
 

 

 

 

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
    
1. Leiding van een damclub. (21) 
8. Extremistische aanvaller. (12) 
10. Hemels muziekinstrument. (4) 
11. Reus van metaal? (5) 
12. Bestemming van aerosolen? (8) 
14. (Hapje voor op de) bank. (6) 
15. Levensgevaarljk, (was) dat skiën (in Tirol). (11) 
16. Vrij beschermend omhulsel. (3) 
17. Moed om vurig te zijn. (3) 
18. Een vaarwater waar het nog steeds onrustig is. (4) 
19. Happy hour voor docenten. (6) 
20. Gemakkelijk als ontbijt. (5) 
21. Hij komt, hij komt... precies op tijd. (2. of 1.1.) (2) 
22. Kan met stip ook leeg zijn. (3) 
23. Vlinders die ongezond ogen. (6) 
25. Vis die zich nu zou moeten laten testen. (7) 
27. Muzikaal gezegd. (8) 
29. Opslag (19) 
33. Goed verzekerd vervoermiddel. (2) 
34. Harige vogel. (4) 
35. Is ook al weer bijna voorbij... (17) 
37. Zie H40. (4) 
38. Vegetarisch visvoer. (12) 
39. Flitsend pasje. (7) 
40. + V39 + H37 Geldt niet alleen voor paaseieren, al deugt het 
 rekenkundig niet. (3) 
41. Zwemt in het omgekeerde, behalve als het ruim is. (3) 
42. Oud-Europees? (5) 
43. Mag Piet alleen nog dragen met een t. (3) 

 

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
 

1. Troostende denkwijze (21) 
2. Staat naast het adviesbureau. (12) 
3. Voert geen dagvluchten uit. (11) 
4. Beleg waar je niet dik van kunt worden? (9) 
5. Bijzonder (on)smakelijk? (10) 
6. (Niet) wijs. (5) 
7. Kun je daarbij wel vierkant voor je mening uitkomen? (21) 
8. Verre verwant van de klapperboom. (13) 
9. Literaire verwant van Rietberg. (10) 
13. Zetel voor een luisteraar. (8) 
17. Houdt van lawaai? (14) 
24. Dorstlessend gewas dat een herhaling inhoudt. (11) 
26. Superfood voor een tennisser? (10) 
27. Baas die kan ontploffen? (7) 
28. Horen (niet) thuis in een kabinet. (10) 
30. Kindvrouwtje? (8) 
31. Bijbelse cabaretier. (4) 
32. Instrument dat zeker in het Frans een lage toon geeft. (6) 
36. Borwale. (5) 
39. Halve godin. (2) 
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