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Voor wie op de camping nog niet genoeg heeft van de spelletjes met
nummerborden onderweg, hebben we hieronder wat nummerborden geplaatst.
Wij zouden zeggen: bedenk er zelf een creatief spel bij. Maar we zijn natuurlijk
niet te beroerd om je op weg te helpen.Daarom bedachten wij zelf de volgende
vragen bij de nummerborden:
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1	Maak zo veel mogelijk voornamen
met de letters.
2	Maak een verhaal door woorden te
verzinnen met de letters. Probeer
zo ver mogelijk te komen.
3	Maak zo veel mogelijk vieze
woorden met de letters.
4 Welke afkortingen zie je?
5 Welke woorden zie je?
6	Wat is de som van alle cijfers uit
de Nederlandse nummerborden?
Tel ze uit je hoofd bij elkaar op.
7 Wat is de som maal 5?
8	Welke initialen van voetballers
herken je?
9	Welke initialen van tennissers
herken je?
10 En van acteurs?
11	Uit hoeveel verschillende landen
komen de nummerborden?
12	Uit welk land komt het
nummerbord dat begint met VD?

13	Uit welk land komt het scheef
gehangen nummerbord?
14	Uit welk land komt het
nummerbord dat begint met ZC?
15	Uit welke Spaanse stad komt het
nummerbord dat begint met MA?
16	Waar komt de Italiaanse auto
vandaan die rechts van het
nummerbord FC heeft staan?
17	Welk Nederlands nummerbord is
het oudste? Uit welk jaar komt het
nummerbord?
18	Welk Nederlands nummerbord is
het recentst en uit welk jaar komt
het?
19	Wat voor merk en type is de auto
met het kenteken DM-06-47?
20	Waarom heeft de Nederlandse
auto met het kenteken 48-VGJ-1
een afwijkende letter- en
cijfercombinatie?
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P.S. Zit je eigen nummerbord erbij? Stuur een mailbericht met een foto van je auto naar info@humanholidays.nl. Je ontvangt dan het volgende
Vakantiedoeboek cadeau. Vergeet niet om je naam en adres te vermelden. De antwoorden staan op pagina???

