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Op dit antwoordblad verwerk je je antwoorden van de zoektocht. Je ziet drie 
rijen achten in LCD-segmenten. Het antwoord van elke vraag vind je in één 
van die segmenten. Kleur het led-segment met het antwoord zwart: zo dooft 
er één segmentje en ontstaat een nieuwe waarde. Op het einde van de tocht 
zullen de overgebleven ledsegmenten de eindlocatie en een deel van de Rondje 
Vlaanderen eindcode aangeven (van boven naar onder: Noord, Oost en Code)
Wanneer er over links en rechts gesproken wordt, betekent dit links en rechts in 
de richting zoals je op het waypoint aankomt.

1 Als een blauwe UU=8, een gele UU=6 en een rode UU=8, welk getal van drie 
cijfers vind je dan op deze parking? 
N 4.467 E 2.046

2 Verlaat de parking langs de oplossing en sla links af en ga door tot de 
coördinaat. Welk soort gebouw vind je hier rechts? Een… Opgelet: de duivel 
zit in de details! 
N 4.505 E 1.977

3 Zelfde locatie: welke vis lees je op het bord naast de poort?

4 Hoeveel boompjes staan rond het grasperkje? 
N 4.536 E 1.932

5 Wandel naar Vraag 5: wat wordt hier verboden? 
N 4.610 E 1.950

6 Steek door naar vragen 6 en 7 (zelfde plaats):  je staat voor het (oude) 
gemeentehuis van Asse. Bij welk bekende kindvriendelijke duo figureerde dit 
gemeentehuis? 
N 4.623 E 2.023

7 Hoeveel maal vind je dit figuurtje op of bij de voorgevel van 
het gemeentehuis? Blijf op de rode steentjes vóór het perkje 
bij je zoektocht.

8 Opgelet bij het oversteken van de eerste steenweg! Je 
staat voor een monument. Welke letter vult deze reeks aan: XSENNE? 
N 4.636 E 2.034

9 Nog steeds bij het monument: hoeveel leeuwen tel je?

10 Een paar passen verderop. Ogen open: welke vogel vind je onder de haan? 
N 4.643 E 2.028

11 Ga het Oud Gasthuis binnen. Welk jaartal zie je op de gevel langs de 
binnentuin? 
N 4.649 E 2.062

12 Daal de trappen af, steek over en ga even later terug de 
trappen op. Hoeveel boompjes staan er op het grasveldje? 
N 4.715 E 2.042

13 Hoeveel keer kom je hier een paaltje zoals op de foto tegen? Onder 
klimop kijken hoeft niet: daar stop je met tellen. 
N 4.753 E 1.994

14 Ga op weg naar het waypoint van de volgende 
vraag en zoek intussen de kleurrijke vakjes. Welk 
huisnummer hoort hier bij? Hou er rekening 
mee dat geparkeerde wagens het zicht kunnen 
belemmeren. Opsplitsen of zigzaggen is dus een 
goed idee! 
N ?.??? E ?.???

15 Je staat bij een Griekse letter. Daal het pad ernaast af en tel daarbij het 
aantal buizen dat uit de muur komt of er langs loopt. Als de muur stopt, 
stopt het tellen. Buizen die vertakken tel je maar één keer. Zorg ervoor dat je 
niet buist voor oplettendheid! 
N 4.801 E 1.928

16 Je staat op het royale voetpad aan de overkant van 
het kruispunt. In de buurt vind je het blauwe bordje. 
Welke twee letters zijn weggelaten op de foto? 
N 4.839 E 1.776

17 Op weg naar vraag 19 moet je twee antwoorden 
zoeken. Welke letter is van de muur gevallen (zie 
foto)? 
N ?.??? E ?.???

18 Hoeveel keer kom je dit draakje tegen? 
N ?.??? E ?.???



19 Vraag 19: daar is de steenweg weer. Welke letter komt op deze hoek als 
eerste over de finish? 
N 4.795 E 1.679

20 Tracht de kerk te levend bereiken door via de verkeerslichten het 
kruispunt van de twee steenwegen over te steken. Loop een rondje rond 
de kerk (of meer indien nodig :-p). Welk dier zie je niet op of aan de kerk 
maar is er toch mee verbonden? 
N 4.655 E 1.761

21 Een weggevertje: wie houdt je op de markt vanuit de hoogte in de gaten? 
N 4.614 E 1.829

22 Een paar straten verder sta je plots in het groen. Praktische proef: hoeveel 
seconden duurt het ongeveer om vanuit stilstand de volledige lengte van 
de oranje glijbaan af te glijden? 
N 4.409 E 1.874

23 Hoeveel plastic smurfen staan er in het water? 
N 4.322 E 2.008

24  Welk duo vind je op één van de verticale palen die een horizontale oranje 
staaf dragen? Goed kijken! 
N 4.386 E 2.037

25 Klim verder het park uit en maak aan de straat rechtsomkeer langs het 
voetpad. Hoeveel rood-roze betonnen balken tel je? (zowel verticaal als 
horizontaal) Tip: antwoord >10. 
N 4.302 E 2.147

26 Dit kleine parkje staat vol prachtige oude bomen. Volg het betonnen pad 
richting vraag 27 en zoek onderweg het nummer bij de Noorse esdoorn 
(Acer Platanoides Cuculatum voor de vrienden). Geen nood als je net als ik 
niets van bomen afweet: hij is netjes gelabeld. 
N 4.323 E 2.242 

27 Vraag 27 eindigt in schoonheid. Hier staat een boom met een hoofdletter 
A op de stam en een esthetisch verantwoorde oostcoördinaat. Welk dier 
lees je op het groene bordje eronder? 
N 4.275 E 2.345

Checksum

Als je de cijfers van beide coördinaten op het antwoordblad optelt (zonder 
de code) en herleidt naar één cijfer, bekom je 2.
En nu in gestrekte draf naar de cache! Veel succes!

Kijk bij vragen met een verrekijker extra goed uit je doppen.
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