




De wandelzoektocht bestaat uit 1. 3 delen: 1) zoektocht waar u vragen dient op te lossen tijdens een 
wandeling die u doorheen het centrum van Calpe voert. 2) fotovraag waar de foto’s in de juiste 
volgorde geplaatst moeten worden. 3) 2 schiftingsvragen (zullen gebruikt worden in geval ex aequo).

De wandelzoektocht kan gedaan worden vanaf 1 september tot en met 9 november 2012.2. 

Om recht te hebben op een prijs moet het ingevuld antwoordenblad ten laatste op 9 november 2012 3. 
verstuurd (datum poststempel geldt als bewijs) worden naar Consulaat van België te Alicante of 
afgegeven worden in Bar ‘La Parada’ of in het toerismebureau van Calpe in een gesloten omslag.

Afkortingen: RD = rechtdoor, L = links, R = rechts, RLL = rechts laten liggen, LLL = links laten liggen.4. 

Alle vragen, tenzij anders vermeld, moeten opgelost worden op de plaats waar ze gesteld worden en 5. 
dit met de gegevens die terug te vinden zijn langs de wandelweg.

Op elke vraag kan minstens één antwoord gegeven worden. Er is geen enkele vraag waarop het 6. 
antwoord is: “geen”, “nul”, “onmogelijk”, “oneindig”,…

Niettegenstaande de vragen in het enkelvoud gesteld zijn, is het toch mogelijk dat er meerdere 7. 
antwoorden zijn. Alle goede antwoorden moeten dan opgegeven worden. Ook bij meerkeuzevragen 
moeten alle goede antwoorden omcirkeld worden. Geef enkel een antwoord op wat gevraagd wordt. 
Als u teveel antwoordt kan dit foutief aangerekend worden.

Er mogen geen antwoorden gezocht worden achter de vensterramen (behalve voor de schiftings-8. 
vragen en vraag 19. U mag enkel gegevens gebruiken waarvan u kan veronderstellen dat ze ter 
plaatse blijven gedurende de volledige zoektochtperiode.

Afgebeelde engelen worden beschouwd als personen maar dan meestal met vleugels. 9. 

Als gevraagd wordt om een naam, een jaartal of een tekst te noteren, schrijf deze dan steeds juist en 10. 
volledig over. Bij foutief of onvolledig afschrijven kunnen punten verloren gaan. 

Om aan te duiden dat een tekst bedoeld wordt, is in de vragen of in de uitleg de bedoelde tekst ver-11. 
meld tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld “STADHUIS” duidt op de tekst “STADHUIS” die u daar 
ergens kan terugvinden. Hou ook rekening met het onderscheid tussen hoofdletters en kleine letters 
als de tekst tussen aanhalingstekens staat.

Bij alle onvoorziene gevallen beslist de inrichter. Tegen die beslissingen en tegen de uitslag is geen 12. 
verhaal mogelijk. Door deel te nemen aan deze zoektocht aanvaardt elke deelnemer dit reglement 
alsook alle beslissingen van de inrichter.

U neemt deel op eigen risico. Er werd geen verzekering afgesloten door de organisatoren. De inrich-13. 
ters kunnen geenszins verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen of overtredingen.

De PRIJSUITREIKING is voorzien op zaterdag 24 november 2012 om 15 uur in hotel Diamante Beach  14. 
(www.ar-hotels.com) te Calpe. Iedere deelnemer die zijn antwoordenblad tijdig indient komt in aan-
merking voor het winnen van een prijs. Deze prijs kan afgehaald worden tijdens de prijsuitreiking. De 
eerste 12 prijzen worden voorbehouden aan verschillende gezinnen (verschillend adres) en er wordt 
maximum 1 prijs per persoon voorzien.

Eventuele wijzigingen of verbeteringen zullen worden gemeld in La Parada (uitstalraam) of via de 15. 
website van Vlamingen in de Wereld (www.viw-costablanca.com) of Calpe (www.calpe.es).
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Startpunt: Bar Cafetería ‘La Parada’
Adres: Edif. Etxezuri, Avda. Europa 1, Lokaal 13 – 03710 Calpe
Tel. 676.572.257. Elke dag open vanaf 10 uur.
(bij het verlaten van de grote weg (Av. de los Ejércitos Españoles) ter hoogte van 
de droge rivier, C/ La Niña inslaan en aan het eerste rond punt naar links, op  
100 m aan uw linkerkant)

Vooraleer met de zoektocht te beginnen, raden wij u aan om eerst aandachtig het reglement te lezen! 
Veel zoek- en wandelplezier.

Bij het verlaten van ‘La Parada’, naar R, wandel tot aan de droge rivier, steek die over en L volgen richting zee.

Vraag 1: Welk getal staat bij “Bolle D”?

Eerste straat R (Carrer de la Pau).

Vraag 2: Welke letter verstoort het begin van een reeks en staat achter het getal “27”?

Aan het kruispunt RD (Carrer La Pinta RLL).

Vraag 3: Welke vrucht passeer je?

Kruispunt RD (Carrer Jardín RLL).

Vraag 4: Welke letter staat hier voor “ ‘S” op een bord waar twee keer “BITTER” op vermeld staat?

Kruispunt L trapjes op. Pleintje verlaten langs andere kant en RD in Carrer Blasco Ibañez.

Vraag 5: Hoeveel keer staat hier “ALE-HOP” wit op zwart te lezen? 

Einde R (Av. Gabriel Miró) en eerste straat L (Carrer Delfín). Opgepast bij het oversteken van de straat.

Vraag 6: Ik wijs omhoog, ik wijs omlaag… wat zijn we?

Vraag 7: “INS.REG.ASOC.CV Nº”  Welk cijfer volgt hierop?

Einde L richting zee (Av. Valencia), straat blijven volgen tot einde en oversteken aan het zebrapad tot aan 
Restaurant ‘Abiss’. Geniet hier even van het mooie uitzicht op de Peñon de Ifach en de zee. 

Vraag 8: Wat is de som van de cijfers vermeld op het straatnaambord van de “CARRER DEL 
CRONISTA PEDRO PASTOR PASTOR”?

Weg vervolgen naar R langs de ‘Champagneria’ waar we de straat aan het zebrapad terug oversteken. 
We blijven deze straat L volgen. Eerste straat naar R.

Vraag 9: Waarop staat het woord “ORMAZABAL”?

Einde L, rechterstraatkant volgen.

Vraag 10: Wat mag er zeker niet in de beplanting in deze straat volgens gegevens ter plaatse?
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Vraag 11: Hoeveel losstaande vierkantjes van ongeveer 1 cm staan er op het deksel vlakbij de tele-
fooncabine met daarop ook volgende vermeldingen: “REXEL”, “D400” en “124”?

Aan het rondpunt R (Carrer José Mª Ruiz Pérez-Águila).

Vraag 12: Welk ‘natuurelement’ staat hier tot 4x toe en in het Spaans te lezen?

Einde straat R (Mare de Déu del Carme) tot aan het kruispunt en eerste straat RLL (Av. Masnou) maar voor 
vraag 13 toch even stilstaan bij de mozaïek aan het Centre Civic de la Tercera Edat.

Vraag 13: Hoeveel ‘vensters’ werden verwerkt in deze mozaïek?

We vervolgen onze weg (niet via Av. Masnou, maar Centre Civic rechts laten liggen).

Vraag 14: Wie komt uit Campello (volgens gegevens ter plaatse)?

Aan het pleintje RD (Plaza Manuel Miró) en aan het huis met de prachtige muurschildering volgende vraag 
oplossen.

Vraag 15: Hoeveel ‘personen’ staan hier in totaal op afgebeeld?

We lopen de Carrer del Santíssim Crist in.

Vraag 16: Welk jaartal staat er achter “E.JUAREZ”?

Calle Soledad rechts laten liggen en links vind je een klein hoekpleintje (Plaza Mestre Llopis). Los op en rond 
het pleintje de volgende vraag op.

Vraag 17: Bij elk element van de eerste kolom hoort iets van de tweede kolom. Wat hoort bij elkaar? 
Antwoorden met bijv. 1E, 2B, 3A, 4D en 5C.

1) “12”   A) ”94”
2) “HAN”  B) Hand
3) Maan  C) “2001”
4) Wereldbol  D) “AGOST”
5) “CLAUR”  E) Boek

Wandeling vervolgen naar L (Carrer de Sant Josep), rechts om de hoek Carrer de Balmes in.

Vraag 18: In welk dorp of stad is “Iris, s.l.” gevestigd?

Einde Carrer Balmes links. Op het einde van de straat ligt één van de twee toeristische info-kantoren van Calpe. 
Loop gerust even binnen, maar indien het kantoor gesloten zou zijn kan u de 3 antwoorden van vraag 19 ook op 
het plannetje naast de deur terug vinden.

Vraag 19: 

a) Waar ligt de ‘Ermita de San Juan’? (Antwoorden met vakje dat gevormd wordt door letter en cijfer; b.v. P5)
b) Hoeveel 4-sterrenhotels zijn er in Calpe?
c) Hoe hoog is de Peñón de Ifach?
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We keren terug van waar we komen en slaan de eerste straat L in (Carrero de Mola), einde R (C/ de la Libertat), 
aan het pleintje (Plaza España) R ( Carrer Major), eerste straat L (Carrer Vicente Gallart), RD tot aan het plein 
(Plaza de la Villa). Los volgende vraag op het plein op.

Vraag 20: Bij elk element van de eerste kolom hoort iets van de tweede kolom. Wat hoort bij elkaar? 
Antwoorden met bijv. 1E, 2B, 3A, 4D en 5C.

1) “1997”  A) “ABADIA”
2) “muralla”  B) “COLOMER, S.A.”
3) “SENSE”  C) “XVII”
4) “SALON”  D) “SOL”   
5) “FUNDICION” E) “ÚRBEZ”

We verlaten R naast de kerk het plein, boog onderdoor en L tot aan het volgend pleintje. Hier direct R, we dalen 
de trappen af, einde R (Av. Ifach) en nu altijd RD tot helemaal beneden aan een klein rondpunt aan de Gabriel 
Miró. Aan het rondpunt gaan we L  (Carrer La Pinta).

Vraag 21: Hoeveel ‘sterren’ staan er bij “HOLLYWOOD” afgebeeld?

Kruispunt RD, aan bakkerij en cafeteria ‘Flandes’ los je de eerste schiftingsvraag op.

Schiftingsvraag 1: Hoeveel weegt het pakje koekjes dat hier in de etalage hangt?

Vraag 22: Hoeveel letters “O” zie je staan op het bord dat aan de gevel hangt van “Taveirne 
Viviane”? (om verwarring te vermijden: O-vormen in de tenen tellen niet mee)

Einde straat R, Pintor Sorolla in.

Vraag 23: Bij welk huisnummer vind je deze fi guur op de gevel terug?

Aan de droge rivier RD, tot aan ‘La Parada’. Terwijl u geniet van een drankje kan u gerust even nadenken over 
volgende vraag. En als u honger begint te krijgen, dan kan u terecht bij de buren van het ‘Mosselhuis’ (zie 
advertentie pagina 2).

Vraag 24:

Alhoewel ze in ‘La Parada’ geen Ijsboerke hebben, toch nog even volgende vraag. Boer Charel was destijds een 
fervent wielertoerist en hij werd gesponsord door Ijsboerke dat o.a. verticaal vermeld stond op zijn koersbroek. 
Maar zijn broek was, volgens zijn gestalte, veel te groot en daarom kortte hij zijn broek (aan de onderkant) in 
zodat er meerdere letters van de naam van de sponsor verdwenen. Wat bleef er op zijn koersbroek staan? 

Schiftingsvraag 2: Hoeveel € zit er in de bokaal in ‘La Parada’?
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Rangschik de foto’s in de juiste volgorde, volgens parcours van de wandelzoektocht.
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Fotovraag gesponsord door:





1 13

2 14

3 15

4 16

5 1  -  5  -  6  -  11  -  minder dan 11 17 1)        2)        3)        4)        5)

6 18

7 19 a)               b)               c)

8 20 1)        2)        3)        4)        5)

9 21

10 voetballen  -  wateren  -  fietsen  - 
honden  -  picknicken 22

11 23

12 24 a) IJsboer         b) Boerke

Fotovraag:      1)            2)            3)            4)            5)            6)            7)            8)

Schif tingsvraag 1: .............. g ................. mg Schif tingsvraag 2: €  ......, ......

Wandelzoektocht Calpe 2012

Antwoordenblad
Naam + voornaam: ............................................................................

Adres:.................................................................................................

...........................................................................................................

E-mail: ................................................................................................

Tel.: ....................................................................................................

Dit antwoordenblad dient u vóór 9 november:
- ofwel af te geven onder gesloten omslag in bar 'La Parada' of in het toerismebureau van Calpe 
- ofwel op te sturen naar het Consulaat van België in gesloten omslag en met tegenadres:

Consulaat van België
Wandelzoektocht Calpe

Explanada de España 1, 5º
03002 Alicante


