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Woordzoekpuzzel Stevþheid en beweging

SCHARNIERGEWRICHT
DRI,IJCGXQTQQBPCsHC

Zoekde woord¿n die
goon over Sfevigheid
en beweging en streep
zeolo;n.

IF0EOYEHLCSCb"KVGG
KXLLNNPT'{KNEUZINGV
KOYRGITNRP}.'ZJHKCV
ERRXSEStT{VILPJDRBY
RBTTVTT'ilCRRCJDKAYK

Onder de puzzel stoot
vanieder woord een
beschrijving met
tussen hoo(ies het
oontol letters per

QII VI'IEVQRUIVHRGAKN

TRBCYRJPTSCRTTKl.IN

BGYTZAPGZCVHZLBJD
KALKZOUTENHLTYEh'
KGCPHFQXLCXTFIERK

woord.
B

Hoeveel woorden heb
no 3 minuten

je

gevonde,rí?

ZZHFLI'TJPCZNQSZNTC
NAADVERBINDINGGGH

GEWRICHTSKAPSELPY
KOGELGEWRICHTFDHF
Als door een val b'ij het schaatsen

kapselbanden scheuren en de arm uit
de kom schiet spreken we van
Als het kapsel van het
schoudergewricht door een val
beschadigt en zwelt sPreken we
van een .... (8)
Bestaat een meniscus uit been of uit
kraakbeen? (9)
Bevatten de beenderen van bejaarden
veel kalkzouten of veel lijmstof?
(

10)

een voetbalknie ìs een stukje
kraakbeen gescheurd. Hoe heet dit
stukje kraakbeen? (8)
Bij welk type gewricht draait het
ene bot in de lengteas om het andere
bot? (11)

Bij

welk type gewrìcht is beweging
jk in verschillende
richtingen? (13)
Bij wetke beenverbinding zitten de
beenderen onbeweeglijk aan elkaar

Bij

mogeli

vast?

Bij

(14)

welke type beenverbinding

is

de

meeste beweg'ing mogef ij k? (8)
b,telk deet van een gewricht geef t het
gewrichtssmeer af? (15)
l,lelk type gewri cht bevi ndt zi ch tussen
het opperarmbeen en ellePijP? (t7)
Wordt de buigspier in de rechterarm
bij het buigen van deze arm korter
of langer. (6)
t¡'lordt de strekspier in de rechterarm
bij het strekken van deze arm
dikker of dunner? (6)

Oplossiqg Woordzoekpuzzel Stevþheid en beweging
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GEWRICETSKAPSEL

KORTER

KAIKZOUTEN

KRÀAKBEEN
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