
 

Uit het puzzelboek 

van meester Sam 
 

 

 

 
 

De picknickpartij 
 

Op een dag kreeg meester Sam een uitnodiging 

voor een grootse picknickpartij in zijn geboorte-

dorp Cotsborough. Dat wilde hij wel meemaken 

en hij spoedde zich naar het land van de groene 

heuvels. Een groot gezelschap van moeders met 

kinderen was daar al verzameld. Zingend reden ze 

die ochtend in boerenwagens de stad uit voor hun 

jaarlijkse picknickpartij. Helaas, het zou een 

pechdag worden. Halverwege kregen tien wagens 

pech en dus moesten alle andere wagens een extra 

persoon meenemen.  

De picknick zelf was reuze gezellig. Er werd ge-

geten en gedronken van de meegebrachte eetwa-

ren. Er werd gedanst en gezongen. 

Maar toen ze na de picknick weer naar huis wil-

den gaan bleken nog eens vijftien wagens pech te 

hebben. Weer moesten veel moeders en kinderen 

overstappen op een andere wagen. Dus reisden in 

elke wagen drie personen meer dan toen ze ’s 

morgens de stad verlieten. Hoeveel mensen deden 

mee aan de jaarlijkse picknickpartij?  

 

Taalpuzzel  19 
 

In onderstaande taalpuzzel staan acht omschrijvingen 

van woorden. Bovendien acht omschrijvingen die bij 

dezelfde woorden passen. Vind de twee omschrijvin-

gen voor hetzelfde woord en daarmee het woord zelf. 

De eerste letters vormen de oplossing. 

 

1. handvat van degen 5. door Alva onthoofd 

2. houtsoort  6. deel van het oor 

3. op toekomstig tijdstip 7. klankkleur 

4. werelddeel  8. jongensnaam 

 

Alternatieve omschrijvingen in alfabetische volgorde: 

jachtgebied van het wild, meestergraad bij judo, moe-

der van Minos, oplawaai, plaats in Noord Holland, 

serieusheid, stad in Duitsland, voornaam van bekende 

cabaretier. 

Prentje invullen (4) 

 

 

 

Oplossing De slag bij Hastings 
 

 
 

Harold had dertien vierkante slagordes van elk 

180 soldaten aan elke zijde, een totaal dus van 180 

× 180 × 13 = 421,200 manschappen.  

Met één man erbij werd dat 421.201 = 6492. 

Oplossing letterpuzzel 15: Zwembad 

 

Oplossing Prentje invullen (3) 
 

 


