
47e BEELDPUZZEL: 13de  SUPERLINK 
Beste puzzelaar welkom op deze  13de Superlink.  Deze reeks is een coproductie geworden tussen de     
bevriende zoektochtenclubs ROS & CABORA. 
Tijdens deze reeks beeldpuzzels gaan we op zoek naar een beroemdheid. Je krijgt 6 links bestaande uit 3 
genummerde afbeeldingen (ook tekens, letters, woorden, enz. en soms fonetisch). De 6 gevonden links 
(woorden, namen of reeks woorden ) moeten je leiden naar de gezochte beroemdheid. In het rooster vind 
je ook nog 3 vraagjes. Deze houden verband met een van de te zoeken links. Met wat opzoekingswerk op 
internet, Prisma 2012 of Van Dale kan je alle vragen simpel oplossen. Het volstaat de gevonden 6 links, de 
oplossingen op de vragen en de naam van de beroemdheid te noteren op uw antwoordblad.  
TIP: In de familienaam van de beroemdheid is fonetisch de naam van fijngemalen eikenschors verborgen.  
Kijk  eens op  caborazoektochten.com   of   www.zvrosbeiaard.be  waar je  de afbeeldingen groter kunt  
bekijken. Dit kan helpen.  
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VRAAG 1:   De gezochte beroemdheid werd het 
slachtoffer van een verraad.   Over dit complot: 
Welke medeklinker komt tweemaal voor in de 
naam van een equipier die betrokken was in dit 
complot? 
M.A.: B — D — M — N — R — T — S   
En hoe wordt dit verraad genoemd? 
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VRAAG 2: Welke trui is te zien op een a eel-
ding? (antwoorden met de le er die een juist 
antwoord voorafgaat.)  
M.A.: A) de regenboogtrui 
           B) de gele trui 
           C) een tricolore trui     
           D) een azuren trui   
           E) een slipover 
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VRAAG 3:   Nog een vraagje over deze truien. 
 Welke van onderstaande mogelijkheden is een betekenis  van één woord 
dat je bekomt wanneer je aan een vierle ergroep verborgen in een 
woord vermeld op de hierboven bedoelde truitjes één le er in- of toe-
voegt? (niet scrabbelen). 
M.A.: A) een herkauwer           B) een insect            C) advies geven  
           D) duizend                        E) een krant 

Schi ing 1: Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lo otrekking van zaterdag 25 juni 2016.  
Schi ing 2: Geef het reservegetal van diezelfde lo otrekking.  
OPGELET: De schi ingsvragen blijven behouden voor alle beeldpuzzels van 2016.  
Je antwoorden stuur je ten laatste op woensdag 22 juni 2016 naar beeldpuzzel@telenet.be   
Samenstelling: Jacques Van Bruaene  
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