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DE AUTEUR

Woordzoekers met 1000 anagrammen is mijn tweede puzzelboek met letters 

in plaats van cijfers of afbeeldingen. In mijn 1ste puzzelboek met woordzoekers 

oefen je het vertalen van woorden van Nederlands naar Spaans en 

omgekeerd.

Het oplossen van een woordzoeker is door de band genomen eenvoudig. Het 

vraagt vooral doorzettingsvermogen. In dit boek ga ik een stapje verder en 

combineer ik het oplossen van anagrammen met het zoeken van woorden.

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.

 Cijferblokken: hoe los je ze op?

 Cijferzoeker: 200 rekenpuzzels met oplostips.

 Educatieve woordzoekers: Spaanse woorden leren.

 Japanse puzzels: hoe nonogram oplossen?

 Kakuro puzzels: hoe los je ze op?

 Kamertje verhuren: schapen en wolven.

 Killer sudoku: tips en technieken.

 Max-3 puzzels: een nieuwe variant binaire.

 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 zoekwoorden van de puzzel zijn zowel horizontaal, verticaal, als diagonaal 

(ook achterstevoren) verborgen in het 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. 

In dit boek geven we woordzoekers een facelift. De woorden in de lijst zijn 

anagrammen. Je moet deze eerst oplossen en dan het gevonden woord 

doorstrepen in het letterveld.
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WAT ZIJN ANAGRAMMEN

Een anagram of letterkeer is een woord gevormd uit de letters van een ander 

woord. In dit boek krijg je telkens 2 woorden. Met al de letters van die 2 

woorden kan je nu 1 groot woord maken.

Hieronder een voorbeeld: drenkt + sop = denksport.

De woorden zijn per 20 geordend in thema’s. Door de anagrammen in thema’s 

te plaatsen, wordt het wat eenvoudiger om de woorden te vinden. Als extra 

hulp geven we de startletter voorgesteld door een hoofdletter.

Er zijn nog een aantal bijzonderheden die je dient te weten!

Soms bestaat de oplossing ook uit 2 woorden. Je vindt dan 2 hoofdletters in 

die anagrammen. Dit heb je bijvoorbeeld bij de thema’s waar je namen van 

artiesten dient te zoeken.

Bij onze anagrammen beschouwen we IJ als twee letters. Een voorbeeld voor 

meer duidelijkheid: bij+elk = blikje
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Hieronder een woordzoeker met 5 anagrammen. Het thema is dieren.

InfO + tal

riDders + oma

Vuil + smeer

vEr + wijzen

Het + mars

          

Hoe los je deze puzzels op?

 Je krijgt 2 woorden.

 Je voegt de letters van beide woorden bij elkaar.

 Je bedenkt een woord binnen het thema dat begint met de 

hoofdletter.

 Je doorstreept dit woord in het letterveld.

Je vindt de antwoorden telkens op de volgende bladzijde. 

Veel succes!


