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INLEIDING

DE AUTEUR
Educatieve woordzoekers - Spaans woorden leren is mijn eerste puzzelboek
met letters in plaats van cijfers of afbeeldingen.
Het oplossen van een woordzoeker is door de band genomen eenvoudig.
Het vraagt vooral doorzettingsvermogen. In dit boek ga ik een stapje verder
en voorzie ik de woordzoekers van een leerrijk jasje. Zo ontstaan educatieve
woordzoekers.
Als schrijver startte ik met een gedichtenbundel Meer dan 700 wensen voor
verjaardagen. Daarna putte ik uit mijn kennis en ervaring als psycholoog en
publiceerde Burn-out, wat wil je mij vertellen?
Op Amazon vind je een aantal van mijn e-books. De onderwerpen gaan daar
voornamelijk over massage en poëzie.




50 Technieken voor Stoelmassage:
https://www.amazon.com/dp/B00PLMT4SQ
BurN-oUT: wat wil je mij vertellen:
https://www.amazon.com/dp/B0784QMXWY
Meer dan 700 Wensen voor Verjaardagen:
https://www.amazon.nl/dp/B00P48L9FI

Op www.mijnbestseller.nl maak je kennis met mijn paperbacks.




120 Tentje Boompje puzzels.
Focudoku, sudokucursus voor beginners en gevorderden.
Sudoku ontmoet het schaakspel.
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Op www.maakjeeigenonderwijsboek.nl vind je nog een aantal paperbacks.














180 binaire puzzels oplossen.
bROOD met aardbeien: gevoelens leren uiten door gedichten
Bruggen bouwen in de puzzelpauze.
Chaos sudoku: tips en technieken.
Cijferblokken Giant: 200 puzzels XL-formaat
Cijferzoeker: 200 rekenpuzzels met oplostips
Kakuro puzzels: hoe los je ze op?
Kamertje verhuren: schapen en wolven.
Killer sudoku: tips en technieken.
Sudoku Tips voor Kids.
Tafels oefenen met logische puzzels.
Tentje Boompje Puzzels: 160 puzzels en tips voor gevorderden.
Zeeslag puzzels: ga de strijd aan met 300 battleships.
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WAT ZIJN WOORDZOEKERS
Een woordzoeker, ook wel speurpuzzel genoemd, bestaat uit een letterveld
en een woordenlijst. Het is de bedoeling dat je in het letterveld de woorden
vindt die in de lijst staan en ze doorstreept.
De woorden zijn zowel horizontaal, verticaal, als diagonaal (ook achterstevoren) verborgen in een letterveld. De letters in het letterveld mogen
meerdere keren gebruikt worden.
Hieronder de oplossing van een klassieke woordzoeker.

spaanse
woorden
leren
met
puzzels
Woordzoekers staan, net als kruiswoordpuzzels, vaak in tijdschriften en
kranten. Er zijn verder verschillende websites om online woordzoekers op te
lossen of zelf te ontwerpen.
Ook in scholen wint de woordzoeker aan populariteit. Het is een ideale en
speelse manier om kinderen met taal in contact te brengen.
Net zoals de sudoku kent de woordzoeker ook varianten. In een
kronkelwoordzoeker staan de letters van de woorden wel naast elkaar, maar
moet je bochten maken in het raster om de woorden te vormen.
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EDUCATIEVE WOORDZOEKERS
In dit boek ga je aan de slag met educatieve woordzoekers. Twee vliegen in
één klap! Woordzoekers oplossen en ondertussen Spaanse woorden leren.
De woorden zijn per 20 geordend in thema’s. Bij de inhoudstafel staat
tussen haakjes het aantal woordenlijsten per thema.
Het Spaanse woord voor puzzel is rompecabezas. Letterlijk vertaald
betekent dit hoofdbreker (romper=breken/cabeza=hoofd).
Hieronder een educatieve woordzoeker om Spaanse woorden te leren.

het strand
de zon
de druif
de wijn
Spanje

la p ________
el s ________
la u ________
el v ________
E ________

Hoe los je deze puzzels op?





Je krijgt een woord in het Nederlands.
Het is nu aan jou om het woord in het Spaans te vertalen.
We helpen jou graag op weg door de eerste letter te schenken.
Doorstreep tenslotte het Spâanse woord in het letterrooster.

Als extra informatie vermelden we de lidwoorden bij zelfstandige
naamwoorden. In tegenstelling tot de meeste woordzoekers kiezen we voor
kleine letters, zodat je ook leert welke letter een accent krijgt.
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We voorzien bovendien een pagina met de Nederlandse en Spaanse
woordrijen naast elkaar. Je kan dan, indien nodig, de woorden eerst
instuderen.
We oefenen de puzzels evenzeer in omgekeerde richting.

la playa het s ________
el sol de z ________
la uva de d ________
el vino de w ________
España S ________

Wens je jouw kennis van de Spaanse taal verder te oefenen, dan kan je ons
vakantiehuisje huren, gelegen in de bergen van Andalusië.
Mijn vrouw en ik houden van de Spaanse cultuur en hebben recent een leuk
huisje (=casita) gevonden nabij het bergdorpje Comares.
Bezoek onze website en geniet van het uitzicht: www.casacomares.com.
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HISTORIEK VAN WOORDZOEKERS
De eerste woordzoeker werd in de jaren zestig ontworpen als Sopa de letras
(lettersoep) door de Spaanse puzzelmaker Pedro Ocón de Oro. Hij ontwierp
ook nog 125 andere puzzeltypes.
Op 1 maart 1968 publiceerde Norman E. Gibat in the Selenby Digest de
eerste Engelstalige woordzoeker. Door het opnemen van de woordzoeker in
zijn reclameblad hoopte hij meer lezers aan te trekken. In die eerste
woordzoeker zaten 34 steden en dorpen uit Oklahoma verborgen in een
letterveld. Dit letterveld had een afmeting van 22x14 cm.
De Frans-Canadese Jo Ouellet ontwierp de Wonderword puzzel, de eerste
woordzoeker die thematisch opgebouwd werd en waarbij de overblijvende
letters samen een codewoord vormden. David Ouellet, de zoon van Jo, is tot
op heden nog steeds een professionele puzzelmaker.
In Nederland was het M. Sanders die voor het eerst de woordzoeker
introduceerde in zijn puzzelboeken.
Bij de grootste woordzoekerpuzzel ter wereld ga je op zoek naar 10.500
woorden in een raster met meer dan 129.600 letters. Het werd gemaakt
door Ashish Dutt Sharma, een Indische professor, op 18 oktober 2015.
Professor Sharma creëerde de puzzel, die vol technische vaktaal en de
namen van bekende wetenschappers en ontdekkers zit, om zijn studenten
de termen bij te brengen. Hij werkte 10 jaar aan de puzzel.
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WOORDZOEKERS OPLOSSEN
Het oplossen van een woordzoeker gaat meestal vlotter dan het uitpuzzelen
van een sudoku.
Er zijn een aantal trucjes die helpen om vlugger woordzoekers op te lossen.
Een strategie is om de beginletter van het woord te zoeken en vanaf die
letter in elke mogelijke richting te kijken of het woord gevormd kan worden.
Een andere methode is zoeken naar letters uit een woord die niet vaak
voorkomen en dus maar weinig in het letterveld staan. Voorbeelden hiervan
zijn de Y, X en Q. Voor de Spaanse taal kan het handig zijn om te focussen op
letters met accenten.
Een handige tip is het starten met de langste woorden. Deze beginnen altijd
aan of in de buurt van de rand van het rooster.
Ook woorden met patronen, zoals dubbele letters, vallen vlugger op en zijn
ideale startwoorden.
Buena Suerte.
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SPAANS LEREN ONLINE
Ben je op zoek naar extra oefenmogelijkheden om je Spaanse woordenschat
uit te breiden, dan kan je terecht op:

www.spaansleren.oefeningen.eu
Hier kan je online Spaanse woorden oefenen. Je hebt keuze uit:



Spaans-Nederlands.
Nederlands-Spaans.

Deze website voorziet ook de mogelijkheid om het vervoegen van
werkwoorden te trainen.
Bovendien hoor je de uitspraak van de woorden. Dit is heel belangrijk als je
een nieuwe taal wenst te leren.
Deze website laat ook toe om het tempo in te stellen waarin je de woorden
wenst te oefenen.
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THEMA WOORDZOEKERS
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WOORDZOEKER BEROEPEN 1 - NS

de acteur
de ambtenaar
de arbeider
de auteur
de bediende

el a _________
el f _________
el t _________
el a _________
el e _________

de bloemist
de boekhouder
de dokter
de fotograaf
de journalist

el f ________
el c _________
el m _________
el f _________
el p _________

de kassier
de muzikant
de schoenmaker
de schoonmaker
de schrijver

el c _________
el m _________
el z _________
el l _________
el e _________

de secretaris
de smid
de verkoper
de vuilnisman
de werknemer

el s _________
el h _________
el v _________
el b _________
el o _________
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WOORDZOEKER BEROEPEN 1 – SN

el actor
el autor
el basuero
el cajero
el contador

de a _________
de a _________
de v _________
de k _________
de b _________

el empleado
el escritor
el florista
el fotógrafo
el funcionario

de b _________
de s _________
de b _________
de f _________
de a _________

el herrero
el limpiador
el médico
el músico
el obrero

de s _________
de s _________
de d _________
de m _________
de w _________

el periodista
el secretario
el trabajador
el vendedor
el zapatero

de j _________
de s _________
de a _________
de v _________
de s _________
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WOORDENLIJST BEROEPEN 1
de acteur
de ambtenaar
de arbeider
de auteur
de bediende
de bloemist
de boekhouder
de dokter
de fotograaf
de journalist
de kassier
de muzikant
de schoenmaker
de schoonmaker
de schrijver
de secretaris
de smid
de verkoper
de vuilnisman
de werknemer

el actor
el funcionario
el trabajador
el autor
el empleado
el florista
el contador
el médico
el fotógrafo
el periodista
el cajero
el músico
el zapatero
el limpiador
el escritor
el secretario
el herrero
el vendedor
el basuero
el obrero
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WOORDZOEKER OPLOSSINGEN
BEROEPEN 1 - NS

BEROEPEN 1 - SN
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WOORDZOEKER WONEN 9 - NS

de droogkast
de eigenaar
de elektriciteit
de factuur
de gloeilamp

la s _________
el p _________
la e _________
la f _________
la b _________

de haardroger
de kortsluiting
de makelaar
de radio
de rekening

el s _________
el c _________
el c _________
la r _________
la c _________

de stekker
de televisie
de verhuizing
de verkoop
de verwarming

la c _________
el t _________
la m _________
la v _________
la c _________

de wasmachine
het licht
het stopcontact
het strijkijzer
privé

la l _________
la l _________
el e _________
la p _________
p ____________
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WOORDZOEKER WONEN 9 – SN

el corredor
el cortocircuito
el enchufe
el propietario
el secador

de m _________
de k _________
het s ________
de e _________
de h _________

el televisor
la bombilla
la calefacción
la clavija
la cuenta

de t _________
de g _________
de v _________
de s _________
de r _________

la electricidad
la factura
la lavadora
la luz
la mudanza

de e _________
de f _________
de w _________
het l ________
de v _________

la plancha
la radio
la secadora
la venta
privado

het s ________
de r _________
de d _________
de v _________
p ____________

- 17 -

WOORDENLIJST WONEN 9
de droogkast
de eigenaar
de elektriciteit
de factuur
de gloeilamp
de haardroger
de kortsluiting
de makelaar
de radio
de rekening
de stekker
de televisie
de verhuizing
de verkoop
de verwarming
de wasmachine
het licht
het stopcontact
het strijkijzer
privé

la secadora
el propietario
la electricidad
la factura
la bombilla
el secador
el cortocircuito
el corredor
la radio
la cuenta
la clavija
el televisor
la mudanza
la venta
la calefacción
la lavadora
la luz
el enchufe
la plancha
privado
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WOORDZOEKER OPLOSSINGEN
WONEN 9- NS

WONEN 9 - SN
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