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Beste deelnemer aan de Corona-editie van onze fietsrally, 

 

Wij vinden het fijn dat u deelgenomen heeft aan deze tocht en uw antwoordblad heeft binnengebracht.  U 

was in totaal met 235 om dit te doen. Het doet ons echt plezier dat zoveel mensen er een mooie – en 

hopelijk zonnige – fietsuitstap van gemaakt hebben.  Aan iedereen een dikke merci! 

 

Omdat de traditionele afroeping van de uitslag in de schuur van D’Hertefelt niet mogelijk is, geven we 

graag via deze weg een overzicht van de juiste antwoorden. Met korte toelichting waar u deze kon vinden 

en/of welke valstrikken wij er ook dit jaar weer ingestoken hebben. 

 

Wat de schiftingsvraag betreft: Rudy deed er exact 51 min 5 sec 82 honderdsten over om de tocht te 

rijden. En volgens ons reglement kan er geen valstrik zitten in de tekst in aanloop naar een vraag, dus je 

moest geen rekening houden met de ongewilde typfout dat hij zou rijden op zaterdag 5 oktober… 

 

 

FOTOVRAAG : Zet de letters van de foto’s in de juiste volgorde, volgens dewelke u de getoonde 

voorwerpen tegenkomt langsheen de volledige fietstocht. 

Dit jaar was er 1 foto, genomen in Neeravert, die u zowel in het begin van de tocht als op het 

einde tegen kwam.  Deze diende dan ook 2x vermeld te worden, waardoor de juiste volgorde is: 

H – K – A – J – F – B – I – L – E – D – C – G – H  

   

 VRAAG 1:  Wat is het, recht van de boer? 

 

Onmiddellijk aan de boerderij D’Hertefelt zag u een bord met letterlijk de tekst in de vraag 

Het juiste antwoord is: Aardappelen 

 
VRAAG 2:  Wat is het antwoord op de rebus achter het venster van de kantine van VC St-Jozef? 

 

Dit was een valstrik.  De rebus die u zag, bevond zich in de kantine van FC St-Jozef en niet VC 
 
Het juiste antwoord is dus: val / niet te vinden / FC is niet VC 

 
 

VRAAG 3: Welk huis hoort niet in deze straat? 
 

U bevond zich hier in straat “Kruisbroeken”.  
Maar het eerste huis aan de rechterkant staat officieel op   
een andere straat, met dus huisnummer van die straat. 
 
Het juiste antwoord is dus: huis gelegen op Provincielaan 100 

JUISTE ANTWOORDEN - september 2020 
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VRAAG 4: Hoe wordt de Grote Molenbeek hier ook wel genoemd? 
 

Aan de rechterkant van de straat vond u  
volgend bord van Natuurpunt : 
 
 
 
 
 
Het juiste antwoord is dus: De Vliet 

 
 
VRAAG 5: Hoeveel verschillende klinkers vindt u hier?  

Geef één van de meerkeuze-antwoorden: a) Minder dan vier 
       b) Vier 
       c) Meer dan vier 

 

In deze straat zag u niet enkel de piste voor paarden met rondom enkele blokken met letters op 
(zowel medeklinkers als klinkers), maar er waren ook verschillende opritten waar klinkers als 
bestrating gebruikt werden.  Ze allemaal tellen, was onbegonnen werk, maar we kunnen met 
zekerheid zeggen dat het er meer dan vier waren… 
 
Het juiste antwoord is dus: c) meer dan vier 

 
 

VRAAG 6: Weet u ook ter ere van wie de huidige kapel werd opgericht? 
 

Hier is ze dan, onze traditionele “ja/neen-vraag”       
We vroegen niet naar het antwoord, enkel of u het wist… 
 
 
 
Het juiste antwoord is dus: JA of NEEN 

  
 

VRAAG 7: Hoeveel moet u betalen als u met uw bubbel in ‘De Batterie’ volgende consumpties zou 
nuttigen (in de assumptie dat het café effectief geopend is): een gamelleke warm 
gemengd + een World’s End Tiki Spiced + een Monkey Gin met Nordic Tonic + een verse 
muntthee + 2 Commandanten + (uiteraard) 3 Boon Mariage Parfait ?   

Bij deze vraag dient u de eenheidsprijzen op de kaart 
aan de ingang op te tellen volgens de door ons  
opgegeven consummaties 
  
 
 
Het juiste antwoord is dan: 57,5 € 
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Praktische Proef:  Leg het blotevoetenpad af 
 

Dit jaar geen punten voor de praktische proef,  
enkel het plezier op het moment zelf. 
 
Wij hoorden dat de pomp niet altijd werkte,  
bij deze onze excuses voor zij die daardoor met 
vuile voeten opgescheept zaten…   

 
 

VRAAG 8: Tot wanneer is de jacht hier nog toegestaan? 

Langs de linkerkant van de weg stond volgend bord, 
met daarop de einddatum tot wanneer jagen nog mag 
 
 
 
Het juiste antwoord is: tot eind 2024 

  

VRAAG 9: Wanneer dient u uiterlijk uw rit op de flexbus vast te leggen als u op dinsdagochtend 
om 6u wenst mee te rijden? 

Het antwoord kon u vinden op het bord van De Lijn. 
Wel dient u rekening te houden met feit dat maandag 
soms op een feestdag kan vallen!  

 

Het juiste antwoord is: maandag 19u30 en als maandag een feestdag is, dan om 15u 

 

VRAAG 10: Hoeveel glasdallen geven licht in de woning met huisnummer “18”? 

Ook hier zat een valstrik in de vraag.   
Glasdallen kunnen zelf immers geen licht geven… 
 
 
 
Het juiste antwoord is: GEEN, want glasdallen laten enkel licht door, ze geven geen licht 

 

VRAAG 11: Wat is de voornaam van “den expert”? 

Het antwoord bevond zich op een reclamebord op de  
gevel van een gebouw 
 
 
Het juiste antwoord is: Robert 


