
 

 

HHHHorizontaalorizontaalorizontaalorizontaal    
1.  Verharding met soms een briljant resultaat. (20) 
12. Oud-Europese munt. (3.) (3) 
13. Zout genoeg om er misselijk van te worden. (4) 
14. Kwetsbare schuinsmarcheerder. (18) 
15. Loopt op tijdens verhitte debatten. (16) 
18. Voetbalclub met een nadere plaatsbepaling (2; 1+1) (2) 
20. Antoniem van H42 onder glas. (10) 
22. Laatste rondje koffie. (12) 
25. Antoniem van opstomen. (17) 
27. Gevleugelde onheilsbode. (5) 
28. Ik huiver voor die groeve. (3) 
30. Staat tegenover geestverheffing. (15) 
34. Steedse plaaggeest. (3) 
35. Deze zwemmer is verwant aan de ringslang. (9) 
36. (Geen) punt, vinden de Fransen. (5) 
38. Vier keer half werk. (7) 
41. Verwant van het slangenkruid. (10) 
42. Tegenpool van Hades. (9) 
44. Recreatieve vergaderruimte. (3) 
45. Kun je indienen bij de ondernemingsraad. (10) 
46. Kruiderij van vulkanische oorsprong? (5) 
47. Gevangen roofdier. (8) 
50. + H27. Tegenpool van een zwaluw. (3+5+5) (3+5) 
52. Veranderlijke vrijers. (7) 
55. Laatste eend met vetrand. (6) 
56. Neefje van de beekdonderpad. (20) 
 

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
2. (Niet) prozaïsch. (10) 
3. Even erg als achterklap. (4+2) 
4. (Be)vrij(d)er. (6) 

 
5. Fruitige fladderaar. (8) 
6. Club waaraan hij een draai geeft. (6) 
7. Balts. (8) 
8. Golfspel. (10) 
9. Gedoe door verkeerde druppels. (5) 
10. Een vlucht wappies. (12) 
11. Duurzaam of juist niet? (11) 
15. Indringend met enig rumoer. (7) 
16. Volumineuze bunzing. (3) 
17. Kabel(maatschappij). (3) 
19. Knalk. (6) 
21. Onverwachts erbij. (5) 
23. Na twaalven akkoord. (7) 
24. Dik of precies 100.000 euro. (7) 
26. Fruitige fladderaar. (14) 
29. Levensmiddel. (10) 
31. Dit vliegveld eindigt in rijkdom. (5) 
32. Deze gestoorde vis is een verre verwant van H47. (9) 
33. Ook deze vis is verwant aan H47. (8) 
35. Trofee. (10) 
37. Geen zaak voor Batavus Droogstoppel. (10) 
39. Antoniem, zo te horen, van H42, hoewel ze wel  
 bij elkaar horen. (10) 
40. (Wint steeds weer een) Gouden Beer. (9) 
43. Gewezen. (2) 
45. Eerste of tweede persoon in België. (2) 
48. Om hoog te houden - niet alleen vroeger. (3) 
49. Sprookjesachtig vliegtuig. (5) 
51. Speelterrein. (4) 
53. Iberische boom. (3) 
54. Golflijntje. (3) 
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