
 

 
 

HORIZONTAAL 
1. Beroerde tijden (14) 
9. Kalkrijk en zuurstofhoudend ingrediënt (5) 

11. Familie van de oorvijg en de voetnoot (11) 
13. (Rode) hengsten (6) 

14. Dit neefje van de T-Ford past in de achterbak. (5) 
15. Spiegelbeeldig diertje (3) 
16. Is 's nachts op zijn post. (12) 

17. Stad in Verweggistan (5) 
18. Brein (13) 
21. + H50 + H49 Daar zit je in spanning. (2+3+10) (2) 

23. Is het hem toegestaan te toveren? (5) 
24. Wordt gelegd door een walgvogel? (7) 
25. (Het klimaat) laat (hem) niet los. (10) 

26. Daar viel Jeanne te beenen. (5) 
27. Klap na slap na flap of pets na flets na klets enz. (7) 
28. Beeldhouwer van een waterwerk? (3) 

29. Geen (Frans) klinkende munt (3) 
30. Geen (vroege) vogel (11) 
33. Verwant aan de steelpan en de roerstaaf (7) 

34. Een B-cup geeft minder gedoe. (4) 
35. Politieke afrekening (13) 
36. Zeer Frans klinkend doosje. (5) 

38. Spirituele variant van hop, hop (4) 
39. Liggen in het verlengde van RSI-polsen. (10) 

40. Vader sport met een slons. (5) 
42. Hoe hij fortuin maakt, blijft geheim. (4) 
44. Dierlijk deel van het alfabet, zo te horen. (3) 

45. Mythologische spring-in-'t-veld (4) 
46. Deze plaats is dubbel verbonden met  

 de Minotaurus (7) 

48. Wie dit is, kan ook groen en geel zien. (5) 
49. Valreep. (10) 
50. Zie H21 (3) 

51. Zijn brief hield een jobstijding in. (4) 
VERTICAAL 

2. ..., dan worden wij ook welvarend. (3+3+5+3+4+4) 
3. Groeit tussen borstelgras (8) 
4. Staatsman (8) 

5. Geen niveau (7) 
6. Is minder welkom dan V2, behalve als je hete bliksem  
 wilt maken. (3+5+3+4+7) 

7. Luid(!) (5) 
8. Vingerplant die instemming betuigt (8+10) 
10. Worden geboden door een strijkijzer. (18) 

12. Voordelige vegetarische hapjes. (16) 
15. Hierin biedt dievenlantaren verlichting. (12) 
17. Verre verwant van de panteramaniet en  

 het kattenkruid. (10) 
19. Naar een onbekend eiland vernoemd kledingstuk. (7) 
20. (On)wijs (5) 

22. Dit familielid is geen zuurpruim. (9) 
31. Past niet bij een werkbroek. (7) 
32. De vorige dag was er niet een aanleiding om te 

 borrelen. (6) 
37. Kostbaas. (7) 

41. Amerikaanse bergplaats (2 of 1+1) (2) 
43. Foute voorbeelden zijn toch goed te behappen. (4) 
44. (Oorsprong van een) vuurtje. (4) 

46. Drievoudige eenheid. (3) 
47. Voorouderlijk(e grond) (3) 
49. Familielid dat onder spanning staat. (2) 
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