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OmschrijvingenOmschrijvingenOmschrijvingenOmschrijvingen    
 
Horizontaal 
 
6. Is in de grond schitterend (en klinkt ook niet verkeerd). (3) 
8. Daar zal korporaal Bartje niet voor bidden. (4) 
10. De bloem der natie. (6+5) 
13. Dom onderdeel (en nog van de koude kant ook). (11) 
17. Groeit volgens Linnaeus onder een fraaie navel. (8) 
18. Mmooi hè ? (13) 
19. *5) V16 Een geldbloem die rijmelend verwoordt (9), (hetgeen hij als) H93 een Narcissoort (5) H19 met 
een collega in 't bed hoort. (9) 
20. Plantenstijl. (4) 
21. Kunsttak. (6) 
22. Het risico van een wilde droom. (11) 



24. Vooral door heksen zeer gezocht ? (10) 
27. Plaats van herkomst van een vrucht (1.1). (2) 
28. Dit doet lavas in de soep lopen ! (5) 
31. Groeit vooral in Oost-Europa. (3) 
32. Aardsterren op tafel. (11) 
33. Gewas, als grondstof gebruikt voor het bereiden van lariekoek ? (7) 
35. Groeit niet op het juiste moment. (6) 
36. Ouder verspreid(t) om haar broer weer een heerlijke geur. (5) 
37. Geschikte plant voor een dikke draad. (9) 
40. Hout hiervan maakt huizen er niet steviger op. (8) 
42. Jongen met stekels. (4) 
43. Richthoek ? Wat een moppie... (10) 
44. Zich - pittig - naar de wind richtende boom. (7) 
48. *3) V92 (een van) een hele partij bomen ... (3) die H48 hier voorkomt. (9) 
49. Notenhout. (5) 
50. Mevrouw Poivre. (5+8) 
52. *4) V41 (Helaas voor een beoefenaar van) deze wetenschap, de .... (11) V72 meer en meer verboden 
brandstof (10), waarvan H52 het buitenste, het ... (3) H73 dient als ....... (3) 
54. De zegen van het voor de gek houden. (11) 
56. Groente die je ten afscheid niet de neus uitkomt. (6) 
57. Saai onderdeel van de tuttifrutti. (10) 
58. Eerst de huid, dan .......... komt. (10) 
59. Bloemen die soms een handschoen vereisen. (5) 
60. Staat voor eeuwig groene liefde. (5) 
61. *1) V25 ......(9), een klapperbloem die naar sommigen geloven bloeit in de buurt van de V14 ...(8), 
welke (in '45) op grote schaal geplant werd, H61 al zijn er die nog denken dat de ....... de (Franse) bakermat 
is. (11) 
63. Plantenverzameling (niet naast de deur !) om u zekerheid te verschaffen. (8) 
64. Dwingende opdracht daar te gaan oogsten. (4) 
65. Speciaal gekweekt voor Madurodam ? (6) 
66. Groeit als paraplu. (12) 
69. Dat is de vrucht van verwondering en bevreesdheid. (5) 
70. Schuit van esdoornhout. (3) 
71. Krijg je na het knopen tellen. (8) 
73. *4) V41 (Helaas voor een beoefenaar van) deze wetenschap, de .... (11) V72 meer en meer verboden 
brandstof (10), waarvan H52 het buitenste, het ... (3) H73 dient als ....... (7) 
74. Komkommer voor de dommen. (11) 
76. Gemalen smeerwortel of vetkruid ? (9) 
77. De Vader, de Zoon (en Trees) maken het er niet doorzichtiger op. (8) 
79. Bloemopening. (7) 
82. *7) H82 Groet die ten afscheid wordt gezegd .....(8) (als zij in) H85 deez' doodkist (6) wordt gelegd. (8) 
85. *7) H82 Groet die ten afscheid wordt gezegd .....(8) (als zij in) H85 deez' doodkist (6) wordt gelegd. (6) 
86. *2) H86 ... (10) werd gebruikt om vijgenbladeren te bevestigen, waartoe V51 de slang zijn .... (16) 
verstrekte, waarna H94 haar dank zijn beslag kreeg in .... ...... (4+6) 
87. Die bloem waait (niet) met alle winden mee. (10) 
91. Van sporen voorzien niet geschikt voor de open haard ? (9) 
92. Ach, de ezel, hem aaiend over de grijze ..., ...... te roepen. (10) 
93. *5) V16 Een geldbloem die rijmelend verwoordt (9), (hetgeen hij als) H93 een Narcissoort (5) H19 met 
een collega in 't bed hoort. (5) 
94. *2) H86 ... (10) werd gebruikt om vijgenbladeren te bevestigen, waartoe V51 de slang zijn .... (16) 
verstrekte, waarna H94 haar dank zijn beslag kreeg in .... ...... (4+6) 
95. Groeit veel in poëziealbums. (15) 
 
Verticaal 
 
1. Cerebraal actieve plant. (11) 
2. Orgaanprikkelaar ? (9) 
3. In blauwe vorm zeer ongezonde plant. (4) 
4. Reisleidster ? (9) 
5. Typische eigenschap van brongras (niet: brongas !!). (10) 
6. Groeit (niet) als betaalmiddel. (7) 
7. Pieper, met als doel meer piepers te krijgen. (6) 



8. Na vuur, voor bloem, kan u dit kruid, veel krabben geven op de huid. (5) 
9. (Levert) bij uitstek geschikt hout voor vogelvangers. (7) 
11. Plant die bij Kortrijk veel voorkwam. (11) 
12. Zeer kuise plant, en een bladknoppen ....!! (7+3+2+5+4) 
14. *1) V25 ......(9), een klapperbloem die naar sommigen geloven bloeit in de buurt van de V14 ...(8), 
welke (in '45) op grote schaal geplant werd, H61 al zijn er die nog denken dat de ....... de (Franse) bakermat 
is. (8) 
15. Kassier. (6) 
16. *5) V16 Een geldbloem die rijmelend verwoordt (9), (hetgeen hij als) H93 een Narcissoort (5) H19 met 
een collega in 't bed hoort. (9) 
23. *6) V23 Twee stuks bloemriet, ......(8) V40 en een klein familielid van de wonderboom ...(13),.kunnen 
zorgen voor V39 een toestand waarbij je niet meer weet wat je ziet of ruikt. (8) 
25. *1) V25 ......(9), een klapperbloem die naar sommigen geloven bloeit in de buurt van de V14 ...(8), 
welke (in '45) op grote schaal geplant werd, H61 al zijn er die nog denken dat de ....... de (Franse) bakermat 
is. (9) 
26. (Te vinden in) een kuiltje (in de rijst). (3) 
29. (Pijnlijke) vrucht van de vrucht mijn tante. (14) 
30. Zag je tot voor een paar jaar in een riviertje aan de oostgrens drijven. (6) 
34. Brandstof als garnering. (8) 
38. Hoort thuis in het rijtje: aardappelkist, slabak, graansilo. (8) 
39. *6) V23 Twee stuks bloemriet, ......(8) V40 en een klein familielid van de wonderboom ...(13),.kunnen 
zorgen voor V39 een toestand waarbij je niet meer weet wat je ziet of ruikt. (16) 
40. *6) V23 Twee stuks bloemriet, ......(8) V40 en een klein familielid van de wonderboom ...(13),.kunnen 
zorgen voor V39 een toestand waarbij je niet meer weet wat je ziet of ruikt. (13) 
41. *4) V41 (Helaas voor een beoefenaar van) deze wetenschap, de .... (11) V72 meer en meer verboden 
brandstof (10), waarvan H52 het buitenste, het ... (3) H73 dient als ....... (11) 
42. Narcissus + adonis. (20) 
44. Zorgvraag van masochisten. (12) 
45. Aspergeteelt. (18) 
46. Plaats waar natte peentjes groeien. (10) 
47. Uit dezelfde familie als maankruid en zonnedauw. (12) 
51. *2) H86 ... (10) werd gebruikt om vijgenbladeren te bevestigen, waartoe V51 de slang zijn .... (16) 
verstrekte, waarna H94 haar dank zijn beslag kreeg in .... ...... (4+6) 
53. Gestage promotiemaker. (6) 
55. Het geheel van bepaalde grassen is een kopzorg minder. (13) 
57. Voortdurende toestand van een naaktbloeier. (10) 
62. Aan meerjarige planten in uw tuin hoeft u niet te twijfelen. (8) 
67. Gek stekkie. (9) 
68. Wordt verbouwd om de pacht te voldoen ? (9) 
72. *4) V41 (Helaas voor een beoefenaar van) deze wetenschap, de .... (11) V72 meer en meer verboden 
brandstof (10), waarvan H52 het buitenste, het ... (3) H73 dient als ....... (10) 
75. De beste keus voor een renner. (9) 
78. Vertakking die het consumeren vereenvoudigt. (7) 
79. (Lang niet zo) fraai als een edel metaal. (4) 
80. Zeeuwse knol op je brood ? (3) 
81. Het geheel van 46 (is veelgevraagd gewas). (7) 
83. Kan verstopt in een pil een verstopping verhelpen. (4) 
84. Verjaardagsgroet voor Broer Konijn. (7) 
85. Lettergelijkheid zorgt voor micro-gewas. (4) 
88. De vruchten van een gewijzigd portret. (4) 
89. Hier en daar gelijk aan 68 (en net zoiets als 7). (5) 
90. Prikkelt (als naam bepaald niet). (5) 
92. *3) V92 (een van) een hele partij bomen ... (3) die H48 hier voorkomt. (3) 


