
 

 

 

 
Opgave 1: Bart en Wim doen een 100-metersprint. Bart die heel sportief is klopt Wim met 

 gemak. Wanneer Bart de finish oversteekt heeft Wim nog maar 95 meter afgelegd.  

 Wim vraagt revanche en stelt voor dat Bart 5 meter achter hem start. Wie zal deze  

 wedstrijd winnen, in de veronderstelling dat ze regelmatig en met dezelfde snelheid  

 lopen als in de eerste wedstrijd? (Wim, Bart of beide) 
 

 

 

 

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

 aan 5326-252833 826 32663. Wie is deze persoon? 
   

 

 

 

 

Opgave 3: 2 hersenkrakers.  

 1)                            2)    

                             (tip: country) (tip: strafstudie)   

                   

         
  

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 een bloem. 

2. Eindigen doe ik met een vis. 

3. En de vierde staat tussen begin en einde. 
 

 

 

 

Opgave 6: Hierna 5 tips die moeten leiden naar een persoon. Geef zijn/haar naam.  
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Opgave 7:  Crypto  

 1. Journalistieke ansicht. (9 letters)      

 2. Stress in de bergen. (12 letters)          

 3. Vaardigheid kiezen. (10 letters)   

 4. Gezegde in een lage plek. (12 letters)         

 5. Is die vluchtende hond een viespeuk? (9 letters)        

 

 

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

 a) bout + plein tip: verkeer  

 b) edele delen + tempo tip: gemiddeld  

 c) poppen + bestuurders tip: machteloos 

 d) bijwerking + loop tip: herstel 

 e) kunststof+ puinhoop tip: oceaan 

 

 

 

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.  

 - ijzeren bekleding 

 - voorspelbare manier om iets te doen 

 - het overdreven nadoen van iemand of iets om die persoon of datgene belachelijk te maken 

 - geslacht van lage planten, sleutelbloem 

 - beproefd, waarvan bewezen is dat het goed is 

 - kleine afdeling soldaten 

 - verwijzing naar een geheugenadres 

 - pap van maïsproducten 
 

  

 

Opgave 10:  Reeksen. Welke letter komt op de plaats van het vraagteken? 

  aa - bo - ce - da - eo - ft - gf - hl - i? 

  

 
 

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 14 september 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 12 september 2022 naar:  

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

 


