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OmschrijvingenOmschrijvingenOmschrijvingenOmschrijvingen    
 
Horizontaal 
 
4. Ze spelen pop. (3+8+2+6) 
8. Tuinbaas. (10) 
13. Vocht (nerveus) om een werelddeel. (9) 
14. Herstelt (schots en scheef) contacten. (8) 
15. Kent alle hoeden en randen. (7) 
16. Haarlems insect. (3) 
17. Uitputtende goedzak. (9) 
18. Exacte student. (11) 
19. De hakkenei van de familie ? (6) 
21. Enorme haarklover. (13) 
23. Is 3 die niet goed stopte. (12) 
27. Jans grauwe volgelingen. (5) 
28. Heeft een zot op zijn kop. (4) 
29. Hij krijgt altijd het onderste uit de kan. (15) 
33. Vrouw die de kleur bekende. (6) 
34. Boerenjongen. (7) 
35. Een man om op te (vr)eten. (7) 
36. Laat de cabaretier zien. (4) 
37. Gaat als collega van 30 te water. (11) 
38. Is 56 uiteindelijk ? (10) 
41. Roep halt ! soldaat. (5) 
42. Zijn alle dominees en priesters. (11) 
44. Heeft jeuk door 't vele nietsdoen. (12) 
45. Zij ligt constant in en deuk. (3) 
46. Voortreffelijke burgeres. (10) 
47. Aansporing voor het beest de teugels zelf in handen te nemen ? (9) 
48. 94 in overtreding ? (5) 
51. Bewoont het Gelders Paradijs. (7) 
53. Is het peloton kwijt. (9) 
54. Leidt de werper. (9) 
55. Vrouw van 51. (3) 
58. Dovenkoning. (6) 
59. Hij of zij genoot. (6) 
60. Referee. (8) 
63. Krokante Gelderse. (7+6) 
66. Bij haar is een gokker wel in trek ! (8) 
68. Mager type. (4) 
69. Moet opkomen (voor zichzelf). (13) 
72. Schoenmakers. (12) 
74. Groeit deftig, zonder stekeltjes ? (4+6) 
76. Gooide Piet door de schoorsteen. (7) 
77. Familielid die mij een brief bezorgt. (3) 
78. Meer exemplaren van 52. (8) 
79. Vader van 57 ? (10) 
80. Hoogvliegster. (10) 
83. (Niet) het kind van de rekening. (13) 
84. Uitblinker op de Heuvelrug. (12+3) 
89. Verkoelende aanhanger. (3) 
92. Portier. (14) 
93. Hartklep. (8) 
96. Europees lid van het jeugdteam. (4) 
97. Hen zie je veel in of aan de Amsterdamse grachten. (14) 
100. Ha onbekende ! Ik zie een lummel. (6) 
101. PA en MA. (11) 
102. US heit. (5+3) 
103. Koopt een stoffer. (7) 
104. Vliegenvangers. (18) 
 



Verticaal 
 
1. Keukenmeisje dat van wanten weet ! (12) 
2. LTO-docent. (16) 
3. Moet stevige kaken hebben als 't hem tegenzit. (8) 
4. Gemakzuchtige matroos. (6+3+6) 
5. Ziet sip op het schip. (9) 
6. Heeft een succesvolle echtgenoot. (12) 
7. (deel van een) Helderse prins. (9) 
8. Voorbeeldige knaap. (7) 
9. Ziet 't hele rijk met haar man op de dijk. (7) 
10. Zij straalt van energie. (7) 
11. Concertmeester die er slag van heeft. (13) 
12. Partner in zaken. (16) 
20. Strooit nogal eens met zand. (5+4) 
22. Is nu overal. (17) 
23. Sappig en geschikt persoon. (4) 
24. Missionaris. (13) 
25. Heeft de grootste winkelvoorraad ? (13) 
26. Erg goed op de knieën ! (6) 
30. (On)b(ereden)edelman. (6+2+4) 
31. Blijkt twistziek na de borrel. (13) 
32. Dat moet een (goede) hoogvlieger ook zijn! (10) 
39. Hulpvaardige landman ? (6) 
40. Verwant aan de poolhaas. (7) 
43. Is een Duitser al in onze optiek. (10) 
45. Tweevoudig kampioen. (2+6+2+5) 
48. Roept als eerste 'Kip ik heb je'. (7+2+7) 
49. Moet zijn hond nog kwijt voor de vakantie. (11) 
50. Volgelingen van. (11) 
52. Nou niet bepaald 48V. (3+3) 
56. Kok van een ijzervreter. (8) 
57. Kind behorend tot 42 ? (12) 
61. Vrouw van 48H. (10) 
62. Zus van 34. (10) 
64. Doen gezamenlijk de Vierdaagse. (9) 
65. Een moeder als leider. (4) 
67. Dat is 30 bepaald niet. (6) 
70. Transseksueel. (5) 
71. Die jongen van de toverlantaarn. (7) 
73. Gevleugelde snijboon. (5) 
75. Stemmingbepalende smoelensmid ! (9) 
78. Dat is hij van hem. (7) 
79. Zeikerd. (10) 
81. Kans van 1 op 12 dat je 't (in je eentje) bent. (8) 
82. Zoeken talenten (op het pad). (6) 
85. Pop van papier. (8) 
86. Lag duidelijk te lang in de zon. (8) 
87. Zal zelf geen last van hoofdluis hebben. (4+4) 
88. Hij of zij is de derde. (7) 
90. Is nog lang geen 15. (6) 
91. Moet weg voor het gevecht begint. (6) 
93. De heer Pruim. (6) 
94. Geneeswijze. (6) 
95. Hij wordt nogal eens heen en weer geslingerd. (5) 
96. Staat bekend als Manus. (5) 
98. Verschrikkelijke vent. (4) 
99. Soort mens. (4) 
100. Letters die op de rest vooruit lopen. (4) 


