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Inlevering 

Gegevens deelnemer 
Voornaam: 

Naam: 

Adres: 

 

E-mail: 

Telefoon: 

INZAMELPUNTEN: 

Als u het antwoordenblad volledig hebt ingevuld, dient u het in een geslo-

ten omslag  vóór 10 januari 2015 in te leveren op één van de volgende 

punten: 

 

• Tourist Info Benissa. Avda. Pais Valencià, 97 

• Pa de Sucre. Plaça Rei Jaume I, 7 

• Ofwel op te sturen naar het Consulaat van België in gesloten omslag 

en met vermelding van het tegenadres: 

 Consulado de Bélgica 

 Wandelzoektocht Benissa 

 Explanada de España 1, 5º 

 03002 Alicante 

Reglement 
Deze fotozoektocht kan op gelijk welk punt van de aangeduide wandeling aangevat worden en 

ook de richting van de wandeling kan vrij gekozen worden. De foto’s dienen gezocht te worden 

langs de uitgestippelde wandeling (aangeduid in roze kleur). 

De foto’s staan in willekeurige volgorde. Als u een foto ontdekt moet u de bijbehorende vraag 

oplossen. De antwoorden zijn steeds te vinden in de omgeving (ongeveer max. 10 m van het 

gefotografeerde, tenzij anders aangegeven in de vraag).  

De wandelzoektocht kan gedaan worden op een zelf te kiezen dag vanaf 18 oktober 2014 tot en 

met 10 januari 2015.  

Om recht te hebben op een prijs moet het ingevulde antwoordblad  ten laatste op 10 januari 

2015 verstuurd (datum poststempel geldt als bewijs) worden naar Consulaat van België te 

Alicante (Explanada de España 1, 03002 Alicante) of afgegeven worden op de Dienst voor Toeris-

me te Benissa in een gesloten omslag. 

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

antwoord is: “onmogelijk”, “oneindig”,… 

Niettegenstaande de vragen in het enkelvoud gesteld zijn, is het toch mogelijk dat er meerdere 

antwoorden goed zijn. Alle goede antwoorden moeten dan opgegeven worden. Ook bij 

meerkeuzevragen moeten alle goede antwoorden omcirkeld worden.  

U mag enkel gegevens gebruiken waarvan u kan veronderstellen dat ze ter plaatse blijven 

gedurende de volledige zoektochtperiode.  

Als gevraagd wordt om een naam, een jaartal of een tekst te noteren, schrijf deze dan steeds 

juist en volledig over. Bij foutief of onvolledig afschrijven kunnen punten verloren gaan. Ook als u 

teveel antwoordt kan dit foutief aangerekend worden. 

Met muzieknoten wordt er enkel verwezen naar do, re, mi, fa, sol, la en si. 

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

vermeld tussen aanhalingstekens. Bijvoorbeeld “STADHUIS” duidt op de tekst “STADHUIS” die u 

daar ergens kan terugvinden. Let ook op 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 verhaal mogelijk. Door deel te nemen aan deze zoektocht aanvaardt elke deelnemer dit 

reglement alsook alle beslissingen van de inrichter. 

Er werd geen verzekering afgesloten door de organisatoren. De inrichters kunnen geenszins 

verantwoordelijk gesteld worden bij gebeurlijke ongevallen of overtredingen. 

De PRIJSUITREIKING is voorzien op 17 januari 2015 om 16 uur in 'La Seu Universitaria' van Be-

nissa.  Iedere deelnemer die zijn antwoordblad tijdig indient komt in aanmerking voor het 

winnen van een prijs. Deze prijs kan afgehaald worden tijdens de prijsuitreiking. De eerste 15 

prijzen worden voorbehouden aan verschillende gezinnen (verschillend adres volgens 

rijksregister) en maximum 1 prijs per persoon. 

Eventuele wijzigingen of verbeteringen zullen worden gemeld via de website van Vlamingen in 

de Wereld (www.viw-costablanca.com) of Benissa (www.benissa.es). 

Nog een tip: op een plein kunnen meerdere foto’s te vinden zijn. 
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Wandelzoektocht Benissa 



Info Benissa 
Benissa wordt omgeven door de zee en de bergen en verrast telkens opnieuw door 

het gevarieerd landschap met o.a. zes baaien en stranden die in schril contrast 

staan met de spectaculaire zichten op de Sierra de Bèrnia, Oltà en la Solana. De vier 

kilometer lange kustlijn wordt gevormd door stranden die regelmatig onderbroken 

worden door rotsen en kliffen, verscholen grotten en kleine baaitjes. In deze 

baaitjes kan u perfect volgende watersporten beoefenen: kayak, catamaran, 

diepzeeduiken, snorkel,  windsurfen,... 

Benissa heeft sinds oudsher haar 

authenticiteit weten te behouden. Het 

lijkt wel een openluchtmuseum. Het 

goed bewaarde centrum van Benissa 

verrast je met oude geplaveide straten, 

monumentale gebouwen, culturele 

erfenissen en 17de- en 18de-eeuwse 

huizen, versierd met smeedijzeren balkons en venstertralies die je de rijke lokale 

geschiedenis en cultuur doen inademen. De neogotische kerk, la Iglesia de la 

Purisima Xigueta (20
e
 eeuw), vanwege haar immense afmeting ook wel bekend als 

de Zeekathedraal, het Franciscanenklooster El Riverero (17
e
 eeuw) en het Huis van 

Juan Vices, zijn belangrijke bezienswaardigheden die je in Benissa zeker niet 

voorbij mag lopen. 

Benissa kent een uitgebreide kalender met allerhande feesten. In januari is er de 

“Fira i Porrat de Sant Antoni”. In april zijn er de patroonsfeesten ter ere van de 

Puríssima Xiqueta en die 

worden in juni gevolgd door de 

bekende “Moros y Cristianos-

feesten”. Ook tijdens de 

zomermaanden zijn er 

verschillende feesten op de 

verschillende plaatsen van het 

dorp. 

Maar Benissa gaat veel verder 

dan dat; vandaar een van de 

traditionele gezegdes in het dorp “a Benissa pilota i missa” waarmee verwezen 

wordt naar de gastronomische en culinaire tradities van het dorp.  Probeer alvast 

een van volgende specialiteiten: la borreta de melva, bull amb ceba,mullador de 

pelleta, sang amb ceba, putxero de polp, coques al calfó zonder de vele 

rijstgerechten te vergeten natuurlijk.  

Foto’s 



Vragen 
Hoeveel driehoeken zijn er terug te vinden op de muur in de onmiddellijke 

omgeving van een anagram van ‘acrobatie’? 
 

Hoeveel keer wordt het e-mailadres van de parochie van Benissa hier 

weergegeven? 

1. “0” 

2. even aantal keer 

3. oneven aantal keer 

4. < 8 
 

Welk cijfer staat hier, zwart op wit, juist voor een veelvoud van 20 op een bord 

met o.a. een Engelse vlag? 
 

Hoeveel vensters komen voor op het kerkgebouw? 
 

Waarvan kan je er hier 10 zien en lijkt het alsof er 1 ‘gevallen’ is? (op < 20 meter 

van de foto) 
 

Hoeveel tijd heb je nodig om alle 7 voorgestelde trajecten (in totaal 20,2 km / 

niveauverschil 410 m) af te leggen? 
 

In deze straat staan er tal van afbeeldingen van een witte kerk op een rode 

achtergrond. Hoeveel afbeeldingen komt u hier waar de deur van de kerk aan 

de voorkant staat of waar u als het ware de kerk gewoon binnenloopt? 
 

Oorspronkelijk heet en vloeibaar werd ik vast. Hoeveel keer werd ik 

geperforeerd? 
 

Wat is de som van de cijfers op de witte steen met zonnewijzer? 
 

Welk woord staat hier voor een ‘hartje’ op een bord met o.a. “Petrol”? 
 

Hoeveel keer staat hier te lezen dat er een winkel is/was waar er vlees 

verhandeld wordt/werd? 
 

Wat is, volgens gegevens alhier, de juiste benaming van het park waar ik me 

bevind? 
 

Hoeveel ‘grijze’ vinden we hier op een bord met o.a. “Sauna” waarvan er ook 2 

kleinere en 6 grotere in het paars te vinden zijn? 
 

Wat is de naam, volgens gegevens alhier, van een welklinkende opslagplaats 

om rozijnen te bewaren tijdens het droogproces?  

 

 

Vragen 
Waarvan is “CIBE” de afkorting? 
 

Welke kleur heeft het hoofddeksel van dit gevaarlijk uitziend individu? 
 

staat hier te lezen achter “AJUNTAMENT DE BENISSA” op een vierkanten 

voorwerp en naast andere vermeldingen zoals “EN124” en “B125”? 
 

1. Hoeveel keer komt een naam van een muzieknoot hier ‘verborgen’ en 

volledig voor in een woord op een vierkante tegel met blauwe letters en een 

gekleurde versiering erop? 

2. Cryptische opdracht: als u mijn naam in witte letters op een blauw bord ziet 

denkt u niet meteen dat ik ben wat ik ben. a)Wat ben ik? b) En aan welke naam 

refereert deze cryptische omschrijving? 
 

Van welk merk is de weegschaal die u kan terug vinden in de etalage van deze 

pub? 
 

We zijn met 3, waarvan onze laatste steeds dezelfde zijn. Wie van de drie is de 

kleinste en is thans niet meer zo duidelijk aanwezig? 
 

Wat staat hier boven “GIROD” te lezen? 
 

We vinden hier een kruisweg terug. Op welke ‘statie’ komt er een oorlogsjaar 

voor? 
 

Wat is, volgens gegevens alhier, de eerste familienaam van het hoofd van het 

Valenciaans parlement? 
 

Niettegenstaande ik ongeveer 3 meter lang ben, kan mijn functie toch wel 

serieus in vraag gesteld worden. Wie of wat ben ik? 
 

Welke afkorting van 3 letters kan u hier terugvinden waarvan de laatste letter 

een “P” is? (op minder dan 20 meter van de foto) 
 

Hoe staat het dorp waar we ons hier nu bevinden alhier aangeduid? 

1.  “BENISSA” 

2. “BENISA” 

3. “Benissa” 

4. “BENIESA” 

Wat zal de som van de getallen zijn op de ONCE-trekking van 

zondag 11 januari 2015?  

Hoeveel weegt de zak rijst die zich bevindt in het uitstalraam 

van de Dienst van Toerisme?  


