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1. Deze wedstrijd staat open voor iedereen, al dan niet aangesloten bij RALLYCLUB CABORA. Teneinde
de niet-lezers van WEERGALM, ons tweemaandelijks tijdschrift, in de gelegenheid te stellen
eveneens deel te nemen aan deze wedstrijd, vragen wij deze bladen te kopiëren en door te geven aan
vrienden. Bevriende clubs mogen deze opgaven overnemen in hun tijdschrift zodat ook hun lezers
zouden kunnen deelnemen. Ook terug te vinden op de website van Rallyclub Cabora.
Kan ook via mail toegestuurd worden.
2. De antwoorden worden verwacht uiterlijk op donderdag 24 mei 2018 bij:
Jacobs Eric, Bouw 14, 9255 Buggenhout - e-mail: eric-jacobs@telenet.be
3. Per deelname vragen wij 2,5 Euro 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 er worden nog eens 5 troostprijzen verloot onder
alle deelnemers !!! Antwoordbladen worden pas gevalideerd na betaling.
Deel A: 66 cryptische omschrijvingen. Tussen haakjes telkens het aantal letters dat het te zoeken woord
telt en de plaats van de letter die we nodig hebben om het spreekwoord (uitdrukking, gezegde, … )
te vormen. Vb. Dus niet boven sol. (7,4)  Onderla - e.
We vragen de 66 woorden + het spreekwoord.
1. Klinkend pak slaag. (6,2)
2. Glibberige functie. (8,6)
3. Keiharde klap. (9,5)
4. Taartje aan zee. (9,1)
5. Muziek van een tafelgenoot. (5,2)
6. Dat is beslist geen oudje. (8,7)
7. Eigenschap van een leider. (12,8)
8. Kwast die ‘k ijverig vind. (5,3)
9. Er is nog hoop voor dat beest. (8,2)
10. Rationeel juist gewicht is een puzzel. (8,6)
11. (Grote) voet te water. (6,1)
12. Zin in een drank en een feest. (7,4)
13. Het deksel heeft veel aanzien. (6,3)
14. Wortels vormende vereniging. (10,8)
15. ’t Is een pracht, hoor! (7,6)
16. Wees ongeschikt als bengel. (8,3)
17. Een put in de plaat. (6,1)
18. Net even zachtere kleuren. (6,5)
19. Dat houdt je vingers tegen. (7,3)
20. Is niet tegen ’n vis (5,5)
21. Ze vragen geen vast bedrag. (8,6)
22. Bitter eten op een schip. (5,4)
23. Onhartelijk meubelstuk. (8,8)
24. Listig scherp gemaakt. (8,1)
25. Een lange rij maakt u abonnee. (5,2)
26. Op die schotel zit een vlekje. (8,5)
27. Hijstoestel voor een ren dier. (7,6)
28. Is bij het moment speels. (6,3)
29. Muzikale snelheid. (9,4)
30. De stimulans van een hooivork. (8,4)
31. Door drank duidelijke taal. (5,5)
32. De bodemmaat van een vis. (7,4)
33. Zou twaalf een noot wezen? (6,3)

34. Algemeen begeerde minnaar. (8,4)
35. De deurpost ontbreekt. (9,4)
36. Zo vitaal als een vlo. (12,5)
37. Zwabberende dronkenlap. (5,3)
38. Waterig meisje in Siberië. (4,3)
39. Een compliment voor de koeien. (8,6)
40. Schilderen met aarde. (7,3)
41. Vis in de voorste linie. (8,3)
42. Gewezen open plek erbij. (5,4)
43. Een plant in Gaza Leasen. (6,2)
44. Voor een ballerina heel goed. (5,3)
45. Zo kunt u op uw neus kijken. (6,4)
46. Mix het zout Frans! (7,3)
47. Dienblad op de hoogvlakte. (7,4)
48. Je nuttigt het echt. (7,4)
49. Alleen noot prijzen. (7,4)
50. Hoe langer, hoe geïrriteerder. (5,4)
51. Een ster? Dat is vader. (4,1)
52. Geen middenstof. (5,5)
53. Perfecte ambassadeur. (8,7)
54. Dat hoedje is door hen gelegd. (9,2)
55. Al met al een driegangenmenu. (8,4)
56. Bliksemse deugniet. (12,8)
57. Breng die keet naar binnen! (5,3)
58. Met een harnas wel durven. (12,1)
59. Streken verplichten. (8,1)
60. De sfeer bij de verkiezing. (8,3)
61. Slaapplaats in de ruimte. (8,1)
62. Die spits is volledig intact. (8,6)
63. Het is mis, maar dat terzijde. (5,1)
64. Zo klaargemaakt zit het goed. (8,1)
65. Vier musici in de kaart spelen. (7,6)
66. Was destijds snel in Siberië. (7,4)

Deel B: Belgische plaatsnamen + het spreekwoord, gezegde… Per vakje wordt er naar één plaatsnaam
verwezen. (dus gebruik niet altijd de letterlijk betekenis, schrijfwijze … ). Er wordt ook telkens
tussen haakjes aangegeven uit hoeveel letters de plaatsnaam bestaat + de plaats van de letter die je
nodig hebt voor het gezegde. We vragen de 36 plaatsnamen + het spreekwoord.

(10,6)

I=L

Tot slot nog de schiftingsvraag:
Schiftingsvraag: Geef het product van de som van de 6 lottocijfers met het reservegetal van 26/05/2018.

