
SPREEKWOORDEN-puzzel 
 
Op de stippellijnen in de ‘omschrijvingen’ dienen woorden te worden ingevuld die een gezegde of 
spreekwoord of uitdrukking compleet maken (soms twee woorden in één gezegde, spreekwoord, 
uitdrukking). Achter de omschrijvingen staat (gemakshalve) in cijfers het aantal letters dat het te vinden 
woord bevat (bijv. 6) of – als dat er meer zijn - de te vinden woorden bevatten (bijv. 2, 5)   
Breng die woorden over in onderstaand puzzeldiagram.  
Hierin zie je een roze linker kolom waarin de cijfers staan die verwijzen naar de omschrijvingen (hierin 
dus geen letters plaatsen); de omschrijvingen in één regel zijn gescheiden door @ en in het 
puzzeldiagram door een grijs vakje; de letters in de ongekleurde vakjes van het puzzeldiagram komen 
logischerwijs overeen met een letter: gelijke cijfers, gelijke letters. 
Vind je de letter die bij het getal past, plaats die dan in het tekst- diagram, waarin uiteindelijk een goede 

Nederlandse zin verschijnt (bedoeld als aansporing       ).  
Stuur deze zin op aan puzzel@bcdebinnenstad.nl Onder de goede inzenders wordt t.z.t. een fraai boek 
verloot. Maar…….. je kunt ook nog vermelden hoeveel keer de letter n in alle door jou ingevulde 
woorden (opgeteld) voorkomt. Mocht je dit getal goed hebben, dan verdubbelt je kans om uit de hoge 
hoed getrokken te worden!! Schroom niet! Je hebt de tijd tot 23 april. 
 

1 
 

 
 

23   67 37         12   29  

2 
 

 59  60  40    64   66     26  

3 
 

 23  25      82    28 55  21   

4 
 

   57   63   78  63  80    17  

5 
 

  5   15      74    13    

6 
 

 7  81  49      18   42   73  

7 
 

62 
 

  11        8  36   24   

8 
 

   54  69    2    74      

9 
 

  60      21  65     70   72 

10 
 

  48    56    53         

11 
 

  42      30    29   45    

12 
 

 68   46      32    79   30  

13 
 

 6      9   44  71    65 22 67 

14 
 

 75    27         9   39  

15 
 

77 
 

    51  50    19   47 38  58  

16 
 

  3  33 31    76   43   43   10 

17 
 

  52 16     4   47  39   35   

18 
 

   14  34    20  1  61  41    
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Tekst-diagram 

1 
 

2 3 4    5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 

17 
 

18  19 20  21 22 23 24  25 26  27 28 29 30 

 31 
 

32 33 34  35 36 37 38 39 40  41 42 43 44  

45 
 

46 47  48 49 50 51  52 53 54 55 56 57 58 59  

60 61 62 63  64 65 66 67  68 69  
 

70 71 72 73 74 

 
 

75 76 77  78 79 80 81 82  ! ! ! ! ! ! !  

 
 
Omschrijvingen. 
 

1. Als een ….. uitgaan [10] @ Iemand iets in de ….. schuiven [8] 
2. De vingers ….. mij [6] @ Als bij …… [9] @ Have ..… goed [2] 
3. Een ….. van iets hebben [6] @ Klagers hebben .….    ….. [4,4) @ Iemand de …. lezen [3] 
4. In zijn …. zijn [7] @ Buiten ….. zijn [6] @ Schele  ….. maken [4] 
5. De ……. voeren [9] @ Zijn bekomst …..   …. hebben [6,2] 
6. Een leven als een ….. [7] @ Zijn eigen …. graven [4] @ Iemand de ….. uitvegen [6] 
7. In …. armen liggen  [8] @ Monnikenwerk ……. [10] 
8.  ….. ..…  ….. zijn niet op één dag gebouwd [4, 2, 6] @ Na gedane arbeid is het goed …... [6] 
9. ….. is maar één vinger lang [6] @ Een ..… uit iets slaan [7] @  Voor iemand een …..  hebben [4] 
10. Iets met de mantel der liefde ….. [8] @ Van alle .…. thuis zijn [7] @ ….. zijn schik zijn [2] 
11. Sinds …..  en dag [4] @ Iemand op zijn ….. hebben [4] @ Iets aan iemands bescheidenheid ….. [9] 
12. De ….. haan uithangen [8] @ de ….. op iemand hebben [3] @ ….. blind zijn [6] 
13. Zijn woorden op een ….. wegen [13] @ Niet zuiver op de ….. [5] 
14.  In een kwade ….. staan [4] @ ….. uit iets slaan [4] @ Het is ……    .….  neus [3, 6] 
15. Met de ….. vertrekken [10] @ Iemands ..… zijn [8] 
16. Op eigen wieken ..… [7] @ Mooi weer ….. [5] @ Een reddende ….. [5] 
17. …. is geduldig [6] @ Iemand een vlieg …….[8] @  Van het houtje ….. [3] 
18. ….. door afwezigheid [10] @ Wat leven in de ….. brengen [8] 

 
Veel plezier en blijf gezond, 
Arijan Porsius 
 


