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Cryptogram
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Voor de meeste is het nieuwe studiejaar is weer begonnen. De linker- en rechter-
hersenhelft zijn hopelijk weer een beetje opgang gekomen. Om dat te testen
hieronder een cryptogram. Het heeft me wat hoofdbreeksels gekost om een
logisch geheel te krijgen, maar na lang schuiven, zoeken, veranderen, huilen, e.d.
is het toch gelukt. De uiteindelijke oplossing is een slagzin. Wie als eerste mij deze
doormailt krijgt iets leuks. Wat? dat moet ik nog verzinnen.
Nu iedereen alvast veel plezier.
De oplossing kan je mailen naar pr@studentenatletiek.nl

groetjes,

Onno  
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Activiteit van Zeus (15)
Alle onderdelen van de dag (9)
Alternatief estafette stokje (5)
Atletiek onderdeel (14)
Atletiekschoen (5)
Ben Jonhsons ontbijt (8)
Bij een blesurre op een wedstrijd ga je naar de ........? (4)
Clubblad van een SAV (10)
Clubblad van een SAV (7)
Clubkleding (5)
Een van de vele NSK's (10)
Eindronde (6)
Energietransporter in de cellen (3)
Favoriete onderdeel van Simon Vroemen (13)
Gebruik je met krachttraining (6)
Geldbron voor een wedstrijd (7)
Hulpmiddel om afstanden te meten (8)
Hulpmiddel om de kracht en richting van de wind te zien (7)
Kampioenschap (2)
Kleur vlag die je krijgt bij een foutsprong (4)
Leuke dag waar je strijd tegen andere clubs (13)
Loopscholingsonderdeel (9)
Moeder der sporten (8)
Nederlands grootste estafetterace (14)
Nieuwste SAV-lid (7)
Nodig voor een N-status (7)
Oppergod (4)
Opwarmen (7)
Overkoepelend orgaan (4)
Plaats van de eerste moderne olymische spelen (6)
Reglement van het NSK (8)
SAV (11)
Soort training (15)
Vervelend activiteit aan het eind van elk schooljaar (8)
Waar je je rondjes loopt (8)
Wel starten niet finishen (3)

Slagzin:

M2 C5 A8 C12,   H13 M19 M9   W18 L3 E1 N1 O15   A6 B18 P18   J10 K20 C6 T9 K3 L7 T17   U11 F4 P8 C9 H6!!


