
Opgaven  2016-04Samenstelling: Redactie Zilverhaai Beringen 

Fun & Animatie

Tip  1: Rudy heeft een “SuperFish”aquarium.
Tip  2: Valère heeft discusvissen.
Tip  3: In het aquarium van Jos staan Valisneria’s.
Tip  4: Het huis met de ‘Diamond” aquarium staat links van het huis met de “Juwel”Aquarium.
Tip  5: De eigenaar van het huis met de “Diamond”aquarium heeft allemaal Javavarens geplant.
Tip  6: De persoon die kardinalen heeft, voert met “JBL”droogvoer. 
Tip  7: De eigenaar van het “Eheim”aquarium geeft zijn vissen “Tetra”droogvoer.
Tip  8: De eigenaar van het middelste huis heeft zijn aquarium beplant met Lobelia’s.
Tip  9: Theo woont in het eerste huis.
Tip 10: De persoon die “Sera”droogvoer aan zijn vissen geeft, woont naast de persoon die guppy’s bezit.
Tip 11: De persoon die maanvissen heeft, woont naast de persoon die zijn vissen “Tetra”droogvoer geeft.
Tip 12: De persoon die zijn vissen “Hikari”droogvoer geeft, heeft Crypto’s in zijn aquarium geplant.
Tip 13: Filip geeft zijn vissen “Tropical”droogvoer.
Tip 14: Theo woont naast het huis met een “Aquatlantis”aquarium.
Tip 15: De persoon die zijn vissen “Sera”droogvoer geeft, heeft een buur die Sterrenkruid geplant heeft.

Einsteins aquariumraadsel: ‘Wie heeft er thuis Zilverhaaien zwemmen?’

Dat Einstein van kindsbeen af een genie was, bewees hij 
door als jonge knaap intrigerende raadsels te maken die 
niet zozeer een meesterbrein vergden, maar wel een hele 
hoop geduld. Hebt u genoeg geduld om ‘het raadsel van 
de Zilverhaai’ op te lossen?
Einstein beweerde dat 98% van de mensen het niet kan 
oplossen. Hoor jij bij die overige 2%?

Vijf leden van Zilverhaai Beringen, namelijk Filip, Jos, 
Theo, Rudy en Valère, wonen naast elkaar en hebben 
ieder een specifiek aquarium (merk) met één soort vis. 
Je staat recht voor deze huizen. 
En je ziet ze dus in de volgorde 1- 2 - 3 - 4 - 5.

Ieder van hen heeft een andere vissoort en andere 
plantensoorten. De vissen krijgen in elk aquarium een 
ander visvoer (merk).

Vraag: Wie heeft zilverhaaien in zijn aquarium? 

We geven u 15 tips om dit aquariumraadsel op te lossen.

Om dit logigram - want zo heet het monster dat je probeert 
te temmen - op te lossen, is het makkelijk om een raster te 
tekenen met van links naar rechts de nummers van de hui-
zen en van boven naar onder de categorieën die je moet 

toekennen aan die huizen (= naam van de eigenaar, merk 
van het aquarium, plantensoort, merk van het visvoer en 
naam van de vissen).


