TRAGE WINTERZOEKTOCHT OPLOSSINGEN
De zoektocht werd in totaal 1063 keer gedownload en 28 keer afgehaald op ons kantoor.
Een onverwacht hoog aantal !
De downloads resulteerden uiteindelijk in 175 (gedeeltelijk of geheel) ingevulde antwoordbladen die bezorgd
werden binnen de vooropgestelde termijn.
Omwille van het onverwachte succes werd voor deze zoektocht beslist het aantal prijsjes te verhogen van 5 naar
20 te verloten prijzen bovenop de 20 beste inzendingen.
Verder mochten we heel wat lovende commentaar betreffende de inrichting ontvangen. Vooral de route bleek voor
velen een verrassing te zijn voor wat betreft aanwezige rust en mooie natuur in onze regio.
Onze vrijwilligers die hun tijd opofferden aan het ineen boksen van de wandeling en zoektocht danken jullie dan
ook ten zeerste voor deze aanmoedigingen.

Hieronder vind je de verwachte oplossingen met eventuele bijhorende commentaar.
Foto’s poorten: (straatnaam en huisnummer)
P1: GLADIOLENLAAN 8 …………………………………………………………………………………….
P2: BEGONIALAAN 8 ……………………………………………………………………………………….
P3: HYACINTENLAAN 1 ...………………………………………………………………………………….
P4: WIJNEGEMSTEENWEG 202 ..………………………………………………………………………….
P5: DE ZEVENSTER 5 …...………………………………………………………………………………….
P6: VOGELSANCK 6 ……………………………………………………………………………………….
P7: BEGONIALAAN 3 ...…………………………………………………………………………………….
P8: DE ZEVENSTER 42 .…………………………………………………………………………………….
Nogal wat deelnemers noteerden ZEVENSTER in plaats van DE ZEVENSTER. Vermits het hier een adres betreft
werd dit fout gerekend (wel slechts éénmaal indien hier tweemaal foutief geantwoord werd).
Volgorde foto’s F9 tot F48 (nummer volstaat) invullen van links naar rechts en dan van boven naar onder
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Ook hier noteerden we een aantal andere antwoorden dan de verwachte. Zo noteerden een aantal deelnemers foto
17 als eerste foto terwijl foto 11 reeds bij de start te zien is.
Gewijzigde foto’s (mogelijke keuze uit F9 tot F48)
Foto: F 9 ...….
Foto: F 22 .….
Foto: F 36 .….
Foto: F 41 ….

Wijziging: EXTRA SCHOUWKANAAL……………………………………………………
Wijziging: TAFELBLAD SCHEIDSRECHTERSTOEL ………………………..……………
Wijziging: OVAAL RAAM IN PLAATS VAN ROND RAAM………………………………
Wijziging: 1500 V IN PLAATS VAN 15000 V ………………………………………………

Hier kregen we een aantal ‘wijzigingen’ voorgeschoteld die we één voor één gaan controleren zijn. In ieder geval
werden kleurafwijkingen reeds ‘afgewezen’. In het reglement staat duidelijk dat kleurverschillen niet aanzien
kunnen worden als mogelijke wijziging. Deze kunnen ontstaan door afwijkingen in kleur bij afdrukken, andere
kleur bij weergave op beeldscherm, tegenlicht fotografie, afwijkende intensiteit enz…
Schifting: lottogetallen van zaterdag 2 april 2022
Schifting 1 Schifting 2 Schifting 3
1) vermenigvuldig het laagste lottogetal (1) met het bonusnummer (41)
2) vermenigvuldig het laagste lottogetal (1) met het hoogste (39)
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3) vermenigvuldig het hoogste lottogetal (39) met het bonusnummer (41)
We beseffen dat een aantal antwoorden anders kunnen zijn dan onze visie. Dat is ook de reden waarom we voor
deze gratis aangeboden zoektocht vasthouden aan het beperken van het aantal prijzen tot de beste 20 inzendingen
en voor het uitbreiden van het aantal prijzen door loting voor deelnemers die hier of daar een foto misten.

