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HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal 
1. Strijdt en boeit (7) 
4. Boerderij met voederbak en steun (8) 
10. Verfstof op het witte doek (4) 
11. Accent dat in de buurt van Nijmegen wordt 
 gesproken (5) 
13. Versafdeling (9) 
14. Bru-taal (17) 
18. Troost die te niet doet (2) 
19. Zaak die in der minne wordt geschikt (7) 
20. Hier betekent het dat je ermee verder komt,  
 in Frankrijk niet (3) 
22. Haar plant (4) 
23. Basisschool deed inkomensdaling teniet (11) 
25. Die plaats is nog beter dan Best (5) 
26. F5 (13) 
27. Dom van die omroep met krullen (9) 
28. Soort vestiging (4) 
29. Haal dichterbij wat je meekreeg in  
 dierlijke vorm (7) 
30. Lekkernijverkoper die zijn klanten met  
 de ogen volgt (12) 
31. Proefdier (5) 
33. Sacrament dat met een kwast wordt  
 uitgevoerd (11) 
35. Doorsnee plaatje (3) 
38. Met die haastige munt betaal je in Frankrijk  
 bij de McDonald's (7) 
40. Logé die blijft slapen (14) 
42. Biscuittje dat er niet meer is (9+9) 
44. Daar komt bij dat we 't droog houden (4) 
45. Hinderlijk ongedierte... (13) 
46. Lappen onder elkaar (5) 
49. Met een vrek als klant gaat het vlot (5+2+2+4) 
50. Dat deel van de hondenbek kan de boom in (8) 
52. Voorstelling (8) 
53. Fa (10) 

    
    
    
    
    
VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Die hamersla is als de maan (8) 
2. Snapsnoep (7) 
3. Is (overdreven) positief (6) 
5. Met vrucht zeer goedkoop (2) 
6. Vogel die zich in je bureau verstopt (3) 
7. Stuk van een stuk van een stuk (13) 
8. Alweer een a (2) 
9. Bushalte (20) 
12. Scheef recht (13) 
13. Tong in een onderbroek (zonder pijpen!) (4) 
15. Schoon, overdreven schoon, herstel! (12) 
16. Bitter heelden schurken (10) 
17. Oost-Europese gewoontes aangenomen (9) 
20. Werkwyze (13) 
21. Succesvol bedrijf (7) 
22. Japan (15) 
24. Spitse liefhebber van vrij zinnige tv (8) 
26. Zes(de naamval van tegen de kook aan gehouden) 
 (2) 
32. Product van zeven (12) 
34. Sprookjesachtige beloning (3) 
36. Houdt café op slot (9) 
37. Onbeduidende snack (9) 
39. Neemt nog net een teugje (9) 
40. Pass (8) 
41. Om en om (8) 
43. Gerechtsbode die zich laat sturen (6) 
47. Die ziekte vind je met name in het  
 Caraïbisch gebied (5) 
48. Vreemd dier waarover geohaad wordt (4) 
51. Conceptuele kunst (3) 

 


