
 

 

 

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal 
5. Paarden of hengsten. (6) 
7. Geruchtmakende kruising tussen twee dieren en een 
 Europeaan. (10) 
9. Kruising tussen twee dieren met een grote mond. (6) 
10. Kruising tussen twee dieren in het net. (10) 
12. Vogel, worm, luis. (4) 
13. Kruising tussen twee dieren in je gloeilamp (7) 
14. Rode dieren, naar verluidt. (6) 
15. Meervoud van alles. (6) 
16. Haar kind is van een vogel. (3) 
17. Twee zeker niet gekruiste dieren. (9) 
18. Is een dier, maar het omgekeerde is ook waar. (3) 
20. Kruising tussen twee dieren van zo'n € 45. (8) 
21. Beeldspraak. (6) 
23. In de schaal gelegd door vogel en haas. (2) 
25. Van twee kanten familie van de griet. (4) 
27. Is tweemaal gekruist. (3) 
28. Kruising tussen leeuwin en mens. (5) 
29. Familie van de wandluizen. (5) 
30. Kruising tussen twee vogels in taal. (7) 
31. Dit dier is als de twee dieren van 7 Horizontaal. (3) 
33. Bezonnen vogel. (4) 
34. Kruising tussen Nederlands en Brits dier met meer 
 spinnen. (8) 
36. Voer voor dieren. (3) 
37. Familie van boa, muil en das. (3) 
40. Verwijtend bezinksel. (5) 
42. Kruising tussen twee dieren in de bouw. (9) 
46. Stinkdier. (5) 
47. Lekker twee parende vissen. (5+2+2+4) 

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Vaak een ziekte bij boerderijdieren. (6) 
2. Het symbool van Zeeland voluit. (6) 
3. Hooggeplaatste werkplaats in een keet. (8) 
4. Sisymbrium wolgense. (4) 
5. Circusdier uit 21 Horizontaal. (3) 
6. Katten blaffen. (7) 
8. Kruising tussen twee dieren op je bord. (9) 
9. Kruising tussen drie dieren garen. (9) 
10. Kruising tussen twee dieren op je bord. (11) 
11. Kruising tussen twee dieren op je bord. (10) 
12. Bladzijdevlinder. (4) 
16. Kruising tussen twee dieren op je bord. (11) 
17. Het water. (6) 
19. Kruising tussen twee dieren met twee letters. (6) 
20. Kruising tussen twee dieren naar de overkant. (8) 
22. Dus grootvader wel uit Azië. (7) 
24. Kruising tussen drie dieren in de plantage. (9) 
26. (+ 32 Verticaal) Kruising tussen twee dieren op een 
 kinderfeest. (7+4) (7) 
32. Zie 26. Verticaal. (4) 
33. Koningin zonder 32 Verticaal. (5) 
35. Gevoelige familie van Rhoon en klamp. (5) 
38. Bo(no)bo. (4) 
39. Terneergeslagen. (2) 
40. Van het leven. (3) 
41. Lichaamswerk. (3) 
43. Van deze vis wordt brood gebakken. (3) 
44. Die slingeraap is familie van de enter. (2) 
45. Vocht met 32 Verticaal. (2) 
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