
44e BEELDPUZZEL: 10 de SUPERLINK 
Beste puzzelaar welkom op deze 10e 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 45ste (Pr.) en Van Dale (VD) 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 antwoordenblad. TIP: Zeer vroom 
is deze bekendheid niet alhoewel de artiestennaam het andersom doet veronderstellen. Kijk eens op 
www.caborazoektochten.com of www.zvrosbeiaard.be om de afbeeldingen groter te bekijken. Dit kan helpen. 

 
Schifting 1: Geef de laatste vier cijfers van het jokergetal van de lottotrekking van dinsdag 22 december 2015.  
Schifting 2: Geef het reservegetal van diezelfde lottotrekking.  
OPGELET: De schiftingsvragen blijven behouden voor alle beeldpuzzels van 2015.  
Je antwoorden stuur je ten laatste op woensdag 23 december 2015 naar jacquesvanbruaene@telenet.be  of 
naar Jacques Van Bruaene - Sint-Michielsstraat 4 te 9000 GENT.  
Samenstelling: Jacques Van Bruaene  
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VRAAG 1: (VD) Wanneer je voor de 
(algemene) naam van een afgebeeld dier 
de naam van een dier invoegt, verborgen 
in de tekst bij een afbeelding, bekom je 
de naam van een soortgenoot van 
bedoeld afgebeeld dier.  
Wat staat er voornamelijk of liefst op het 
menu van het dier waarvan je zo de 
naam bekomt? 
(niets zoeken op de landkaart) 
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5B 1B  
VRAAG 2: De beroemdheid die we 
zoeken heeft een twintigtal bijnamen. 
Welke bijnamen van de gezochte 
beroemdheid zijn terug te vinden in deze 
beeldpuzzel?  
(bron: Wikipedia)  
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3C  6C  
VRAAG 3: (Pr.) Op de afbeelding met “OPVOERING VAN”  kan je 
boven een blauw kleurvlak een woord lezen in rode hoofdletters. 
Welke van volgende woorden zijn een synoniem van een woord dat 
je kan scrabbelen met drie opeenvolgende letters van het woord in 
rode hoofdletters boven een blauw kleurvlak?  
M.A.: hommel – zielig – beteuterd – tocht – doorweekt. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


