
Antwoorden fotozoektocht ’t Hamerken najaar 2020 

 

Belangrijk om weten: 

 

- De hoogste score bepaalt de rangschikking 

- De twee kolommen met aantal maantjes bepalen de volgorde in rangschikking bij gelijk 

aantal punten (kolom 1: maantjes te relateren aan brouwerij, kolom 2: maantjes niet te 

relateren aan een brouwerij) 

- Volgende regel voor bepalen volgorde: indien een getal juist (aantal manen) dan voorrang in 

rangschikking; vervolgens het aantal maantjes dichtbij totaal 
 

Antwoorden fotozoektocht: 

 

1  

Sint-Arnoldus 

Roervork 

 

2  

Aan beeldhouwer H. Pickery Hulde zyner vaderstad 1828-1894  

(mogelijk antwoord o.a.) Jan van Eyck 

 

3 

Watermolen 

Jos Priem 

Debaecke G.es 

 

4 

1985 

 

5 

Wevershof 

Ik blaas de maan uit en alleen de klaprozen geven licht. 

 

6 

De Wulf 

Wolf 

23 

 

7 

Pardoen(s) 

 

8 

Chocolade (of niets, want staat nu leeg) 

 

9 

Kroning van Maria, Dood van Maria, Ter hemelopneming... 

 

10 

Druiven - Madelief (Margriet...) - Graan (of haver of gagel) 

Lodewijk en Margriet  



11 

Brandgangen (om vuur te blussen aan water kunnen) 

Hof van Watervliet (of Hof Lanchals) 

 

12 

Brewery 

Brouwerij Den Os... of Blonden Os (biertje van nu) 

 

13 

Dorstigen laven 

Zeven werken van barmhartigheid 

 

14 

Rozenhoedkaai 

Hout 

 

15 

Geur van leerlooien - Leerlooien 

Huidevettersplein 

In de (Hollandsche) Koe (...) 

 

16 

Chocolade 

 

17 

Blind maken van ezel, stapt in tredmolen. En anders te draaierig voor ezel. (Vb. voor 

'schroten' van granen) 

 

18 

Griffie van het Brugse Vrije 

Ketting van Orde van het Gulden Vlies 

 

19 

Gambrinus (eventueel Jan Primus of Cambrinus) 

Hop(pe) 

Den Vliegenden Duivel 

 

20 

Standbeeld Jan Breydel en Pieter de Coninck 

De Gouden Meermin (of La Sirene d'Or) (café des arts) 

 

 

Aantal maantjes in verband te brengen met een brouwerij 

5 

- Bagientje (2 stuks) (was café van brouwerij en misschien nog eigendom) 

- Stupa (idem Bagientje) 

- Gek (zot) (koepel op schouw brouwerij de Halve Maan) (2 stuks, maar ik reken maar 1 

omdat je om ze allebei te zien je je moet verplaatsen buiten het parcours indien weinig wind) 

- Gevel brouwerij de Halve Maan 



(hekken brouwerij De Wulf rekenen we niet mee, omdat indien je om 20 uur de tocht maakt 

de poort dicht is en je dit niet kunt zien dan) 

 

Aantal maantjes niet in verband te brengen met een brouwerij 

5 (hier heeft iemand beter gescoord dan mezelf en er gezien zonder dat ik ze gezien had) 

- binnenkoer Gruuthusemuseum 

- gevel stadhuis (drie op wapenschild Hoecke en een op wapenschild Mude) 

 

 

Er waren ook een aantal deelnemers die zelf aanvullende info brachten of vragen 

stelden. Onze historicus/corrector van dienst geeft hieronder een antwoord: 

 

De winnaar gaf mij ook nog bijkomende tip omtrent wapenschild van familie Breydel (de drie 

paardenkoppen). 

Meneer Spyns Peter verwijst naar het boek 'Brugge. De Geschiedenis van een Europese stad'. 

Een prachtig boek dat ik ook in mijn bezit heb. Op p. 74 staat het wapenschild inderdaad met 

drie koppen. 

 

Maar in een artikel van Bernard Schotte (drie delen in drie uitgaven van Brugs Ommeland) 

wordt dit in vraag gesteld. Titel 'De ware Jan Breidel'.  

In deel 3 staat op p. 64: Honderd jaar lang was het standbeeld op de Markt versierd met een 

Breidelwapen met drie breidels. In 1987 werd het ten onrechte vervangen door het wapen van 

de brouwersfamilie Breidel met drie paardenkoppen'.  

 

Misschien is het laatste woord hier nog niet over gezegd maar gelukkig beïnvloedt dit niet een 

correct antwoord. 

 

Tot slot een proficiat aan alle deelnemers. Scores waren gemiddeld aan de hoge kant en 

verschillende deelnemers gaven extra feed back, waarvoor dank. 

 


