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2. Voorvertoning. (17)
10. IJkoud. (8)
12. Kleurloos. (4)
13. Zit vol duistere scènes. (4+4)
14. Hij bekleedt een hoge (uitkijk)post. (16)
17. Fluweel. (5)
19. + H22. Verplicht nummer. (2+10)
20. Daardoor viel de abdis steeds in slaap. (4)
21. Zie V30. (4)
22. Zie H19. (3)
24. Omslachtig, zoals je bij deze opgave mag
verwachten. (2+3+13)
25. Vroeger, om te beginnen, met de hoed in de hand. (9)
26. Een schitterende verwijzing. (9)
28. Twee keer een toevoeging voor een achterdeel. (4)
34. Tropische bestemming waar wijsheid heerst. (16)
36. Rijk van stijl. (6)
38. Instelling voor geschiedenislessen. (3)
40. Land van tegenstellingen. (5)
41. Wankele steiger. (16)
44. Gelijk en toch onrechtvaardig behandelen. (4+3+3+7)
45. (Zit in) de verkeerde hoek. (1+1) (2)

1. Voor wie (niet) met blote handen wil vechten. (14)
2. Veilige landiingsplaats. (14)
3. Door deze drank te mengen raak je in vervoering. (6)
4. Voorstelling in coronatijd. (6)
5. Hoe knopen we de eindjes aan elkaar? (21)
6. Canard à l'orange bijvoorbeeld. (9)
7. Ondergrondse zender. (5)
8. Zwemmende fabeldieren. (14)
9. Oom van het paapje. (14)
11. Zie V30. (2)
15. Past (niet) bij een glaasje bessen. (9)
16. Weer dat je vloert. (8)
18. Verre verwant van een kuikentje. (11)
23. Zie V30. (4)
27. Daarmee kom je niet op de koffie. (7)
28. Meeltrog. (8)
29. Wielerwedstrijd met Pasen. (7)
30. + V11+V23+H21. Zi(ng)en we later wel. (3+2+4+4) (3)
31. Druktemakers in het klooster. (7)
32. Door weer berouw te tonen win je tijd. (6)
33. Griekse god op de maan. (6)
35. Koortsachtig volgen. (6)
37. Lengte- en inhoudsmaat. (2)
39. Geld om vast te zetten. (4)
42. Schotse computer. (3)
43. Grand dessert. (3)

