
Hi!
Moet jij binnenkort een spreekbeurt houden maar weet je nog niet 
waarover? Wat dacht je van het onderwerp puzzelen? Over puzzels is 
namelijk heel veel te vertellen. 
Heb je je oma wel eens een woordzoeker zien maken? Vult je vader wel 
eens een sudoku in? Of heb je zelf wel eens een lijnpuzzel gemaakt?  
Dan is de kans groot dat je van de merken Denksport en Denksport 
Junior hebt gehoord. Denksport is het grootste puzzelmerk van 
Nederland en bestaat al ruim 100 jaar. Denksport geeft puzzelboekjes uit 
voor volwassenen en Denksport Junior voor kinderen. Kortom: voor alle 
informatie over puzzelen ben je bij ons aan het juiste adres! 
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In deze Spreekbeurtwijzer vertellen we je niet alleen wat puzzels zijn, maar 
leggen we ook uit hoe een Denksport Junior puzzel wordt gemaakt. En 
hoeveel puzzels en puzzelboekjes zijn er eigenlijk? Ook leggen we uit hoe je 
zelf of samen met je klasgenootjes een puzzel kunt maken. Is dat niet een 
mooie afsluiter van je spreekbeurt? Daar scoor je vast extra punten mee! 
Op www.denksport.nl/spreekbeurt hebben we alle afbeeldingen en 
puzzels uit deze spreekbeurtwijzer neergezet, zodat je deze kunt gebruiken 
in je presentatie. Ook hebben we een puzzel voor je klaargezet die je voor al 
je klasgenootjes kunt uitprinten en uitdelen. Die kunnen jullie dan een keer 
maken als het tijdens de pauze slecht weer is of als het mag van de juf of 
meester. 
Schrijf je niet alle teksten over? Het is natuurlijk het leukst om met deze 
informatie je eigen verhaal te maken. 

Veel succes!

O ja: Heb je je spreekbeurt gehouden en heeft de juf of meester een  
leuke foto van je gemaakt terwijl jij voor de klas jouw verhaal deed?  
Deel het met ons! Heb je een goed cijfer gehaald voor jouw puzzelverhaal? 
Ook dat mag je ons natuurlijk trots vertellen. Je kunt een email sturen naar:  
marketing@keesing.nl. 
Wij hebben dan nog een leuk cadeautje voor je!
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Wat is een puzzel?
Er zijn twee soorten puzzels. Allereerst zijn er puzzels waarin taal het 
belangrijkste is. Bijvoorbeeld:

Kruiswoordraadsels
Zweedse puzzels

Sudoku Japanse puzzels

De andere soort puzzels zijn opgaven waarin het om logisch nadenken gaat.  
Hierbij zijn cijfers het belangrijkst of het maken van een tekening. Bijvoorbeeld:

of Filippine
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Taalpuzzels: spelen met taal
In een taalpuzzel wordt meestal naar een woord gevraagd dat in het diagram (puzzelveld) 
moet worden ingevuld. Bijvoorbeeld:

Vraag: kruipend reptiel
Antwoord: slang

Vraag: hoofdstad van Frankrijk
Antwoord: Parijs

Maar er zijn ook puzzels waarin de vraag een soort van raadseltje is.  
Zo’n taalpuzzel heet een cryptogram. Je kijkt dan naar welke betekenissen 
het gevraagde woord allemaal kan hebben. Door hiermee te spelen 
wordt dan een omschrijving gemaakt. 
Bijvoorbeeld het woord BANK. Dat is niet alleen iets waarop je kunt 
zitten, het is ook een gebouw waarin geld wordt bewaard.  
Je zou dan het volgende raadseltje kunnen krijgen:

Vraag: Meubelstuk waar geld in zit.
Antwoord: bank

Een ander woord is WEG. Dat betekent niet alleen: verdwenen. 
Het betekent ook: straat. Hier zou het raadseltje kunnen zijn:

Vraag: Het is op straat niet meer te zien.
Antwoord: weg



Filippine
Bij het maken van een filippine begin je met het einde: de oplossing. Die moet je eerst 
bepalen. In het voorbeeld dat we nu geven, is de oplossing: SCHOOL

     s     
     c     
     h     
     o     
     o     
     l     

 Daarna ga je kijken welke woorden iets te maken hebben met school en die één van 
de letters van de oplossing hebben.

 h u i s w e r k

     c     

     h     

     o     

    t o e t s  

    k l a s   

Zo ga je door tot je het hele diagram vol hebt. Maar let op: bij een filippine krijgen de 
verschillende letters in het diagram een eigen cijfer. Dit betekent wel dat de meeste 

letters meer dan één keer in de puzzel moeten voorkomen. 

  h u i s w e r k

 m u s i c a l   

    t h e m a  

    b o e k   

    t o e t s  

    k l a s   

Door het woord BOEK komt er een extra K bij. Door het woord MUSICAL komen er 
een U, een I en een A bij. En door het woord THEMA komen er een T en een M bij.

Je hebt nu een oplossing en de woorden. Hierna kun je het diagram maken zoals de 
puzzelaar het te zien krijgt. Dus: de letters zijn verdwenen. Daarvoor zijn cijfers in de 
plaats gekomen. En het diagram is geen rechthoek meer.

1  2 8   6  4

2  3 2 9 8  7  

3 1  6 3  

4   6 4

5 1   1 9

6 4  7 5

Het laatste wat je nu doet, is omschrijvingen verzinnen. Je kunt hierbij gewone 
omschrijvingen gebruiken, zoals ‘hiermee sluit groep 8 het schooljaar af,’ maar rebussen 
zijn ook heel leuk.

Zelf puzzels maken
Misschien wil je nu zelf ook wel een puzzel maken. Leuk! Puzzelsoorten 
die hiervoor heel geschikt zijn, zijn de filippine en de woordzoeker. 



Rebussen
Een rebus is een opgave waarbij je met plaatjes naar een woord vraagt. 
Daarbij is alleen het plaatje niet genoeg. Je moet ook een letter weglaten 
of vervangen door een andere letter. Per woord kun je meerdere plaatjes 
gebruiken. Maar per woord mag je maar één letter veranderen.

Bij de puzzel waar we nu mee bezig zijn, zouden de rebussen er zo uit 
kunnen zien:

 
M = H K = W

 
- G K = C

- E -P

 - B

 

 

R = K

  

P = E

G = K

- A

 

En klaar is je puzzel!



Woordzoeker
Een woordzoeker kun je ook goed zelf 
maken. Je moet de woorden wel laten 
kruisen, want deze puzzel...

...wordt wel heel gemakkelijk!

Je kunt het best beginnen met wat schuine woorden en kijken of er woorden zijn  
die daarmee kunnen kruisen. Kijk maar …

Daarbij is het handig om de kruisingen zo veel mogelijk in het midden te zetten.  
De zijkanten kun je namelijk heel gemakkelijk opvullen. 

Waar je ook op moet letten, is dat je eerst de lange woorden plaatst.  
De korte woorden zijn het makkelijkst in een diagram te zetten, dus die bewaar je 
voor het laatst.

Hou wel goed bij welke woorden je allemaal in het diagram zet. Schrijf ze onder 
elkaar. Dit zijn namelijk de woorden die je later, in alfabetische volgorde, voor de 
puzzelaar bij het diagram zet.



Zo maak je het hele diagram vol, maar … een paar vakjes laat je open. Daar komen de 
letters in die de oplossing vormen. Deze letters worden namelijk niet doorgestreept en 
blijven over.

alfabet

klas

puntenslijper

atlas

knutselen

schoolplein

cito

leren

schoolreisje

computer

lied

speelkwartier

dictee

liniaal

taal

digibord

mentor

tablet

etui

overblijven

tafel

groep

papier

tekenen

gymnastiek

potlood

voorlezen

School

En het leuke is, je kunt overal een puzzel van maken: je hobby’s, je lievelingsdier,  
je favoriete film, landen, noem maar op.

Veel plezier en succes!



De grootste puzzelmaker van Europa
De puzzelboeken van Denksport en Denksport  
Junior worden uitgegeven door Keesing Media 
Group. Deze uitgeverij bestaat al meer dan  
100 jaar; sinds 1911. Het is als een familiebedrijf 
gestart, met Isaäc Keesing als oprichter. 

In de eerste jaren drukte 
Keesing veel informatie voor 
financiële bedrijven. Op 3 
oktober 1930 kwam hier 
verandering in. Toen verscheen 
de eerste puzzeluitgave in 
Nederland. Dit puzzelboekje 
kreeg de naam: Denksport. 
Het puzzelboek was zo’n 
succes in Nederland dat er 
een nieuwe rage ontstond; 
puzzelen. Keesing bleef 
puzzelboekjes maken en heeft 

nu dus al bijna 100 jaar puzzelervaring. In de loop der jaren werden naast Denksport 
en Denksport Junior ook de puzzelmerken Jan Meulendijks, 10 voor Taal en Win! 
uitgebracht. Sinds kort hoort ook Sanders Puzzelboeken bij Keesing Media Group.
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96 miljoen
Keesing geeft momenteel (2018) in 11 landen puzzels uit. Allemaal in een andere taal 
en onder een eigen merk. Bij elkaar zijn dat wel meer dan 750 verschillende soorten 
puzzelboekjes!

In Spanje, Italië en Duitsland heet het merk Megastar. Frankrijk  
gebruikt zowel het merk Megastar als Sport Cérébral, het is  
immers één van de grootste landen van Europa!  

In Denemarken, Noorwegen en Zweden heet het merk  
Tankesport (Deens voor denksport). 

Buitenland
Vanwege het Nederlandse succes besloot Isaäc Keesing ook puzzels in 
het buitenland te maken. In 1955 werd puzzelbedrijf Keesing France in 
Frankrijk opgericht. De naam Denksport moest vertaald worden naar een 
Franse merknaam, Sport Cérébral.  
Dit betekent ‘sporten met de hersenen’. 

In Nederland zijn dat er 12.000.000 (12 miljoen) 
per jaar! Hiermee is Keesing Media Group de 
grootste puzzeluitgever van Europa en er werken 
in totaal ruim 300 mensen.  
Het hoofdkantoor staat in Amsterdam, 
waar ongeveer 120 mensen werken.

Wist je dat er in  

de 11 landen samen
 

wel meer dan 

96.000.000
 (96 miljoen)  

boekjes per jaar 
verschijnen?



Dezelfde puzzel in een andere taal
Iedere puzzel die Keesing bedenkt en maakt, wordt maar één keer in het 
land uitgegeven. Het komt dus nooit voor dat je precies dezelfde puzzel al 
eens eerder hebt gezien of gemaakt. Ze zijn allemaal uniek! Wel worden 
sommige puzzels vertaald en gebruikt voor andere landen. Kijk maar eens 
naar onderstaande puzzels. De puzzelthema’s en opmaak zijn hetzelfde, 
maar de puzzels zijn in een andere taal. Handig toch?

Nederlands Frans Duits

Ook de covers van de boekjes kunne
n  

in verschillende landen gebruikt worden



Feitjes & weetjes 
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De gemiddelde Nederlander 
heeft in 12 minuten zijn puzzel 
opgelost. Ze maken vaak 2 of 3 
puzzeltjes achter elkaar.

Er wordt heel wat gepuzzeld
in Nederland. Wel 85% van  

de Nederlanders maakt 
weleens een puzzel. Dat zijn 

ruim 14,5 miljoen  
mensen.

Wist je dat de allereerste puzzel in 1913 is gemaakt? 
Het was een 

kruiswoordpuzzel. Deze puzzel werd in een Amerikaanse krant, de New York World, gepubliceerd.

Sterren
Keesing werkt sinds 1979 met een sterrensysteem  
om het niveau van een puzzel voor volwassenen aan 
te geven. Hoe meer sterren, hoe moeilijker de puzzel.  
Kinderpuzzels hebben maximaal 5 sterren. 
Puzzels voor volwassenen kunnen wel 15 sterren 
hebben. Die zijn pas moeilijk! Het gemiddelde niveau 
van Nederland ligt op 4-5 sterren. 

Zonnetje of openhaard?
Nederlanders puzzelen het liefst tijdens 
hun vakantie of ’s avonds thuis. 
•  Vrouwen puzzelen vaker ‘s middags 

als ze thuis zijn of als ze ergens op 
moeten wachten. 

•  Mannen puzzelen vaker op hun werk. 
•  Kinderen puzzelen vaak thuis of op de 

achterbank als ze op vakantie gaan.

De favorie
te 

puzzels v
an 

kinderen 
zijn 

woordzoek
ers 

en legpuzz
els



Redenen om te puzzelen
Er wordt om allerlei redenen gepuzzeld. 
•  Vrouwen puzzelen vooral om te ontspannen. Het is hun hobby. 
•  Mannen en jongeren van 18 t/m 24 jaar puzzelen vaak om de tijd te 

verdrijven als ze even niks te doen hebben. 
•  Ouderen puzzelen vaak om de hersenen te trainen. 
•  Kinderen tot 12 jaar puzzelen omdat ze het leuk vinden en  

omdat ze er ook veel nieuwe woordjes van leren.

Puzzelsegmenten
Er zijn 15 verschillende 
soorten puzzels. Zo heb je 
bijvoorbeeld sudoku’s, 
filippine puzzels en zweedse 
puzzels. Elk soort wordt bij 
Denksport een 
puzzel  segment genoemd. 

1,2,4… 119,120,121,122
Wist je dat Keesing in Nederland wel 

meer dan 120 titels uitgeeft? Nu denk 

je vast, zijn er zo veel verschillende 

soorten puzzels? Dat is niet het geval. 

Maar er zijn wel verschillende niveaus. 

Er is bijvoorbeeld een Doorloper 

uitgave op 3 sterrenniveau maar ook 

een doorloper met 4 sterren. Dit 

wordt geteld als 2 soorten boekjes. 

Kleuren
Wist je dat Keesing niet 
alleen puzzelboeken 
uitgeeft? Sinds 2014 
worden er ook verschillende 
kleurboeken uitgegeven.

Potlood
De mensen die sudoku’s 

maken, doen dit het liefst met 

een potlood in plaats van een 

pen. Zo kunnen ze hun 

eventuele foutjes makkelijker 

uitgummen en een nieuwe 

poging wagen.



De weg van een puzzelboekje in het kort 

Redacteur 
maakt een 
puzzel

Als er genoeg 
puzzels in de 
computer zijn gezet 
voor 1 boekje, gaan 
alle bestanden 
door naar de studio

De designer zorgt 
ervoor dat het 
puzzelboekje een 
mooie voorkant 
(een cover) krijgt

Afdeling marketing 
geeft door aan 
de designer welke 
advertenties in het 
boekje geplaatst 
moeten worden

21

3

4
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5 6

7

8
Mensen kopen 
hun gewenste 
puzzelboekje in 
de winkel

Abonnees hoeven 
niet naar de winkel 
om hun boekje te 
kopen. Zij ontvangen 
via de postbode hun 
boekje thuis op de 
deurmat

Als alle boekjes 
zijn gedrukt, 
worden de 
boekjes naar alle 
verkooppunten 
gebracht en naar 
het postbedrijf

Als het boekje 
af is, stuurt de 
studio het boekje 
digitaal naar de 
drukker. Deze 
drukt het boekje 
in de aantallen 
die nodig zijn



Om uit te delen! 
Als het goed is heb je nu voldoende informatie om jouw spreekbeurt te maken  
en voor te bereiden. Alle informatie en afbeeldingen zijn te vinden op  
www.denksport.nl/spreekbeurt.

Natuurlijk wil je ook iets meenemen om uit te delen! Daarom voegen we op de 
volgende 2 pagina’s 2 leuke puzzels toe die je zelf kunt uitprinten en aan iedereen in je 
klas kunt uitdelen. Een woordzoeker en een filippine. Dan kan iedereen zelf proberen 
de puzzel(s) op te lossen.

Zijn de kinderen uit je klas enthousiast geworden? Op www.denksport.com  
kunnen ze alle Denksport Junior boekjes bekijken en bestellen!
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Filippine
In deze filippine met het thema Nederland moeten de juiste woorden 
ingevuld worden. Gelijke getallen zijn gelijke letters.  
Bij juiste invulling lees je in de gekleurde kolom nog een woord.

1   zandheuvels bij zee
2   gebied in Gelderland
3   zee bij Nederland
4   deze grote watervlaktes 

vind je vooral in Friesland
5   dit stroomt via de 

rivieren naar zee 

6   Nederlands volkslied

7   smeersel voor op brood
8   deze dieren loeien
9   zandstrook langs zee
10   deel van Nederland waar veel  

steden dichtbij elkaar liggen

1
2 14 4 7 1

 3

2
12 14 8 7

3
1 5 5 13  7 7

4
3 13 7 1

5
8 9 6 7   

6
8 4 12 7 3 14 10

7
 4 1 11 9 9 10

8
11 5 7 4 7   

9
10 6 13 9 1   

10
13 9 1 2 6 9 2



Woordzoeker: Op school
De woorden uit de lijst staan door elkaar, ook schuin en achterstevoren. 
Kun jij alle woorden vinden? Van de letters die overblijven, kun je in het 
oplossingsbalkje nog een woord maken.

alfabet
cijfer
fout
groep
huiswerk
klas
klimrek

knikkeren
leesboek
lezen
liniaal
meester
opzoeken
papier

punt
rekenboek
speeltuin
sportdag
spreekbeurt
tellen

S A K L I M R E K R C H

L K L E Z E N N C E O L

G E N F O U T E IJ I H I

A R E I A B O L F P U N

D L O S K B N L E A I I

T R U E B K E E R P S A

R T N U P O E T K A W A

O M E E S T E R L E E L

P T O P Z O E K E N R A

S S P E E L T U I N K S

OPLOSSING:
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Wij wensen je 
heel veel succes 

met je 
spreekbeurt

spreekbeurt


