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HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
 
1. Snuggere werkster. (2) 
2. Muziek in de Swing States. (5) 
5. Zeer schadelijk plaatje. (3) 
9. Windt met al zijn geklungel het gevolg op. (11) 
11. Bijvoorbeeld Pacman en Smiley aanhouden. (8) 
13. Ongebonden techneut. (3) 
16. Van de herenliefde op de Dag des Heren. (2) 
17. Franse droomschrijver. (4) 
19. Als die eraf is, is het net begonnen of juist  
 voorgoed voorbij. (3) 
20. Agrarisch onderwijs, leidend tot de hongerdood  
 van miljoenen. (3) 
21. Academische familie van de strontkar. (10) 
23. (Dwaa)s. (3) 
24. Vrucht die je meermaals 's ochtends ziet. (5) 
25. Blik op de weg. (3) 
26. De Franse ober geeft toegang tot de piste. (10) 
28. Middel (om je schoeisel te verbeteren). (5) 
29. Dat gewas groeit. (4) 
31. Geloof in het bruine monster. (4) 
33. Een vis aanrekenen. (6) 
34. Prik voor volwassenen. (5) 
35. Het binnendringen van een dooreengewoelde 
 siertuin. (8) 
36. (Ge)vloer(d). (4) 
37. Draagt een wapen als een speer. (7) 
39. Aan het verwitten en aan het ontgroenen. (6) 
40. Beleg van Tiel. (4) 
41. Grensoverschrijdend trajct. (4) 
42. Rapper uit Monaco. (2) 
44. Krantenjongen. (2) 
45. Edele wilde. (15) 
46. Daarmee eindigt, heel toepasselijk, het geluid  
 van een vinkje. (2) 
47. Geldschieters. (3) 
50. Heerlijk gevecht in het water. (10) 
53. Halsdier. (3) 
55. Chinees gerecht. (6) 
56. Vorst in de hitte. (4) 
57. Volgt vol spanning maar logischerwijs op regisseur 
 Lee en Britse woede. (5) 
58. Met verbrandingsresten bestoven en toch passend 
 bij beauty. (5) 
59. Opmerkelijk komiek. (3) 
60. Werpt nijd maar toont medeleven. (5) 
61. Techno-dansgelegenheid. (2) 

VerticaaVerticaaVerticaaVerticaallll    
    
1. Groene fee. (7) 
2. In de mond gelegde informatie. (3) 
3. Ja ja, projectie! (6) 
4. Opwekkende filosoof. (6) 
5. Hij onderzoekt tandartshandelingen onder een  
 bepaalde constellatie. (12) 
6. Hotdog. (3) 
7. Die kip is familie van de baba au rhum. (9) 
8. Regent te veel. (12+4) 
10. Zoete op Facebook doorgebrachte tijd. (8) 
12. Plantaardig modeverschijnsel. (4) 
14. Gemaskerd nummer. (2) 
15. Plaatspanning. (3) 
16. Wipgeschenk. (3) 
18. Wat gek, de bril is plotseling weg?!? (3+2+3+6) 
21. Voormalige politieke groepering waarin een zittende 
 president staat. (12) 
22. Reis met vertraging. (3) 
25. Oost-Europese runderwol. (8) 
27. Door hem wordt gesproken tot spoken. (9) 
28. Uitzet om uit te rusten. (11) 
30. Send short message als een vis. (9) 
32. Filosofische bloem op het water. (11) 
37. Viswijf en -water. (8) 
38. Ten( )einde. (2) 
43. Heeft een gat in zijn geheugen. (5) 
48. Brevet van onvermogen. (5) 
49. Pechvogels. (5) 
51. Halsdier. (4) 
52. Week in Amsterdam. (3) 
54. Teleurgesteld synoniem van improvisator. (4) 

 


