
 

 
 

HORIZONTAAL 

1.  Loopt instemmend door het land. (4) 
3. Zwemmende gravin. (3) 
5. De Medea in de vogelwereld. (11) 

12. Kleden (kloppen) (6) 
13. Wordt gereserveerd voor een speciale gast. (7) 
14. Schaatstaal. (5) 

15. Onoplettlendheid, dronkenschap, gladde wegen enz. 
 (4+5+10+3) 
16. Jakkeren met paard en wagen. (4) 

19.  Afkeer (van Fransen). (6) 
20. Vlakte waar je toch over kunt struikelen. (5) 
23.  Doet de koning de das om. (7) 

25.  Druk familielid. (2) 
26. Niet vergeten: pas na de lunch! (2) 

27. Door schaarste of na een overtreding. (2+2+3) 
29. Toch geen klein land. (2) 
30. Toch geen kinderachtige krachtmeting. (18) 

31. Verre voorganger van V7. (4) 
32. Die moet je/ze hebben! (7) 
34. Is die zanger nou Nederlands, Frans of Engels? (4) 

36. Voorbeeldig symmetrisch boterbloempje. (4) 
37. Waag het niet een partij, hoe stevig ook,  
 zo te noemen! (3) 

39. Vlammend bevel. (4) 
40. Her. (7) 
44. In de goede oude tijd (van Koot en Bie). 

 (4+3+5+4+6) 
47. Praatje bij een borreltje. (6) 
48. Noodleiding. (12) 

49. Extreem vluggertje. (11) 

VERTICAAL 

1. Zorgen voor terreinwinst. (14) 
2. Kan dit familielid op toneel geen nee zeggen? (3+5) 
4. Morpheus cum suis. (9) 

5. Blunder van een verslaggever bij H30? (6) 
6. Zijn onmisbaar in een pianobar. (21) 
7. Een grote naam in H30. (6) 

8. De baas van de gevallen engelen. (9) 
9. Bepaald geen koele kikker. (15) 
10. Haal die loot weg voor dat dier. (6) 

11. Aantrekkelijk spelelement; extra omschrijving: ruilen 
 (V11 + H1 + V11). (4) 
17. Ideale vis voor diepvriessticks? (7) 

18. Zijn gezoem stoort deelnemers aan H30 niet. (12) 
21. Maling of erger. (3) 

22. Kunsthandelaren. (10) 
24. Ondersteunt de mopperkont. (8) 
26. Springerig spelelement. (5) 

28. Engels kleingeld in het Congres. (5) 
33. Gevleugelde geveltoerist. (9) 
35. Gevleugeld roofdier? (9) 

38. + H12  Aan boord na speciale winstpartijen. (7+6) (7) 
41. Geven concertjes, zegt men. (7) 
42. Eindbestemming van een Amerikaanse odyssee. (6) 

43. Deze planten kun je het best cadeau doen. (6) 
45. Voedzame stof in de dop. (5) 
46. Knap hinderlijk. (5) 
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Inzenden tot/met 

maandag  13 februari 


