
 

 

 

HHHHorizontaalorizontaalorizontaalorizontaal    
 
1.  Niet te missen. (12) 
11. Zoiets als koudwatervrees (voor  V22). (9) 
13. Een- of tweetonig huilen. (5) 
14. Derde Pinksterdag. (7) 
16. Chaise longue. (6) 
19. Is in dit jaargetijde inwisselbaar voor een zwaluw. (8) 
20. Overdreven wiskundig bezig zijn. (14) 
21. Is veilig voor wie H11 heeft. (5) 
22. Net zoiets als geweekt brood. (3) 
23. Zoiets als metaalmoeheid. (10) 
25. Gedecoreerde zwemmer. (7) 
26. (Twee) beetje(s). (6) 
27. +V37+V3 Hoe hoog gewaardeerd ook, het is  
 een nare kwestie. (3+5+4) (3) 
28. Met een zomerkoning aan het hoofd. (13) 
29. (Zo te horen een zachte stof in een) zachte kleur. (6) 
31. Nog minder dan H26. (6) 
32. Mooie vredebode. (8) 
33. Uitmuntende akkerbouwer. (7) 
34. Feestnummer in een college. (7) 
36. Dubbele reservering. (14) 
38. Dubbelster. (8) 
39. Bij de buren laag, bij ons ook hoog. (4) 
40. Leverancier van metaal of bont. (5) 
41. Handig voor als je een bruidstaart wilt bakken. (9) 
44. Bloem van die andere Zonnekoning. (9) 
46. Hierna houdt de stoelendans nooit op. (9) 
47. Strategie. (12) 

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
 
1. Boete voor plagiaat. (20) 
2. Kort (erotisch) bezoek. (13) 
3. Zie H27. (4) 
4. Blad zonder papier. (5) 
5. Zakkenrollers c.q. zakkenvullers in Australië. (16) 
6. Regionaal familielid van x-benen. (5) 
7. Een degelijk horloge. (3) 
8. Gbiede. (7) 
9. Oostenrijks tekentje. (2) 
10. Beginletter. (4) 
12. Wijnvlekjes? (7) 
15. Blessure waar kamerleden gevoelig voor zijn en die  
 met H46 gepaard kan gaan. (20) 
16. Verwant van de judaspenning. (15) 
17. Notariële akte. (15) 
18. Dief met een vinger in de pap. (13) 
21. Afweging. (16) 
22. Bruisend vaccin. (8) 
24. Kan zorgen voor (knappe) kinderen. (2) 
30. Ongelukkigerwijs. (11) 
35. Eenheid die, hoe klein ook, om te beginnen vrees  
 aanjaagt. (8) 
36. Trommel met hoorns. (5) 
37. Zie H27. (5) 
42. Pa begint reeds te grijzen. (4) 
43. Symmetrische vogel. (3) 
45. Beginletters. (3) 
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