich binnen 

een straal van 1 meter ervan bevindt. 

 Een afbeelding behelst een weergave van wat dan ook. Ze kan op eender welke wijze gemaakt zijn. Wat slechts 

gedeeltelijk voorgesteld wordt, mag als geheel beschouwd worden in zoverre het zichtbare gedeelte representatief 

is voor het geheel.  

 Net zoals bij voorgaande zoektochten komen er ook nu weer enkele ‘fotovragen’ aan te pas. Hou er wel rekening 

mee dat de foto’s werden genomen vanaf de maand april en dat begroeiing en waterhuishouding dan wel enigszins 

kan verschillen met de maanden juli, augustus en september. De wit-zwart-versie werd vanaf de kleur-versie in 

grijstonen omgezet. Je kan desgewenst een kleur-versie van het zoektochtformulier vinden op www.bosgeuzen.be. 

 Antwoorden op de vragen zijn zowel aan linkerzijde als aan rechterzijde van de wandelweg te vinden. Indien we 

vermelden aan welke kant van de weg je dient te gaan dan zijn de antwoorden enkel aan die kant te vinden.  

 Je vindt de oplossing op een vraag steeds vóór de volgende vraag aan de orde is. Tenzij anders vermeld. Het is 

steeds de eerste locatie die je tegenkomt, en die een oplossing biedt, die geldt. Tenzij anders vermeld.  

 Alle vragen en/of opdrachten kunnen beantwoord worden of zijn uitvoerbaar. Oplossingen zoals ‘onmogelijk’, ‘kan 

niet’, ‘valstrik’ , ‘onoplosbaar’ of gelijkaardige antwoorden zijn dus uit den boze. Indien een antwoord niet zou 

kunnen geformuleerd worden vermeld dan de reden in het desbetreffende antwoord-vak. 

 In regel vind je alle oplossingen op de wandelweg. Toch durven we al eens voor een denk- of geheugenvraagje 

gaan. Zoek daar dus geen zogenaamde valstrik in en pijnig in zo’n geval gewoonweg jouw grijze hersencellen.  

 Bij twijfel over schrijfwijze of spelling verwijzen we naar het Groot woordenboek der Nederlandse taal (van Dale). 

 Respecteer ten allen tijde de verkeersregels. Veiligheid voor alles. 

 Betreed geen eigendommen van bewoners (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt). Alle oplossingen zijn 

vindbaar op of langsheen de te volgen omloop. Afbeeldingen achter glas (vensters bijvoorbeeld) en levende wezens 

worden niet in aanmerking genomen. 

 De schiftingsvraag komt enkel in aanmerking bij gelijke puntenscore. 

 Over de wandelzoektocht wordt vóór de uitslag plaatsvindt niet geconfereerd. Op de dag van de uitslag geven we 

de juiste oplossingen. Mochten bepaalde vragen en/of antwoorden ter discussie staan dan  nemen de inrichters zoals 

steeds de juiste beslissingen dienaangaande. Als het, volgens jou,  door omstandigheden toch onmogelijk zou zijn 

vraag te antwoorden gelieve dan a.u.b. de reden door te geven op pepermansjohnny2170@gmail.com .  

 Er rest ons niets meer dan je een leuke, aangename en boeiende wandelzoektocht toe te wensen.  

Locatie clubhuis Bosgeuzen:   Sint-Jobsteenweg 44, 2970 ’s Gravenwezel (Schilde). Komende van het centrum van 

’s Gravenwezel met kerk aan r-hand, in bocht van Kerkstraat met Gilles de Pélichylei, links Sint-Jobsteenweg nemen. 

Nr.44 bevindt zich aan rechterhand en dit ongeveer driehonderd meter vóór ’t Groot Kasteel van ’s Gravenwezel.  

mailto:pepermansjohnny2170@gmail.com
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ANTWOORDFORMULIER    BOSGEUZEN-ZOEKTOCHT-NEPTUNUS   2022 

1   1p 2   1p 3   1p 4   1p 

5   1p 6   1p 7   1p

  

8   1p 

9   1p 10   1p 11   1p 12   1p 

13   1p 14   1p 15 FOTOVRAAG     1p 16   1p 

17 FOTOVRAAG 1p 18   1p

  

19   1p 20   1p 

21   1p 22 FOTOVRAAG 1p 23 REBUS-DROEDEL           5p 

24   1p 25   1p 26   1p 27   1p 

28 FOTOVRAAG 1p 29   1p 30   1p

  

31 FOTOVRAAG 1p 

32   1p 33   1p 34 FOTO-VOLGORDE-VRAAG                      9p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

35   1p 36 FOTOVRAAG 1p 37   1p 38   1p 

39 FOTOVRAAG            3p 

       

 

40   1p 41   1p 

42   1p 43   1p 44 SMIDSE-VRAAG  3p 

Nummers vakjes 

   
 

45 SCHIFTINGSVRAAG 

AANTAL 

PIJLEN:   ------------- 
 

Voornaam:     Achternaam: 

Volledig adres: 

GSM/Tel.nr.:         e-mail: 

Lid van wandelvereniging Bosgeuzen (Schrap wat niet past):  JA / NEEN 

Behaald op 60 punten 
(In dit vak niet schrijven) 

 



BOSGEUZEN-ZOEKTOCHT-NEPTUNUS OMLOOP EN VRAGEN 

Dank voor jouw deelname aan onze zomerse zoektocht. De startplaats is de parkeerplaats van ‘t Goorhof, 
Kerklei 18, 2960 Sint-Job-in’t-Goor (Brecht)(dagelijks open vanaf 09.00 uur). We wensen je veel succes. 

Overlees wel even het reglement. Het kan je steeds van pas komen. 

>> Je verlaat de parking van het ‘t Goorhof en neemt op de dwarsstraat L (Kerklei). Wandel aan l-zijde. 

1) Hoeveel afbeeldingen of voorwerpen die bij paarden of paardensport horen tref je aan op het 

eerste pand voorbij frituur De Vliegplein? 

>> Ga voorbij privaatweg Grasveld.  

2) In welke kleur is de tekst “AVR” aangebracht? 

>> Ga aan de 3-sprong RD (= voorbij Sportveldlaan). 

3) Over welke arm, linkerarm of rechterarm, hangt de paternoster bij het Onze-Lieve-Vrouwebeeld? 

>> Vervolg na oplossing van voorgaande vraag jouw weg tot aan het zebrapad. Steek hier voorzichtig naar 
rechts over. Aan overzijde een vraagje staande bij de paaltjes. 

4) Welke dierennamen, al dan niet deel uitmakend van een groter geheel, kan je aan deze zijde van 

de baan en staande aan de paaltjes, ontdekken (minstens drie)? 

>> Neem links en ga zo over de parking met de parkeerplaatsen aan linker- en rechterhand maar houdt even 

halt bij de poort bij de watertoren. 

5) Je ontdekt hier een jaartal. Tel de cijfers waaruit dit getal bestaat bijeen. Is de som dan groter of 
kleiner dan de 2 eerste cijfers van het jaartal indien je deze twee samen als één getal beschouwt? 

Antwoord met “Even veel, meer of minder”. 

>> Ga aan het kruispunt rechtdoor (Zandstraat) en wandel aan linkerzijde. Vervolg RD tot pand met nr. 15. 

6) Naar welk sterrenbeeld wordt verwezen door een afbeelding die je hier aantreft? 

>> !! Keer even terug op jouw stappen en steek, bij huis nr.13 de straat naar links over. Neem dan het 
voetpad rechtdoor (zie gele bareeltjes). 4-sprong RD. 

7) Welke twee woorden horen hier vóór “FUNCTIE” ? 

>> 3-sprong links (dus NIET over brugje gaan). 

8) In welk jaar werd, volgens aanduidingen ter plaatse, de houten speelconstructie gebouwd? 

>> Aan 3-sprong rechts aanhouden en neem dan de 1ste rechts (nu wel over brugje). Dan onmiddellijk links. 

9) Vanaf hier tot aan de dwarsstraat ontdek je aan rechterzijde tal van vogelkooitjes. Weet jij 

hoeveel dat er zijn? 

>> Ga tot de dwarsstraat dus en neem hier links (Moeshofstraat). Ga voorbij Klaverheide maar neem hier 
wel het voetpad aan de linkerzijde van de straat. Blijf bij nr.2 dit voetpad naar links volgen en dit tot op de 

dwarsstraat. Even links en onmiddellijk rechts de Zandschel nemen. Volg tot de 5-sprong. Maar eerst nog 
een vraagje. 

10) Welk cijfer komt bij Studio Ann zowel in het telefoonnummer als in het GSM nummer méér dan 
1 keer voor? 

>> Neem op de 5-sprong de tweede rechts (Vijfhoeklaan). 

11) Waar hoort de schildpad thuis (vermeld enkel huisnummer)? 

>> Neem bij huis met nummer 7 het pad rechts. Dwarsstraat links. 

12) ANCIBY is een anagram voor een villanaam van een woning. Als je de letters in de juiste 
volgorde plaatst weet je ook welke woning we bedoelen. Wat is het huisnummer van dit pand? 

>> Vervolg jouw weg rechtdoor rekening houdend met onze vraag die loopt tot volgende 3-sprong. 



13) Vanaf hier tot aan de volgende 3-sprong ontdek je afbeeldingen van dieren. Maar, van welke 
verschillende vogels tref je een afbeelding aan die in zwarte tint is uitgevoerd (minstens 3)? 

>> Aan de 3-sprong eindigt dus vraag 13. Je neemt nu links (Sparreweg). Hier volgen enige vraagjes. 

14) Op welk huisnummer tref je hoefijzers aan? 

15) FOTOVRAAG: Bij welk pand (vermeld het huisnummer) hoort onze foto? 
16) Waar troont de uil (vermeld enkel het huisnummer van het pand)? 
17) FOTOVRAAG: Bij welk pand (vermeld enkel het huisnummer) hoort het gefotografeerde logo? 

18) Waar zweeft er blijkbaar een heks boven het dak (vermeld enkel het huisnummer van het pand) ? 

>> Dwarsweg rechts (onverhard).  

19) Wat is volgens aanduidingen ter plaatse de schrijfwijze van de overbekende, kunstmatige, 
waterloop aan jouw linkerhand? 

>> 3-sprong rechtdoor. Even tot de dwarsstraat. Hier links maar even halt houden bij de eerste glasbak. 

20) Hoeveel keer komt op deze glasbak de letter S voor, al dan niet deel uitmakend van een groter 
geheel, en dit in witte tint aangebracht of op een witte achtergrond? 

>> Ga bij het kruispunt rechts (Vestlaan). 

21) In welke hand draagt de agent een handboei (linkerhand of rechterhand dus)? 
22) FOTOVRAAG: Bij welk pand (vermeld enkel het huisnummer) hoort onze foto? 

>> Vervolg jouw weg rechtdoor (onverhard). Je mag nu gewoon lekker verder stappen tot aan de 
dwarsstraat (zie paaltje met wandelknooppuntnummer 13). Wil je tussentijds toch wat te doen hebben dan 

kan je misschien al eens naar onze rebus-droedel gluren en trachten er uit wijs te geraken.  

23) REBUS-DROEDEL: De oplossing van onze rebus-droedel zet je in vak 23 op het antwoordblad. 



>> Op de dwarsstraat gekomen sla je rechtsaf. Maar, natuurlijk, eerst nog snel een vraagje. 

24) Pal vóór je zie je immers een uitkijkpostje dat je via treden kan bestijgen. Stel dat je op de 

bovenste trede (platformpje) wil geraken. Je gaat telkens twee treden omhoog om dan vervolgens 
één trede terug omlaag te gaan. Hoeveel keer dien je dan minstens deze handelwijze te verrichten 

om het platform te kunnen bereiken? 

>> We gingen dus rechts (vanaf de uitkijkpost naar links) en dit in de richting van wandelknooppunt 09. 
Blijf aan rechterzijde de Vaartlaan volgen. 

25) Welke afbeeldingen van hemellichamen tref je aan? 
26) Wat is NR.5, althans volgens gegevens ter plaatse, nu? 

>> 3-sprong rechtdoor (voorbij Lochtenberg). 

27) Wie (voornaam is voldoende) lijkt hier haar eigen straat te hebben? 

Ga voorbij volgende 3-sprong (voorbij Handbooglaan). 

28) FOTOVRAAG: Welk woord staat onmiddellijk boven wat je op onze afbeelding ziet staan? 

Nog heel even rechtdoor (zie brug aan linkerhand). 

MOGELIJKE RUSTPOST: Wens je jouw wandelzoektocht voor een welverdiende rustpauze te onderbreken 
dan is je dat van harte gegund. Als je daartoe dan even de brug naar links oversteekt dan heb  je aan overzijde 

aan rechterhand De Kolonie. Dagelijks geopend ( niet donderdag) vanaf 11.00 uur. Keer dan terug op stappen . 

>> Vervolg jouw weg met het jaagpad pal naast de vaart (vaart aan linkerhand). 

29) Hoeveel strontjes heeft de hond reeds gelegd? 
30) Je treft de naam aan, het voorafgaande Engelstalig lidwoord mag je vertalen hoor, van een bende 

die veelal terugkomt in een welbekende stripverhalen-serie. Daarin krijgt de held, zoals steeds de 

hoofdrol, toebedeeld. Welke stripheld bedoelen we?  
31) FOTOVRAAG: In de onmiddellijke nabijheid van onze foto kan je de initialen vinden, weliswaar 

zonder puntjes tussen de letters, die ook hoorden bij een illuster, niet echt genietbaar, heerschap 
uit een superbekende Amerikaanse TV-soap van weleer. Hij werd zelfs met deze intialen 
aangesproken. Wat was de naar een Amerikaanse stad genoemde naam van deze soap? 

>> Vervolg steeds rechtdoor tot aan de 3-sprong met 5 paaltjes. Daal hier naar rechts af, kruis het baantje en 
ga rechtdoor de Vijverstraat in. 

32) Wat is de Nederlandstalige vertaling van de villanaam die bij een afbeelding van een hond hoort? 
33) Waar prijkt een Mariabeeld (vermeld enkel het huisnummer van het pand)? 

>> !! Neem pal na huis met nr.14 (= tegenover nr.9) het paadje links. Vanaf hier start onze klassieke, zeg 

maar beruchte, FOTO-VOLGORDE-VRAAG (vraag nr.34).  

34) Op het wandel-gedeelte dat volgt op deze vraag trok onze fotograaf van dienst 9 foto’s. Achteraf 

zijn de foto’s door elkaar gehusseld en staan ze dus niet meer in correcte volgorde afgebeeld. De 
foto’s hebben alle een letter gaande van A  I. Op jouw antwoordblad bij vak 34 heb je negen 
vakjes (1  9). Zet de letters van de foto’s in de vakjes in de volgorde zoals je ze tegen komt. 

>> Vraag 34 start dus vanaf de aanvang van het paadje. Bocht mee naar links. Neem op de dwarsstraat 
rechts. Ga aan de 3-sprong rechtdoor (Voetbooglaan). In de straathoek het pad naar rechts. Knik naar links. 

Rechtdoor volgen en doorheen gele bareeltjes tot dwarsstraat (kruispunt). Hier eindigt vraag 34!! 

>> Bij het einde van vraag 34 (dwarsstraat = kruispunt) steek je de baan (zebra) over en ga je quasi 
rechtdoor (Alfons De Clerckstraat). Wandel aan rechterzijde. 

35) Welke soorten water kan je hier, volgens gegevens ter plaatse, aantreffen? 
36) FOTOVRAAG: Wat is het huisnummer van het pand, volgens gegevens ter plaatse, dat bij onze 

foto hoort? 

>> 4-sprong rechtdoor. 

37) Welk dier hoort de klok luiden? 



>> Ga aan 3-sprong RD en vervolg resoluut tot zebrapad (pal bij huis nr.23). Steek hier naar links de straat 
over en vervolg met het voetpad rechtdoor (naast afsluiting van schoolparking). 

38) Bij De Brug hoort een afbeelding waarop nogal wat dieren zijn vertegenwoordigd. Over hoeveel 
verschillende dieren gaat het dan? 

39) FOTOVRAAG: Na ’t antwoorden van voorgaande vraag vervolg je naar rechts. Je gebruikt nu de 
twee kanten van de straat tot aan het zebrapad verderop. Op dit gedeelte fotografeerden we niet 
alleen een pand (het huisnummer hebben we verwijderd) maar brachten we daarop eveneens zes 

zaken (voorwerpen of afbeeldingen) aan die onze fotograaf gestolen heeft van andere woningen 
in deze straat. Op jouw antwoordblad krijg je bij vak 39 dus 7 vakjes. In het eerste zet je het 

huisnummer van het gefotografeerde pand. In de volgende vakjes, bij voorkeur in oplopende 
volgorde, de pare en vervolgens onpare huisnummers van de panden waarvan de ontvreemde 
voorwerpen oorspronkelijk vandaan komen. 

>> Bij het zebrapad aangekomen eindigt vraag 39. Vanaf hier neem je het voetpad aan de linkerzijde van de 
straat. Je krijgt dan een dubbele rijbaan aan rechterhand. Bij de dwarsstraat links. Hou het parkje aan 

rechterhand en parkingplaatsen aan linkerhand. Volg het voetpad tot aan de dwarsstraat en steek deze 
voorzichtig via het zebrapad over. Neem aan overzijde rechts. 

40) Hoeveel volle flesjes bier zouden er zich nog logischerwijze bevinden in de bak bier bij 

“Claessens”? 

>> Mee bochten met het voetpad. 

41) Iedereen kent het gezegde ‘iemand bijstaan met raad en daad’. Neem hiervan de laatste drie 
woorden (Raad en daad). Je treft hier ook, meermaals trouwens, een tekstje aan dat eveneens uit 
drie woordjes bestaat. Als je de letters uit ‘RAAD EN DAAD’ schrapt in de tekst die we 

bedoelen dan blijven er daarvan twee letters over. Welke? 

>> Blijf nog even aan de linkerzijde van de straat.  

42) In het witte gebouw aan linkerhand (de zogenaamde Kapelhoeve) ontdek je glasramen. Voor 
welke gemeente waren die glasramen oorspronkelijk bestemd (gemaakt)? 

43) Iets verder kom je aan het voormalig gemeentehuis. Hoeveel verschillende klinkers tref je aan in 

de voornamen met als achternaam Lindekens? 

>> Je bent nu terug bij jouw vertrekpunt. Hier eindigt dan ook de zoektocht wat de vragen in Sint-Job-in’t-

Goor betreft althans. Resten nog enkel De SMIDSEVRAAG en de SCHIFTINGSVRAAG. Daartoe begeef 
je je naar het clubhuis van Bosgeuzen Voorkempen, Sint-Jobsteenweg 44, 2970 ’s Gravenwezel (Schilde). 

44) DE SMIDSEVRAAG: Zowel in onze Smidse (Sint-Jobsteenweg 44, 2970 ’s Gravenwezel) als 

aan de voorgevel of zijgevel ervan ontdek je 2 foto’s (A en B) van ons clubhuis. Foto B is een 
horizontaal gedraaide versie van foto A. We verdeelden foto B in 9 vakjes (1=>9). In 3 vakjes 

daarvan brachten we een wijziging aan zodat, indien foto B weerom zou gedraaid worden, deze 
niet meer overeenkomt met foto A. Noteer in vak 44 (Smidsevraag) welke vakjes (nrs) dit zijn. 
 

45) SCHIFTINGSVRAAG: In de winter wordt door onze leden wel eens hun Bosgeuzen fleece (trui) 
uit de kast gehaald. De mijne is XL want ik ben 1,98 m groot. Ik heb de rits daarvan toegetrokken 

en zowel de onderzijde als de mouwuiteinden met bindkabeltjes vastgemaakt. Langs de 
halsopening heb ik mijn trui dan gevuld met plastieken pijlen die kunnen gebezigd worden om 
een wandelomloop te markeren. Aan voorgevel of zijgevel van onze Smidse ontdek je een 

afbeelding van mijn fleece alsook een afbeelding van bedoelde pijl (ware grootte). In onze 
smidse zelf hangt een live-versie van deze met pijlen opgevulde trui. Schat hoeveel pijlen ik in de 

bewuste trui gekregen heb en zet jouw ‘gok’ in vak 45 (Schiftingsvraag) van het antwoordenblad.  
!!De antwoorden op de schiftingsvraag worden enkel in aanmerking genomen bij gelijk behaalde 
punten!! 

De Smidse is elke zondag van juli, augustus en op zondag 4 september open van 13.00-18.00 uur. 
 

Er rest me enkel om jullie een aangename, boeiende en ontspannende zoektocht te wensen. 

 



 



 


