
  

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
    
9.   Mijn betrouwbare GR (4+5+2+2) 
10.  Inderdaad (4) 
11.  Dat getal lijdt pijn maar biedt ook hulp (11) 
12.  Uitstel verandert de schaal (7) 
13.  Bevindt zich in pocketformaat in ieder huis (11) 
14.  Echt het toppunt zo'n hoek! (6) 
15.  Van een PSV'er krijg je een onvoldoende (9) 
16.  Daar hebben reizigers last van (6) 
19.  In een segment worden pijlen afgeschoten (8) 
20.  Doodlopend weggetje laat van een reeks  
 niets over (4) 
21.  Geldprobleem (7) 
24.  Verkeerde vrienden zijn courant (5) 
26.  Werkt (juist niet) als een drukknop (14) 
30.  Plaatje waar tegenop wordt gekeken (19) 
34.  Ook de VARA heeft een hart (13) 
35.  Dat plan is te overzien (6) 
38.  Oppervlakkige kreet (2) 
39.  R-bocht (14) 
41.  Dat is 6 juist niet (4) 
42.  Door zo'n grijze vermenigvuldiging ziet ze er  
 weer jonger uit (16)    

VertVertVertVerticaalicaalicaalicaal    
 
1.  Dat sieraad bestaat uit een stuk van 42 (10) 
2.  Die houdt de delen gescheiden (11) 
3.  Daarmee gaat de tijd levenslang mee (12) 
4.  Figuur waarmee je kunt vermenigvuldigen (12) 
5.  Er zit lijn in zo'n  verband (7) 
6.  Dat is 41 juist niet (3) 
7.  Er zit rek in de strijd (14) 
8.  Goedkope drank kun je daar in de stad krijgen (7) 
12.  Die ruimte kan je tillen (9) 
17.  Zulk papier geeft het machtig mooi weer (12) 
18.  Dat is sterk zo'n getal! (12) 
22.  Speling waar je niet mee hoeft te zitten (9) 
23.  Die cc ik! (2) 
25.  Een edelman met Parkinson? (10) 
27.  Drost die voor acht voor grote ellende kan  
 zorgen (3) 
28.  Een maat en zijn afkorting komen oppervlakkig 
 over (4) 
29.  Hohout (8) 
31.  Fanaat van de overkant (5) 
32.  Die verhouding is aan de overkant bestemd voor 
 de allerkleinsten (3) 
33.  Bouwsteen van een heer van de overkant (4) 
36.  Met een incomplete leiding valt er iets treurigs  
 te herdenken (7) 
37.  Achterdoor geeft voor wiskundigen het 
 gemeenschappelijke weer (5) 
40.  Daar is geld (4) 
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