
Wie plaatst de PV-panelen?

PUZZEL MEE DEZE ZOMER!

www.wasco.nl/puzzel

Weet jouw team alle puzzels op te lossen?
Dan maak je kans op de hoofdprijs: een moorddiner voor tien personen

Kraak de code en ontrafel het mysterie. Ben jij de puzzelkoning(in) die
het mysterie weet op te lossen?

De opdracht is simpel (in tegenstelling tot de puzzels): één keer in de twee weken, van
februari tot en met september, vind je op wasco.nl/puzzel een nieuwe puzzel.
Uit iedere oplossing haal je een element en die elementen vormen samen
weer een nieuwe oplossing.

Meld je aan
Ga naar wasco.nl/puzzel en meld je aan. We houden je op de hoogte
wanneer een nieuwe puzzel online staat en je kunt via de mail je
antwoorden opslaan. Is dat even handig! Zo heb je altijd je antwoorden bij
de hand om het mysterie te ontrafelen en de eindoplossing te vinden.



www.wasco.nl/puzzel

PUZZEL 1
Wat gaat elke installateur doen? En waar? Logisch nadenken is nodig om elke installateur goed te
koppelen. Veel plezier met de eerste puzzel van Wasco!
 
 
 
Op een dag komen er in één straat bij vijf verschillende huizen vijf verschillende monteurs
voorgereden. In elk huis wordt gewerkt aan een andere installatie, op een ander tijdstip, krijgt de
betreffende installateur een ander drankje aangeboden en moet een andere actie uitgevoerd worden.
Alle installateurs komen ook in een ander kleur busje aangereden.

Installateur Roy rijdt in een blauw busje, Marco gaat aan de slag met een vloerverwarming en Jan
krijgt van zijn klant een glaasje water. 
Het rode busje is voorgereden bij het huis links naast het huis waar een installateur in een zwart
busje aan de slag gaat. De installateur die in het rode busje rijdt krijgt een glaasje frisdrank. 
Om 9.00 uur komt er een installateur in een van de huizen aan een pelletkachel sleutelen. 
De installateur die in het groene busje rijdt komt om 13.00 uur aan. 
In het middelste huis krijgt een installateur een kopje koffie. 
Herold moet iets installeren in het meest linker huis. 
Om 11.00 uur staat er een busje voor het huis naast het huis met de warmtepomp.
De installateur die om 13.00 uur arriveert moet bezig in het huis naast het huis waar een
airconditioning hangt. 
Het glaasje jus d’orange wordt gegeven aan de installateur die om 17.00 uur ergens voor de deur
staat. 
Xander komt aan om 15.00 uur. 
In het huis naast de woning met het grijze busje ervoor, moet Herold aan de slag. 
De installateur in het huis naast het huis waar een busje om 11.00 uur voorrijdt, krijgt een kopje
thee. 

Wie plaatst de PV-panelen?
Gebruik de laatste letter van de naam
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PUZZEL 2 

Wie plaatst de PV-panelen?

LABELBARE, EINDFASES, UPLOADCAM, KABELBOOM,
DAGTRIPJE, ADEMPAUZE, TAFELEZEL, JUTTERZAK,
EINDGRENS, MEDEDELEN, EEUWIGSTE

WELKE BOODSCHAP PROBEREN WE HIERBOVEN OVER TE BRENGEN?
Gebruik de laatste letter van het eerste woord uit de oplossing

Het draait om jou! Of schuift het? Of is er substitutie nodig? Een geheimschrift
misschien? Zoek de verborgen boodschap!
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PUZZEL 3

www.wasco.nl/puzzel

Wat is het antwoord op de vraag die we hier stellen?
Gebruik de vierde letter van het antwoord

Mantsjoekwo? Nee, maar wel dezelfde kleuren. Welk raadsel is hier verborgen?
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PUZZEL 4
Een Hidato is niet Japans, maar Hebreeuws. Hida betekent raadsel, het is de חידאתו
bedoeling dat elk cijfer een opvolgend cijfer raakt. Dat kan verticaal, horizontaal of
diagonaal. 
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Welk getal komt in het lege blauwe vakje te staan?
Gebruik dit getal voor de eindoplossing
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PUZZEL 5
'There's a saying in England: where there's smoke, there's fire'

www.wasco.nl/puzzel

Wat hoort er op de plek van het vraagteken?
We zoeken de derde letter van het volledig uitgeschreven antwoord

95 64 73 12

04:41 02:48 03:12 04:46

G G LALD S

TT SB PMAW ?



Wie plaatst de PV-panelen?

PUZZEL 6
Wasco levert op heel veel locaties, maar deze plaats bevindt zich niet in ons
leveringsgebied: 

www.wasco.nl/puzzel

Welk merk komt uit deze plaats?
Gebruik de eerste letter van het antwoord voor de eindoplossing

VERKLAREN.KNIPT.WEKTE
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PUZZEL 7
Dingbats!

www.wasco.nl/puzzel

Wat staat hier?
Gebruik de eerste letter van het vijfde woord voor de eindoplossing
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Hieronder staan vier productgroepen, elke productnaam vind
je hierboven terug, vercijferd met de naam van de categorie als sleutel. De
vercijfering gebruikt het handcijfer BIFID. We gebruiken de conventie dat de
‘i’ de ‘j’ vervangt bij vercijfering en dat spaties worden weggelaten. Als
voorbeeld: ‘WASCO’ met sleutel ‘GROOTHANDEL’ vercijfert naar ‘WQRTD’. We
zoeken het antwoord op de vraag in de tekst die overblijft als de vercijferde
productnamen zijn verwijderd. 
 
Avanta, Mercuria, Aquaplus, eTwist, Neptuna, iSense, Sen Plus, Calenta Ace, RSC
Plus, Elga, Tzerra Ace, qSense

PUZZEL 8
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Wat is het antwoord op de vraag?
Gebruik de eerste letter voor de eindoplossing
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PUZZEL 9
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Welke klinker komt voor in 4 van de 5 installateursnamen?
Gebruik deze letter voor de eindoplossing

Bij de vestigingen van Wasco liggen producten van verschillende merken op voorraad.
Op een willekeurige dag worden verschillende producten gekocht door verschillende
installateurs. Welke installateur koopt welk merk?
 
De cijfers aan de linkerkant geven aan hoeveel juiste namen er in die rij staan. 
De cijfers aan de rechterkant geven aan hoeveel namen er onder het juiste merk
staan.
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PUZZEL 10
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Wat is het antwoord op de vraag?
Gebruik de derde letter van achteren van het antwoord voor de eindoplossing

We stellen een vraag. Het fragment speelt automatisch één keer af. Wil je deze nog
een keer horen, dan kun je uiteraard opnieuw op play drukken. 

BELUISTER HET FRAGMENT

OP WASCO.NL/PUZZEL
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PUZZEL 11
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Wat moet er bij F staan?
Gebruik de tweede letter voor de eindoplossing
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PUZZEL 12

Welk merk kun je horizontaal, verticaal of diagonaal lezen?
Gebruik de laatste letter voor de eindoplossing

Hfxxvh!

www.wasco.nl/puzzel
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PUZZEL 13
Wat staat hier?

Waar?
Gebruik de zesde letter van het antwoord.
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PUZZEL 14
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PUZZEL 14

Horizontaal
2. Bridgers slagen er in beginsel voor.
7. Eindeloze aasplekken?
9. Promotie van fraude?
13. Arbeidersgespuis?
16. Die stukken zijn niet in.
18. De leiding van aansprekende televisie. 
19. Stil gegeven onderwijs. 
21. Een lied dat niet van harte gaat. 
22. Geen vakantiedorpen. 
23. Perfect chaufferen?
24. Ook sluizen kunnen het niet tegenhouden. 
25. Zij bepalen de grootte van de vriendschap. 
26. Slaapkameractiviteiten.
27. De activiteiten van ploegen?

Verticaal
1. Het neerzetten van een doopgetuige?
3. Soort kleedkamer.
4. Waar is een geschikte kippenloop te krijgen?
5. Zuinig zijn met inzetten. 
6. Zwaar van stof. 
8. En als het inpakken klaar is, weer uitpakken. 
10. Betaaltelevisie?
11. Inhoud van de clubkas.
12. Oudedagsvoorziening voor toneelspelers?
14. Ruimte voor bezuiniging.
15. Overeenkomst om iets in omloop te brengen. 
17. Werkzaamheden van een atoomgeleerde?
19. Keten van wegwijzers.
20. Kraamcentrum voor oplichters?

Welke naam vormen de letters in de blauwe vakjes?
Gebruik de eerste letter van het antwoord.
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PUZZEL 15

https://im-a-puzzle.com/wasco_jubileumpuzzel_nr_15_5UzSFFWV.puzzle 

In welke plaats staat dit gebouw?
Gebruik de derde letter van het antwoord.
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PUZZEL 16
We zijn op zoek naar 3 bedrijfsnamen.

Welke?
Gebruik de eerste letter van de koelste.
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PUZZEL 17
Welke vestiging is met paardensprongen te bereiken?

Welke vestiging zoeken we?
Gebruik de derde letter


	MysteryPuzzel 1tm16
	MysteryPuzzel 1tm15-ZOMER2020
	MysteryPuzzel 1tm14-ZOMER2020
	MysteryPuzzel 1tm12-ZOMER2020
	MysteryPuzzel 1tm11-ZOMER2020
	Voorblad
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-1
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-2
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-3
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-4
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-5
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-6
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-7
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-8
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-9
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-10
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-11

	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-12

	Wasco_50_jaar_jubileum_puzzel13
	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-14

	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-15

	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-16

	Wasco-50-jaar-jubileumpuzzel-nummer-17

