ZOEK DE FOUT
In elke zin zitten 0, 1 of 2 fouten. Noteer in de vakjes onder de zinnen in volgorde de eerste
letter van de foute woorden. Achter elkaar gelezen vormen deze letters het oplossingswoord.

1

3

6

De CEO schafte tijdens de
coronacrisis bij een onlineaanbieder
skeelers aan en skate elke dag nadat
hij met zijn date geskypet had.

Op hemelvaartsdag stapte de notoire
twijfelaar zonder weifelen met een
zeker aplomp op zijn speedpedelec.

2

De in pitbullsmoking geklede
langeafstandsloper bleek al tijdens
de warming-up uitermate compititief
te zijn ingesteld.

4

‘Te lering ende vermaak’ mailde de in
quarantaine verblijvende intensivist
terwijl hij het essay aan zijn collega’s
forwardde.

5

De Eerste Kamervoorzitter betoogde
dat het ten enemale onwenselijk was
om tijdens de parlementaire enquête
te interrumperen.

6

Op zijn weblog schreef de
pesco-pollotariër hoe je een
ravisante maaltijd kan maken van
veggieburgers en postelein.

7

De einzelgänger, die het liefst
rondneusde in obscure zaakjes,
kwam thuis met een ladenblok en
andere kitscherige snuisterijen.

8

De enigszins getroebleerde moeder
meldde dat na interventie van een
coach het tussen haar kinderen weer
helemaal appel en ei was.

9

De cheetah is vergeleken met de
jaguar slanker; dit tot de klasse van
de mammalia behorende dier heeft
het postuur van een hazewind.

10

De altoos nerveuze borderliner leed
ook aan ADHD en hypogondrie, dat
in de DSM-5 als angststoornis is
geclassificeerd.

DEELWOORD
Vul onderstaande diagrammen in volgens de omschrijvingen links. Het woord rechts is een
anagram van de letters die in de witte vakjes moeten staan. Bij juiste invulling ontstaat in de
gekleurde vakjes in beide diagrammen een zegswijze.

druk van een boek

VEGA

krabbel

DEEL

hetende

ADAM

hoofdriem voor paarden

HERT

geologisch tijdperk
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GNOE

harpspeler

SPIT

scheepsbevrachter

ALFA

gemeentelijk orgaan

DAAR

eerste oorsprong

NOOR

neus

DREK

hapering

TROS

bont

RUIG

middagvoorstelling

TEAM

wuft

LOOF

schilderwerkplaats

TAEL

aardkrekel

LOVE

zich ongeremd uitleven

NERF

valse getuigenis

DIME

Chinese legpuzzel

MAAT

schenken

NERD

lijnen aanbrengen

NEEP

ontleedkundige

TAAN

GROEIWOORD
Vul per regel drie woorden in. Het tweede en derde woord zijn steeds opgebouwd uit de
letters van het voorgaande woord plus één letter. Bij juiste invulling leest u in de gekleurde
balk een zegswijze.

1 computergegevens opslaan • vogelbek • net
zo als
2 hoofdstad van Oostenrijk • gebaren • in de
week leggen
3 een kind ter wereld brengen • in het nauw
gebracht • door verhitting verkregen
4 ruim • klaargemaakt • achting
5 bijtende opmerking • schamper opmerken •
op geen enkele plaats
6 godin van de vrede • garennummer voor
nylon • groot hert
7 onbemand ruimtevaartuig • uur • het laagst
gelegen
8 mannelijk rund • graansoort • serieus
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9 tandglazuur • per computer sturen •
echtgenoot
10 leesteken • academische graad • deel van
een bloem
11 snuit • botsen tegen • proosten
12 iemand die omlaag gaat • aarzelen • land in
Europa
13 introducee • buizenstelsel • deel van het
reukorgaan
14 omdraaien • op kwaliteit beoordelen • valse
vouwen krijgen
15 geld dat ingezet wordt • schreeuwen •
bepaling van een aantal
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letter van de foute woorden. Achter elkaar gelezen vormen deze letters het oplossingswoord.

1

De luxueuze etagère stond eivol met
delicatessen: een kleffe clafoutis,
cranberrycompote, frambozencoulis
en tweeëntwintig crêpes Suzette.

2

De studentikoze mkb-ondernemer
en de vieve mkb'er verordonneerden
de loyale kandidaat-notaris een
concept-akkoord ineen te flansen.

3

De highe hygiène-inspecteur was
apelazarus na twee gewürztraminers,
vijf rosétjes, drie yquems en vier
grands crus van een koppige medoc.

4

De in Oost-Oostenrijk getogen
ophtalmoloog had zijns inziens een
reuze-idee, dat hij loei-enthousiast en
plein public had geëxpliqueerd.

5

Het malle Malagassische makietje
had de nietsvermoedende bezoeker
zijn bigmacs afhandig gemaakt,
welke het hevig schrokkend opat.

6

De handelsattaché frequenteerde
tropische bars en was aldaar steevast
gekleed in hawaïhemd boven een
kaki bermuda dan wel capribroek.

7

Na afloop van de Bachbloesemtherapie wilde de musicienne de
vroeg-18e-eeuwse Bachcantate per
se op een Stradivarius spelen.

8

Omdat de anderhalfverdiener wel
een extra'tje kon gebruiken, sloeg hij
de anderhalvemeterregel opzichtig in
de wind en stylede erop los.

9

Toen de arts-assistent het in Romein
geprinte abecedarium ter hand nam,
werd hij in enen door gebuzd over
het verlate intercollegiale overleg.

10

Van alle na-oorlogse events is de
COVID-19-epidemie de heftigste,
met financieel-economische, sociaalculturele en geo-politieke gevolgen.

Taalpuzzels
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