38ste H U I S W E R K Z O E K T O C H T CABORA
1983 2022
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 16/05/2022 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 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 21 mei 2022. (vb. 149 x 26 = 3874)
SCHIFTINGSVRAAG 2: Geef het reservegetal van diezelfde trekking
DEEL A. 32 (cryptische) omschrijvingen die allen leiden naar een plaatsnaam in Frankrijk.
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Golfscore op gladde ondergrond.
Stevige voettocht voor de elektrotechnisch ingenieur studente.
Natuurlijk leefmilieu zonder de waterstof.
Zee-engte met burcht, gescheiden door de 19de.
De Franse berg voor de kip met het snaarinstrument uit de klassieke oudheid.
Donkerrode kleur met paarse tint.
Dunne takjes van 69 cm.
Stadsgracht met multiple sclerose.
Het vlezige deel van het bovenbeen met voorvoegsel.
Het gat van de 20ste.
Rondritten.
Luxe auto voor de sol die met een halve toon verlaagd is.
In gezelschap van de laatste.
Poederig Engels huis.
Debby was haar vriendin op TV.
Zandheuvel voor godsdienstig gebouwe.
Frans lidwoord voor prop watten of gaas.
Ongeveer de zesde noot bestaat.
Tegen de kleine ronde sappige vrucht.
Bergpas voor het bericht zonder einde.
Eerste bevestiging voor de kubieke centimeter in oprichting.
Algemeen Nederlands met het vat voor de onbekende grootheid.
Komvormige holte van niet-edel metaal.
Zot briefje dat recht geeft op iets voor een edelgas.
Groene sprietige gewassen voor chemisch element dat o.a. wordt toegepast in
foto-elektrische cellen.
Een dooreengehaspelde soort misosoep.
Chocolade van het olifantje.
Keukengereedschap om iets mee te roeren of te kloppen.
Bedrag voor mij.
Calorie voor pa met het computerbesturingssysteem.
Betaalsysteem waarbij geldbedragen van of naar een bankrekening worden overgemaakt
voor een anders gevormde naaldboom.
Voorwerp dat geworpen of uit een aantal gelijksoortige getrokken wordt om een
beslissing te geven.

DEEL B. Hierbij 51 foto’s van personen. Geef voor elke persoon zijn/haar naam.
Daarna chronologisch rangschikken in groepjes van drie en in de juiste volgorde.
(vb. 2 - 16 – 40 horen bij elkaar maar in de volgorde 16-40-2 dan is het antwoord 16402)

