
 

Deze wedstrijd is ten voordele van RALLYCLUB CABORA en staat open voor iedereen, al dan 

niet aangesloten bij deze vereniging.  

De antwoorden worden verwacht uiterlijk op maandag 15 mei 2023 bij: 

Jacobs Eric, Bouw 14, 9255 Buggenhout – e-mail: eric-jacobs@telenet.be 

Per deelname vragen wij € 2,5 inleg. Meerdere inzendingen per persoon zijn toegelaten. 

Overschrijven kan op: BE24 4463 6004 4138 van Jacobs Eric – Bouw 14 – 9255 Buggenhout. 

De eerste vijf in de uitslag winnen een prijs en de 15de, 25ste, 35ste, enz. in de uitslag krijgen een 

troostprijs. Antwoordbladen worden pas gevalideerd na betaling. 

 

SCHIFTINGSVRAAG 1: Product van de som van de 6 lottocijfers met het reservegetal van  

  de trekking van zaterdag 20 mei 2023. (vb. 149 x 26 = 3874)  

SCHIFTINGSVRAAG 2:  Geef het reservegetal van diezelfde trekking  

 
DEEL I. Hierbij 5 reeksen van 10 foto’s van personen. In elke reeks zit er een vreemde eend in de bijt.  

 Geef telkens de 10 namen en bij de vreemde eend geef je de reden mee waarom deze  

 persoon er niet bij hoort. (vb. A1 = …; A2 = …; A3 = … + reden; A4 = …; … A10 = …)  
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DEEL II. 45 Cryptische omschrijvingen. Tussen haakjes 2 getallen. Het eerste getal geeft aan uit  

 hoeveel letters het te zoeken woord bestaat en het tweede getal geeft aan welke letter van dit  

 woord je nodig hebt. Die letters achter elkaar vormen samen een spreekwoord. (G. Gezelle) 
  

   1. Studentikoze senatoren. (12,3) 

   2. Die vliegt er nog lang niet uit. (11,2) 

   3. Kun je winnen met een truc. (10,4) 

   4. Hiermee is in de politiek het feest voorbij. (14,7) 

   5. Vorm van zich blootgeven die in het openbaar vervoer gebruikelijk was. (8,4) 

   6. Zij bezit een oorlogsgod van zichzelf. (9,5) 

   7. Een euro is een dollar waard. 9,4) 

   8. Het geluidje laat je zien. (7,5) 

   9. Die grafoloog is thuis in de Bijbel. (15,8) 

 10. Zo'n hoop smelt in de zon. (10,4) 

 11. Dat is zonder vogel niet voorzichtig. (9,5) 

 12. Ongedierte in een auto-onderdeel geeft geen juist beeld. (11,8) 

 13. Als je geprezen bent om je ma, ga je kalm je gang. (12,3) 

 14. Voor geldgebrek hoeft men niet recht te staan. (10,3) 

 15. Maak je het erg bont met dit schrijfgerei? (12,9) 

 16. Benadelen ze je in Duitsland met die lampen? (7,4) 

 17. Doen parachutisten die een kring vormen. 12,3) 

 18. Een kwibus aan de afwas. (9,3) 

 19. Zich verzetten omdat men niet voor boomkweken is. (14,8) 

 20. Die haalt de vaart uit het slagwerk. (10,8) 

 21. Trede van de ideeënleer. (9,5) 

 22. De wijze waarop veel water een juichkreet veroorzaakt. (6,1) 

 23. In een flits terug naar Engeland. (9,3) 

 24. Uitstapje in Afrika voor Apple-gebruikers. (6,4) 

 25. Dit viriele beest krijgt aan boord een harde klap. (9,6) 

 26. Raar mens die in hokjes denkt. (9,7) 

 27. Voetje voor voetje de maat bepalen. (8,2) 

 28. Dit compliment is bijna de nekslag. (14,3) 

 29. Zulke paarden zonder staart zijn een puinhoop. (5,3) 

 30. Dit eerbewijs hoort aan te geven wat de groente kost. (11,7) 

 31. Scherp geformuleerd: zij is zwanger. (8,6) 

 32. Liefkoost middelen om iets te bereiken. (9,4) 

 33. Wat zich bij de grens afspeelt, is niet zo belangrijk. (12,5) 

 34. Weer onderricht en rekenopgave uit de zee. (6,5) 

 35. Sukkels die uit een boom vallen. (6,6) 

 36. Als ik daarvoor omhoog moet, ben ik gebroken. (9,7) 

 37. Positief tot het uiterste. (8,6) 

 38. Foto van een stuk huisraad. (11,6) 

 39. Misnoegen vanwege de oorlog. (7,5) 

 40. Een korf met snuisterijen? (11,7) 

 41. Die dieren krijgen de schuld. (11,8) 

 42. Het wedstrijdfragment is maar heel kort vermakelijk. (10,6) 

 43. Hoort ge veel roem anders over deze winplaats van een grondsoort? (10,6) 

 44. Zoetklinkende jacht. (9,6) 

 45. Hij zal vlug iets voor u bereiden. (9,2) 




