
 

Meester Meesters  

 

Nieuwjaarspuzzel 2021 

Op het moment dat de meester wakker schrok door het geblaf van zijn trouwe viervoeter, een 

rasechte ‘chien de la rue’, zag hij het nieuwe thema van de volgende Mr.Meesterspuzzel voor 

zich. Een hinnikend gelach slaakte hij op het moment dat hij uit bed stapte. Katachtig 

galoppeerde hij naar de keuken en schonk zichzelf een glas melk in. Geen paardenmelk 

overigens. Hij keek naar de melk, zag het poolgebied voor zich en begon te ijsberen. Het leek 

wel alsof hij facetogen kreeg, waarbij in elk facet een andere kleur opdoemde. Allerlei soorten, 

populaties en klassen schoten door zijn geest, sommige solitair, andere in zwermen, kuddes en 

scholen. In zee, op het land en in de lucht. Hij waggelde naar zijn werkkamer, zijn eigen 

jachtterrein, pakte papier en pen, en bracht het dierenrijk in al haar facetten in beeld, waarbij 

natuurgebieden op de achtergrond bleven, maar soms ook naar voren schoven. 

De DIERENWERELD... in al haar facetten... staat centraal in de Mr.Meesters-Nieuwjaarspuzzel 

2021. Kijkt u goed naar de afbeeldingen, let op de achtergrond, denk aan synoniemen, let 

goed op aanwijzingen, soms moet u misschien even op internet speuren of creatief denken.  

Hebt u alle oplossingen gevonden, dan ziet u een slagzin in de ‘gekleurde strook’.  

Stuur de oplossing naar: 

L.Sybrandy@bovoaruba.com 

Het is, zo heb ik gemerkt bij de Coronapuzzel, handig om alle antwoorden (en dus niet alleen 

de slagzin) door te sturen... dan kan ik u nog wat hulp bieden (zoals een meester dat gewend is 

te doen). U ontvangt sowieso een passend rapport. 

Veel puzzelplezier, 

Meester Jan & Leo 

Website: www.bovoaruba.com  
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