ONKRAAKBAAR
Cryptogram
IX
30 april 2021
© 2021 / JCS
Frans Wentholt
Jurre Klinkenberg
Ilona v.d. Langenberg

Inzenden
tot/met zondag 23 mei

Horizontaal

Verticaal
Verticaal

1. Zo'n deel is geslacht. (4)
7. Zoete muziek. (5)
9. Baar geld. (10)
12. Balt en is 31 Verticaal. (3)
14. Schok die overmande. (6)
15. Die wal is in klein formaat wel te behappen. (4)
16. Regelement. (13)
18. Weerwolf uit De Fabeltjeskrant, een mannetjesdier. (3)
19. Toetsmateriaal. (5)
20. Onbeslist als partner. (9)
21. Presenteert verhouding. (3)
22. Precies een elektrisch aangedreven bijgebouw. (8)
23. Delfstofniveaus met draaiingen van 90 graden. (11)
24. Naar verluidt evenmin tegenwoordig. (3)
25. Vervoer van ombouwdrank. (9)
26. Klassieke computerfout. (5)
28. Niet voor zwartkijkers. (3)
29. Vergeestelijkte duif. (3)
30. Die klap maakt je mooier. (8)
32. Koninklijke goedkeuring. (10)
35. Shakesperiaanse heisa uit Den Haag. (3)
37. Vallende stam van de 19-boom. (2)
39. "Maten", "larve" en "gades" tot kunstenaars kneden. (14)
41. Overgang. (2)
42. Gaat zelf hard, maar maant tot zacht. (3)
43. Als eerste het langzaam rijdend verkeer met aceton
overgieten. (14)
47. Mollen-familie. (15)

2. Gewoonlijk heeft het casino je belazerd. (17)
3. Ademhalingsorgaan. (4)
4. Made love, not war. (4)
5. Doet het weer. (4)
6. Draagt wie je bent dusdanig, dat het eerlijk is. (11)
8. Vet klierde analfabeet. (12)
10. Vrucht van de pijnboom. (8)
11. Tief, eigenaar weer blij. (12)
13. Gezet familielid. (9)
14. Daarmee schrijf je "poep" of "pies". (17)
15. Familie van de aardbeienneus dopen. (9)
16. Het zoldervenster van een vrek zie je op de notenmarkt. (10)
17. Slecht bruinrood bedient buiten. (11)
27. Gaten. (5)
31. »1«00 g. (5)
33. Is er niet in de haak. (7)
34. Met ingeblikte muziek de lucht in. (6)
36. (+ 39 Verticaal) Het fijne. (4)
38. Verfrissende popklassieker. (3)
39. (+ 36 Verticaal) Het fijne. (3)
40. ¿Erg moeilijk? (6)
44. : 4 is een droomvrouw. (3)
45. Dalende munt. (4)
46. Smaakorgaan. (4)

