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Deze wedstrijd staat open voor iedereen, al dan niet aangesloten bij RALLYCLUB CABORA.
De antwoorden worden verwacht uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019 bij:
Jacobs Eric, Bouw 14, 9255 Buggenhout - e-mail: eric-jacobs@telenet.be
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. 46 (cryptische) omschrijvingen die allen leiden naar een Europese stad. Tussen haakjes
telkens het aantal letters van het te zoeken woord en de plaats van de letter die we nodig
hebben om het spreekwoord (uitdrukking, gezegde, … ) te vormen.
Vb. Oorspronkelijk mannelijke gans. (4,2)  Gent  e.
We vragen de 46 steden + het bekomen spreekwoord.
1 Inslaan met heggen. (10,8)
2 Hespburcht. (7,2)
3 Ondergang plus centrale inlichtingendienst van
de Verenigde Saten. (8,5)
4 De derde toon voor de brede weg. (6,4)
5 Stop grijper. (9,5)
6 Struik met vlinderachtige gele bloemen plus.
(6,2)
7 Vader, neem in omvang toe. (6,5)
8 Grasstrook langs de weg met een beentje
minder achteraan.(4,2)
9 Stadsgracht met multiple sclerose. (5,1)
10 Waterplant South Africa met schriftelijk
bewijs. (8,2)
11 Vent voor de engelse volvette kaas. (10,4)
12 Voorraad voor de grot met de meter. (9,6)
13 Dicht opeengroeiende plantjes die een lage
temperatuur hebben. (6,5)
14 Rat in de constructie om het water tegen te
houden. (9,4)
15 Even niet arm. (8,2)
16 Protestant bestaat met een zacht, zilverwit
metaal voor de eerste. (8,5)
17 Klein drinkgerei, bestaande uit een holrond
bakje met een oor. (6,5)
18 Knip van de Oost-europeaan met een rekbaar
metaal met hoog smeltpunt. (8,5)
19 Slangvormige vis met onderpand. (7,4)
20 Achterdierenhuid. (6,2)
21 Lage stem van ongeveer 69 cm. (5,2)
22 Reserveer de slee met de Oost-Europeaan.
(9,6)
23 Slet tussen erica en stapel. (10,4)

24 Nam waar: beeldpuzzel zonder de United
States. (6,3)
25 Mastboomheg. (7,2)
26 Verbinding voor u. (6,4)
27 Toogkamertje niet voor de eerste. (9,3)
28 Stier aan de lichamelijke opvoeding. ((4,1)
29 In gezelschap van de laatste. (4,2)
30 De negende in de zetel. (5,4)
31 Autobus dat is heel luid. (7,4)
32 Kempische gemeente in Noord-Frankrijk. (5,2)
33 3,14 voor de naziorganisatie. (4,3)
34 Middellijnen. (5,4)
35 Titanium mast dichtbij. (6,5)
36 Snelheidswedstrijd met kalium. (6,6)
37 Ringweg voor mij. (4,2)
38 Penis met goede reputatie. (7,3)
39 Teljoor voor frans water met de onbekende.
(8,4)
40 Moeder met de zesde toon vertrek. (6,4)
41 De zevende plus de eerste bevindt zich in het
zuiden. (5,4)
42 Izegrims stapel. (9,1)
43 Afschuwelijk binnen kadastraal inkomen. (8,2)
44 De voormiddag een beroemdheid met een
dubbele schijf. (9,7)
45 Telefoneer de muzieknoot voor de heilige.
(7,2)
46 De muzieknoot is niet krom. (7,3)

DEEL B. Per vakje wordt er naar één dierennaam verwezen. (dus gebruik niet altijd de letterlijk
betekenis, schrijfwijze … ). Er wordt ook telkens tussen haakjes aangegeven uit hoeveel
letters de dierennaam bestaat + de plaats van de letter die je nodig hebt voor een nieuwe
dierennaam. We vragen de 31 dierennamen.

Tot slot nog de schiftingsvragen:
Schiftingsvraag: Product van de som van de 6 lottocijfers met het reservegetal van 23/03/2019.

