
 

 

 

HHHHorizontaalorizontaalorizontaalorizontaal    
1.  Artistiek begrip. (21) 
11. Deze peulvrucht geeft de grens van gevoeligheid aan.. (4) 
12. Antoniem van koopdrift. (17) 
13. Dubbele tijdsaanduiding om precies te zijn. (6) 
14. Uit de kunst. (11) 
15. Een halve koek om lang op te kauwen. (4) 
16. Een boodschappenlijstje kan hiervoor dienen. (17) 
19. Lage cijfers, al zit er een dubbele plus in. (4) 
20. Klaproos van duizend gulden. (4) 
21. Daartoe word je geprikkeld of geprikt. (13) 
24. Uitermate fijn, maar allerminst mager. (5) 
25. Duidelijk volkse taal. (5) 
26. Volgt op angstverwekkend. (12) 
28. Samen wachten. (6) 
29. Diamant in de vorm van een kapotte bloem. (8) 
30. Rijtugje met een rijzweepje. (4) 
31. Wint het van de zilverreiger. (8) 
32. Flinke jongen. (4) 
34. Feestelijk diner. (17) 
35. Vaart langs de hemel. (4) 
36. Antoniem van satijn. (4) 
38. Daar kom je niet uit of door. (7) 
41. + H20 + V33. Zitten daar socialisten? (3+4+4) (3) 
42.  Romeinse uitgang. (6) 
43. Buitengewoon beschaafd, zo'n kabinet. (17) 
46. Geest van een bepaalde generatie. (4) 
47. Eencellig en eenkennig organisme? (17) 
48. Goed verzekerde slee. (2) 

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Op versplintering gericht beleid. (22) 
2. Schrijft over de naakte waarheid. (24) 
3. Past (niet) bij een poloshirt. (8) 
4. Brullende kwajongen. (8) 
5. Inwoner van de Dominicaanse Republiek. (10) 
6. Stoplicht op het spoor. (13) 
7. Uitzonderlijk fijn. (4) 
8. ... dus niet zonder vlees. (8) 
9. Zorgt voor schone kerkbanken. (24) 
10. Eenmalig? Nee, juist heel vaak. (5+3+2+4+4) 
17. Biotoop van uilen. (8) 
18. Groeit onder een duivelsboom. (12) 
22. Zou je over een T-shirt kunnen dragen. (5) 
23. Onbruikbaar. (1+1+1) 
27. Pak(kende verhalen misschien). (6) 
28. Slinks sproeiertje. (12) 
30. Laat die schop! (5) 
33. Plaats van een druppel zoetigheid. (4) 
37. Van hogere waarde dan een mariabiscuitje. (3+4) 
39. Dichterlijke eenheid. (6) 
40. Griekse letter die lijkt te dansen. (6) 
41. Staat voor Jan Joker. (6) 
44. Oosterse geest die rondwaart. (4) 
45. Boogschuttertje. (4) 
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