
 

 

HHHHorizontaalorizontaalorizontaalorizontaal    
2. Zuinig beleggingsbeleid. (17) 
10. Hoefdiertje in de olie. (10) 
11. Bureaubaan. (10) 
13. Vijfde aardbewoner. (4) 
14. Kinderlijke kunstenaar. (7) 
15. Terugkerend getij. (4) 
17. De huidige tijd. (6) 
19. Piepertje. (9) 
21. Keurig opgegeven. (6) 
22. Sommigen zien ze vliegen. (3) 
23. Uiteindelijk (een stuk) plaatsen. (6) 
24. Verhullende kledij voor een verwarde bosgeest. (6) 
26. Zie H30. (3) 
27. Vis die zeker tot tien kan tellen. (4) 
28. Zatlap. (5) 
29. Kledingstuk van Franse snit. (4) 
30. + H26 + V9 + H23. Dit doet een (gemene) schoenmaker. 
 (6+3+3+6) (6) 
31. Klassieke schoolgang. (4) 
32. Toets in de zangkunst. (3) 
33. Projectiel dat je zuur kan opbreken. (3) 
34. Roofvogel op hoge poten. (10) 
38. Reusachtige boom. (5) 
39. Gulden toppunt. (4) 
41. Rivier(en) in en bij Nederland. (4) 
42. Waaghalzige verwanten van steenlopers. (13) 
45. Kleurloze groet. (4) 
46. Woedende winterse bui. (11) 
49. (On)gezonde kleur(en). (9) 
51. Varende teller. (12) 
52. Dat kan het altijd nog. (6) 

53. (Met een ragebol) ontwikkelen. (10) 
54. Beslist geen droge kost. (7) 
55. Past niet bij een domoor. (7) 

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Beklagenswaardige baan. (3) 
2. Kan tot een (geslachts)ziekte leiden. (15) 
3. Zit niet in een U-buis. (6) 
4. Feestelijke lichaamsdelen. (10) 
5. Rijdt achter de supportersbus. (15) 
6. In kleiaarde gevonden fossiel. (10) 
7. Pelsdier. (6) 
8. (Geen) familie van het visdiefje. (15) 
9. Zie H30. (3) 
12. Past bij een broodje bal. (14) 
16. ........weg. (3+5+2+4) (14) 
18. Hahamerende zilverbewerker. (9) 
19. Die noorderling heeft niets meer te koop. (4) 
20. Kledingstuk voor een drinkebroer. (12) 
21. Verboden lichtpunt. (9) 
25. Om te beginnen is ze en vogue. (5) 
28. Krijgt geen weekloon? (8) 
35. Duurzaam. (10) 
36. Daar draagt een kok het. (10) 
37. Rekening die op de deurmat valt. (10) 
40. Soort letterbanket. (10) 
43. ... en toch is die plant zachtgroen. (8) 
44. Antoniem van H15. (8) 
47. Muzikaal en toch vals hengelen. (6) 
48. Hard en intens blauw. (5) 
49. Hemelse prijs. (5) 
50. In deze komiek waren een noot en een oosterling  
 verenigd. (5) 
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