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Druivenzoektocht Rodenbachfonds - reglement 

1. De zoektocht kan gedaan worden op een zelf te kiezen dag vanaf maandag 1 mei tot 

en met dinsdag 1 september 2020. 

2. Om recht te hebben op een prijs moet het ingevuld origineel antwoordenblad ten laatste 

op 1 september 2020, in gesloten omslag, in het bezit zijn van Hilde Daemen, 

G. Dekleermaekerstraat, 4, 1560 Hoeilaart. 

3. Op de volgende bladzijden vindt u een volledige wegbeschrijving, met daartussen een 

lijst met vragen, foto’s, informatie en een antwoordenblad. 

4. Gewone parcoursvragen: er zijn 30 genummerde vragen, die tenzij anders vermeld, 

op te lossen zijn op de plaats waar ze gesteld worden en dit met de gegevens die terug 

te vinden zijn langs het parcours of in deze bundel. Alle vragen moeten beantwoord 

worden.   

5. Rode draad: Scrabbelwoord: zie uitleg op bladzijde 1 van de vragenlijst. 

6. Schiftingsvragen: Alleen bij ex-aequo op schiftingsvraag 1 telt het antwoord op 

schiftingsvraag 2. 

7. Met ‘bij of nabij’ bedoelen wij ‘op maximum 5 meter’, met ‘in de omgeving’ of ‘hier’ 

max. 25 m. 

8. Gebruikte afkortingen: L = links; R = rechts; RD = rechtdoor; LLL = links laten liggen; 

RLL = rechts laten liggen; gv = geen val; MA = mogelijke antwoorden. 

Y = 1 letter: IJ = 2 letters. Een tekst beschouwen we niet als voorwerp.  

9. Op elke vraag kan minstens één antwoord gegeven worden. Er is geen enkele vraag 

waarop het antwoord GEEN, ONMOGELIJK, ONOPLOSBAAR, ONBEPAALD of ONEINDIG 

is. 

10. Niettegenstaande een vraag in het enkelvoud gesteld is, is het toch mogelijk dat er 

meerdere antwoorden goed zijn. Een vraag in het meervoud kan ook een antwoord in 

het enkelvoud vergen. Uitsluitend de goede antwoorden moeten gegeven worden, ook 

bij meerkeuzevragen.   

11. Alles wat de inrichter meedeelt dient als de enige waarheid beschouwd te worden. 

12. Er mogen geen antwoorden gezocht worden achter glas, tenzij anders vermeld. Denk 

vooral aan de privacy van de mensen en zoek dus niet op deurbellen, sloten of 

op kleine naamplaatjes aan huizen.   

13. LET OP: EEN = een = ‘n = onbepaald hoeveel. 

Eén = één = 1 (Dus 1 en niet meer). 

Het alfabet bestaat uit 26 letters: 20 medeklinkers en 6 klinkers: A, E, I, O, U, Y. 

Er zijn 10 Arabische cijfers (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) waarmee men oneindig veel getallen 

of nummers kan vormen. 

Er zijn ook Romeinse cijfers : I=J=1, Y=2, V=U=5, X=W=10, L=50, C=100, D=500, 

M=1000. 

14. Wanneer gevraagd wordt naar een hoeveelheid is enkel en alleen het exacte aantal 

correct, dus niet meer of niet minder. Vb. Op de vraag: ”Staan er 6 bomen op dit plein?” 

en er staan er 7, is het antwoord ‘neen’.  

15. Om aan te duiden dat een tekst bedoeld wordt, is in de vragen of in de uitleg de 

bedoelde tekst vermeld tussen aanhalingstekens. Vb. “STADHUIS” duidt op de tekst 

“STADHUIS” die u daar ergens kan terugvinden. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen hoofdletters, kleine letters of sierletters. Accenten mogen weggedacht worden. 

Spaties tellen mee, dus STAD HUIS is niet gelijk aan STADHUIS. Soms wordt ook één 

haakje gebruikt (Vb. ‘STADHUIS’). Dit duidt erop dat men iets wil beklemtonen of dat 
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de tekst langs de weg niet zo duidelijk is of niet volledig identiek is met wat opgegeven 

wordt. 

16. Als de vraag aan meerdere herkenningspunten, die voldoen aan de beschrijving kan 

beantwoord worden, moeten die verschillende antwoorden gegeven worden. 

Vb. Hoeveel jaartallen staan op de kapel in deze straat? Als er drie kapellen staan moet 

driemaal geantwoord worden, dus bijvoorbeeld 3 – 2 – 2.  Op de vraag: ‘Hoeveel 

jaartallen staan op een kapel langs deze straat ?’ is het antwoord 7.  

17. Hou geen rekening met tekeningen of teksten in graffiti. Ook toevallige affiches 

of toevallige zelfklevers tellen niet mee. Informatie echter waarvan kan verondersteld 

worden dat ze tijdens de ganse zoektochtperiode aanwezig zal zijn, moet als correct 

aanvaard worden. 

18. Bij alle onvoorziene gevallen beslist de inrichter. Tegen die beslissingen en tegen de 

uitslag is geen verhaal mogelijk. Door deel te nemen aan deze zoektocht aanvaardt 

elke deelnemer dit reglement alsook het feit dat hij deze zoektocht afwerkt op eigen 

risico. 

19. Het is verboden de inrichter en samensteller of controleur van de zoektocht op welke 

wijze ook te benaderen om antwoorden op vragen te bemachtigen. Wees sportief, ook 

tegenover de andere deelnemers. 

20. De prijsuitreiking is voorzien op zondag 27 september om 15 uur in het GC Felix Sohie, 

Gemeenteplein 39 te Hoeilaart. Er wordt geen verwittiging meer gestuurd. 

21. Eventuele wijzigingen  zijn te vinden op onze website: 

www.rodenbachfondshoeilaart.vlaanderen of aan ‘Café Sportecho’, Gemeenteplein 38 

te Hoeilaart. 

 

Samensteller en info:  

Jos Daemen – 02 657 19 36 

 

Controle: 

Hilde Daemen, Peter en Ingrid Wuyts 

 

http://www.rodenbachfondshoeilaart.vlaanderen/

