
Vragenreeks 3 Drie Rivierenpunt Rumst 

7  Wie was burgemeester van Rumst toen deze fiets- en 
wandelbrug op 22 maart 2002 werd ingewandeld, 
volgens gegevens op de steen met o.a. “wandelbrug” ? 

 
8  Twee fietsers vertrekken hier gelijktijdig bij knooppunt 

51. De ene fietst naar Boom met een gemiddelde 
snelheid van 12 km/u, de andere fietst naar Waarloos 
met een gemiddelde snelheid van 28 km/u. Wie van 
beide zal als eerste zijn bestemming bereiken?

 Kies uit:   A) De fietser naar Boom -  B) De fietser naar 
Waarloos -  C) Ze komen op hetzelfde tijdstip toe.

 Noteer enkel de letter (A, B of C) die het juiste antwoord 
voorafgaat.

9  Wat is de naam van het grootste en oudste park van 
de gemeente Rumst?

Vragenreeks 2  Fort van Duffel.

4  Uit hoeveel personen bestond de bemanning van het 
fort van Duffel in vredestijd in 1889? 

5  Wat heeft hier dezelfde naam als de VZW van het Job-
ervaringscentrum voor mensen met autisme?

 Kies uit: fort van Duffel – brasserie – kinderopvang – 
museum – regionaal landschap.

6  Welke rang in het Belgische leger had Hastray, 
commandant van het fort, op 1 oktober 1914?

 Kies uit: kapitein – majoor – luitenant – sergeant – 
korporaal.

Tip: vergeet per locatie de fotovragen niet te zoeken. 
 
Vragenreeks 1  Tivoli. 
 
1  Hoe heet het toestel waarmee de wasdekseltjes 

van de honingraten worden verwijderd nadat de     
verzegelde honingraten uit de bijenkast werden 
gehaald?

2  Hoe lang is volgens gegevens hier het Spotterpad?
Kies uit: 355 m –  455 m – 555 m – 655 m.

3  Plaats de juiste letter bij het juiste cijfer (vb. 5E)
 1 Apida A geit
 2 Bagge B everzwijn
 3 Kapra   C bij
 4 Susa   D varken  
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Vragenreeks 5  Cultuurplein.

13  Wat is de naam van de beeldsmederij die hier 
gevestigd is?

14  Geef voornaam en naam van de oud-leerling die 
sneuvelde voor het vaderland en hier herdacht wordt.

15  In welk jaar werd het pandhof van het 
Minderbroedersklooster opgericht?

 Kies uit 1132 – 1213 – 1231- 1321 

Vragenreeks 4  Zennegat.
 
10  Voor wie is er hier, volgens gegevens, een in- en 

uitstapplaats voorzien?

11  Vervolledig volgende tekst: “Zennegat 13 authentiek 
bruinkroeg en …”.

12  Hoeveel ritten won Heindonkenaar Jef Van Dam in de 
Ronde van Frankrijk in 1926? 

Schiftingsvraag  

Hanneli Ribbers , medewerker van Toerisme 
Rupelstreek zal vanaf fietsknooppunt 51, via 
de Rupeldijk, fietsen tot aan de inkomdeur van 
Museum Rupelklei te Rumst.

Noteer op je antwoordformulier de tijd die 
zij daarvoor nodig zal hebben, uitgedrukt in 
seconden.
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ANTWOORDEN

GOUDEN CAROLUS FIETSZOEKTOCHT 2017

1. Tivoli 
1. Ontzegelvork
2. 555 m
3. 1C-2B-3A-4D

2. Fort van Duffel  
4. 69
5. Brasserie (De Krone)
6. Luitenant

3. Drie Rivierenpunt 
7. Edgar Thys
8. B (na 21’)  (A na 26’)
9. ‘s Herenbeemden

4. Zennegat  
10. Kajakkers
11. Eethuis
12. 3

5. Cultuurplein  
13.De Maan
14. Roger Langbenh
15. 1231

Schiftingsvraag 
597 seconden

Fotovragen
Op de verschillende stopplaatsen hebben we 
een aantal detailfoto’s genomen. 
Indien je een foto gevonden hebt, noteer je 
het nummer van de stopplaats (vb 1, 2 of 3) 
in het overeenstemmende fotovakje. Eén foto 
werd echter niet op één van de stopplaatsen 
genomen. Voor die foto schrijf je “X” in het 
overeenstemmende vakje. Op elke plaats zijn er 
3 foto’s te vinden.

Opgelet: de foto’s staan in willekeurige 
volgorde.
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