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Fun & Animatie

Bastaardvissen

Deze nieuwe vissoorten zijn ontsproten uit de fantasie 
van de tekenaar. Het zijn kruisingen van drie min of 
meer bekende aquariumvissen. 
Aan u, om uit de 10 opgesomde visnamen de 6 juiste 
aan te duiden met A of B.

O  Synodontis punctatus - Koekoeksmeerval
O Xiphoporus helleri - Zwaarddrager
O  Betta splendens - Siamese kempvis
O  Epalzeorhynchus bicolor - Vuurstaart labeo
O Paracheirodon axelrodi - Kardinaal tetra
O Chromobotia macracanthus - Clown botia
O  Aphyosemion walkeri - Killivis
O Tetraodon palembangensis - Bultrug kogelvis
O Colisa lalia - Dwerggoerami
O  Pelvicachromis pulcher - Kersebuikcichlide

A B

ZOEK DE 
8

FOUTEN

> vergaderplaats
> fabrikant uit Polen
> hulpgereedschap
> vergaderdag
> watervlo
> deel van aquarium
> aquarium met landdeel
> schijfvormige vis
> kempvis

Z-activiteit in 2017

Aqua raadsel:
Drie bestuursleden Jos, Theo en Rudy zitten toevallig samen met een 
eenzame aap op een onbewoond eiland. Ze zijn op zoek naar iets 
eetbaar en vinden tegen valavond een stapel kokosnoten. Ze spreken af 
om deze stapel de volgende ochtend onder elkaar te verdelen. 's Nachts 
wordt Rudy wakker en besluit alvast zijn deel te nemen. Hij gooit één 
kokosnoot naar de aap om de deling te laten kloppen, verbergt zijn part 
en slaapt verder. Even later wordt Theo wakker en doet net hetzelfde als 
Rudy. Hij gooit één kokosnoot naar de aap om de deling te laten kloppen 
en verbergt ook zijn part.
Nadien wordt ook Jos wakker en doet net hetzelfde als Rudy en Theo 
hebben gedaan: hij gooit één kokosnoot naar de aap om de deling te 
laten kloppen en verbergt zijn part.
's Morgens wordt de stapel kokosnoten onder hen verdeeld en er blijft 
weer een kokosnoot over die men naar de aap werpt. Wat niemand 
weet is dat de aap intussen al 4 kokosnoten heeft, maar weet jij hoeveel 
kokosnoten de stapel oorspronkelijk bevatte.


