
 

Opgave 1: Peter heeft met zijn lot van de tombola de hoofdprijs gewonnen. Van de 1000 loten  

 die genummerd waren van 1000 tot 1999 had hij slechts één lot gekocht. 

 Als je weet dat: 

 - het getal geen 8 bevat, 

 - de som van de vier cijfers van dit getal = 23, 

 - de som van het 1ste en laatste cijfer = het 3de cijfer, 

 - het nummer uit 4 verschillende cijfers bestaat, 

 welk is dan het winnende nummer? 
 

Opgave 2:  We hebben een bericht verstuurd met een oudere gsm  

 aan 7746737 354722384. Wie is deze persoon? 
   

 

 

 

Opgave 3: 2 droedels.  

 1)                           2)    

    
                            

Opgave 4:  Bij elke foto hoort 1 woord. Zet voor of na elk bekomen woord hetzelfde woord en  

 je bekomt 5 nieuwe woorden. Welke 5 nieuwe woorden krijg je dan? (Prisma) 

    

 

Opgave 5: Naar welke plaats in Vlaams-Brabant verwijzen onderstaande tips? (1 naam) 

1. Mijn begin is niet lang. 

2. Eindigen doe ik met vaartuigen met een platte bodem. 

3. + staat in het midden. 
 

Opgave 6: Hierna 5 tips die moeten leiden naar een persoon. Geef zijn/haar naam.  

      
 

Opgave 7:  Crypto  

 1. Betweterig over mijn deuntje. (9 letters)      

 2. Jolig getal. (10 letters)          

 3. Onbetrouwbaar dier. (9 letters)   

 4. Ontplooi je! Dit maakt muziek. (8 letters)         

 5. Een ornitholoog noemt deze ook wel ‘resident’ of ‘blijver’. (10 letters)        

Caboraadsel 127 



 

Opgave 8: Woordhakken. (vb. hak + staak    tip: kleding  �   kapstok) 

 a) klap + gebak tip: larie  

 b) zuivelproduct + krantentitel tip: spotnaam  

 c) feeks + waterkant tip: stank 

 d) vehikel + serre tip: zonder vlees 

 e) val + slachten tip: het weer 

 Opmerking: Alle woorden hebben 1 ding gemeen. 

 

 

Opgave 9: Hieronder 8 omschrijvingen (prisma) van 8 zevenletterwoorden. Met de middelste  

 letter van elk zevenletterwoord kunnen we de naam vormen iets waar katten blij  

 mee zijn. 

  Geef de 8 zevenletterwoorden (beginletter telkens dezelfde) en de te zoeken naam.  

 - onzin 

 - iemand die aan lepra lijdt  

 - langdradige opsomming 

 - snelle Zuid-Amerikaanse dans 

 - verschuifbare katrol 

 - zoogdier in Midden- en Zuid-Amerika dat zich hangend aan de bomen beweegt 

 - gezantschap 

 - lied waarin iemand of iets wordt geëerd en verheerlijkt 
  

 

Opgave 10:  Vervolledig: telkens de voorgaande letter(s) + 1 nieuwe letter. Geef alle woorden. 

 . Medeklinker.  

 .  . Hout waaraan het zeil hangt. 

 .  .  . Snel, vlug. 

 .  .  .  .   Smalle kronkelgang in de aarde met delfstof. 

 .  .  .  .  . Tweede, volgende. 

 .  .  .  .  .  . Spel waarbij men pijltjes gooit. 

 .  .  .  .  .  .  . Een ogenblik geleden. 

 .  .  .  .  .  .  .  . Paard dat goed blijft staan.  

 .  .  .  .  .  .  .  .  . Iemand die een verzoekschrift indient. 

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mensen die ritmisch bewegen met het lichaam op de maat  

  van muziek en met de schoenen een ritme tikken. 
 

 

Schattingsvraag en schiftingsvragen enkel opgeven bij een eerste deelname. 

SCHATTINGSVRAAG:  Geef 10 getallen uit de reeks van 1 tot en met 45 die zullen voor- 

 komen in de LOTTOTREKKING van WOENSDAG 15 juni 2022. 

SCHIFTINGSVRAAG 1:  Geef de som van de 6 lottogetallen van diezelfde trekking. 

SCHIFTINGSVRAAG 2:  Geef het reservegetal van diezelfde trekking. 

Iedereen begint telkens met 100 punten. Voor elk fout antwoord worden 5 punten afgetrokken 

(behalve voor vraag 9 en 10: -1 punt voor elk fout woord, naam -5 punten). 

Elk juist getal bij de schattingsvraag levert 2 punten op. Stuur de oplossingen uiterlijk tegen 

MAANDAG 13 juni 2022 naar:  

Eric Jacobs - Bouw 14 - 9255 Buggenhout -  eric-jacobs@telenet.be  

 


