
Peese of kijk 6. 

 
Deze 2e opgave van 2022 draag ik met uitermate veel liefde en respect op aan Frans Beernaert, mijn 

mentor, maar vooral mijn vriend, die op de allerlaatse dag van vorig jaar onverwacht overleden is. 

Het gebeurt soms, maar meestal slechts zelden in je leven, dat het echt 'klikt' met iemand. En die 

vriendschap was ook onvoorwaardelijk. Hij kon het impulsieve in mij beter als geen ander 

temperen. Ik zal je heel hard missen, beste vriend!! En dan nu naar de meer banale dingen des 

levens. Los de vragen/opdrachten op met gegevens uit de Weergalm januari – maart 2022, Prisma 

en andere gegevens/parate kennis! 

 

Vraag 1: Volgens Prisma is deze uitdrukking op blz. 8 van toepassing als er een vierletterwoord aan 

toegevoegd wordt en zo net het tegenovergestelde betekent van wat het op bedoelde blz. betekent. 

Welk vierletterwoord? 

 

Vraag 2: Blz. 10: Meer dan eens zijn de 1e en de 2e verborgen in dit woord. 'Maak er als student 

zeker gebruik van, als je er aan toe bent'! Uit hoeveel letters bestaat dit woord volgens Prisma?  

 

Vraag 3: Blz. 30: Welke van volgende 6 mogelijkheden zijn een synoniem of betekenis van een 

verborgen woord? 

M.A.: a) genoegen – b) vis – c) bal – d) maaidorsmachine – e) doeltreffend – f) kat. 

 

Vraag 4: Blz. 18: De betekenis van dit verborgen werkwoord (infinitief) is 'ergens blijven 

voortleven'. Welke verborgen infinitief? 

 

Vraag 5: Schrap de laatste letter van het woord op blz. 23 en voeg er 'een bevel' aan toe. Dan bekom 

je een woord dat je laat 'terugglijden' naar je kindertijd. Welk bekomen woord bedoel ik? 

 

Vraag 6: Blz. 19: Schrap 1 letter in dit woord en het is 'ingewikkeld'. Maak er echter een werkwoord 

van en dan komt 'huiselijk' voor in de betekenis. Welke 2 woorden bedoel ik? 

 

Vraag 7: Welke naam van een klimplant (5 verschillende letters) zit er verborgen in een naam op 

pagina 17? 

 

Vraag 8: Blz. 11: Met welke 5 woorden uit een uitdrukking/gezegde, die in Prisma vermeld wordt,  

kan je volgende 5 betekenissen van een uitdrukking/gezegde vormen?      MA: A) niet serieus 

nemen – B) het betwijfelen – C) het is erg belangrijk – D) heel gespannen kijken – E) zich 

gewonnen geven.  

 

Vraag 9: Welke juist gespelde Franse woorden waarin de letters 'E – R – U' voorkomen zijn terug te 

vinden op blz. 20? 

 

Vraag 10: Blz. 29: Waar het hart van vol is, loopt de mond van over! Welk woord moet vervangen 

worden door welk woord om een zin op deze pagina toch enigszins betekenisvoller te maken? 

 

Oplossingen opsturen of mailen naar: Hans Knockaert, Bremstraat 8, 8490 Jabbeke. 

Of: hans.knockaert@telenet.be. 

Antwoorden voor 7 juni 2022!  

Schifting 1: Wat is het getal gevormd door de eerste drie cijfers van het jokergetal van de trekking 

van woensdag 8 juni 2022? 

Schifting 2: Wat is het reservegetal van de lottotrekking op woensdag 8 juni 2022?     


