
Puzzelrubriek “De Knapste Kop van de SZO” 
 

De Scheidsrechtersvereniging Zwolle e.o. (SZO) is in verband met de 60-ste Jaargang van het Clubblad 

“Scheidsrechterskontakt” van de SZO evenals in 2011 in februari begonnen met de Puzzelrubriek “De 

Knapste Koop van de SZO”. Gedurende 5 clubbladen in de maanden februari, april, juni, september  

en december 2021 zullen er iedere keer puzzels worden opgenomen, waarvoor punten kunnen worden 

verdiend voor het Algemeen Klassement.  
 

In elk clubblad wordt er een Rebus-Filippine opgenomen, waarbij een woord wordt gezocht van 11 letters. 

Hiervoor kunnen 11 punten worden verdiend. Daarnaast wordt er in elk clubblad een tweede en/of derde 

opgave opgenomen. Soms kunnen er extra bonus-punten worden verdiend. Dat wordt in elk clubblad 

afzonderlijk aangegeven. 
 

Hieronder treft u het programma aan voor de 5 clubbladen, zodat u weet, wat u de komende maanden te 

wachten staat. Hierin wordt ook aangegeven, wanneer de inzendingen bij het secretariaat binnen moeten 

zijn. Tevens wordt vermeld, indien bonuspunten kunnen worden verdiend.  
 

         
 

Clubblad Februari 2021 
 

Puzzel 1: Rebusfilippine: gevraagd een woord van 11 letters  11 punten 

Puzzel 2: Kruiswoordraadsel: gevraagd een woord van 14 letters  14 punten 
 

Inzendingen inleveren vóór 7 april 2021 Totaal 25 punten 
 

 

Clubblad April 2021 
 

Puzzel 3: Rebusfilippine: gevraagd een woord van 11 letters  11 punten 

Puzzel 4: Kruiswoordfilippine: gevraagd een gezegde van 28 letters  28 punten 

Puzzel 5: Breinbreker (som met letters)    6 punten 
 

Inzendingen inleveren vóór 2 juni 2021 Totaal 45 punten 
 

 

Clubblad Juni 2021 
 

Puzzel 6: Rebusfilippine: gevraagd een woord van 11 letters  11 punten 

Puzzel 7: Spreekwoorden en gezegden: gevraagd 15 zonder klinkers  15 punten 

 Spreekwoorden en gezegden: gevraagd 15 gezegden in de war  15 punten 
 

Bonuspunten te verdienen als alle 30 spreekwoorden zijn gevonden Bonus    4 punten 
 

Inzendingen inleveren vóór 2 september 2021 Totaal 45 punten 
 

 

Clubblad September 2021 
 

Puzzel 8: Rebusfilippine: gevraagd een woord van 11 letters  11 punten 

Puzzel 9: 50 Cryptische omschrijvingen van plaatsnamen  50 punten 
 

Bonuspunten te verdienen als alle 50 plaatsnamen zijn gevonden Bonus    4 punten 
 

Inzendingen inleveren vóór 2 december 2021 Totaal 65 punten 
 

 

Clubblad December 2021 
 

Puzzel 10: Rebusfilippine: gevraagd een woord van 11 letters  11 punten 

Puzzel 11: 2 ABC-sudoku’s (letters) 2 x 9 letters  18 punten 

Puzzel 12: 50 bijnamen van voetballers uit het binnen- en buitenland  50 punten 
 

Bonuspunten te verdienen als alle 50 namen van puzzel 12 zijn gevonden Bonus    6 punten 
 

Inzendingen inleveren vóór 22 januari 2022 Totaal 85 punten 
 

 

Als 5 keer wordt deelgenomen zijn er nogmaals 15 Bonuspunten te verdienen. Totaal zijn er  

280 punten te behalen. 


