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2. Opkomende vloed in Oudewater (4) 
4. Kromgegroeid als een varken. (7) 
6.  Een stukje paardenmond waarmee je kan schuiven. (4) 
10. Muziekinstrument op leeftijd. (3) 
11. * +H28: Banaal feesten in het pre-#Metootijdperk. 
 (4+4+3) 
13. Zeevogel op sterk water. (3) 
14. * Geen zin. (7) 
16. Papiermaat ter grootte van een meteoorkrater. (4) 
17. Zo ongeveer een stuntende stommeling. (4) 
19. Veter uit de Jura. (4) 
20. Belasting die door koning Winter geheven wordt. (5) 
21. Resultaat van het villen van bepaalde roofdieren. (6) 
22. Kerkhouding van een beest in Limburgs zuur. (5) 
23. * Muzikant die staand applaus krijgt. (10) 
25. Werkneemster voor de nacht. (1+1) 
26. Stad in werkkleding. (4) 
28. * zie H11. (6) 
30. Hij fatsoeneert zijn haar in een deel van zijn woning. (6) 
31. Al een teken van hem gehad? (4) 
33. Zeer doortrapt. (3) 
36. Ik laat jou achter in deze Duitse stad. (4) 
37. Nou, dan maar vandaag. (2) 
38. Met rotsblokken metaal bewerken. (6) 
41. * Lijsttrekkers die model staan voor balletschoenen. (17) 
42. * De laatste oplossing was allerverschrikkelijkst. (9) 

VerticVerticVerticVerticaalaalaalaal    
 

1. Afwachten totdat de draaistijlen van de sluis hun werk 
 gedaan hebben. (6) 
2. Schotel op een plankje aan de muur. (8) 
3. * zie V8. (7) 
5. Politiek monsterverbond bij een oude groentenhandel. (5) 
6. Produceert een oude Engelse zangeres op het toilet. (4) 
7. De krant is gepensioneerd. (2) 
8. . +V3 * Kardinaal excuus voor H42. (3+5+2+5) 
9. * Hondenhartje. (3+6+4) 
12. * Vroeger was alles beter. (3+3+6) 
15. * Voor hem doe je het in je broek. (11) 
18. Kegelvormige wangetjes. (5) 
19. * Sport die je niet eventjes doet. (10) 
24. Onhandig persoon die eruit ziet als een kegel. (4) 
27. Oorlogsmedaille als beloning voor het spel tijdens het 
 begin van de wedstrijd. (1+1) 
29. Hard op de vloer beuken van Berlijnse cafés. (7) 
32. Is de Anno een Amsterdams water? (1+1) 
34. Aan deze vruchten gaat in NL pijn vooraf. (6) 
35. Mug die als vogel 100 gulden waard was. (4) 
39. HBO opleiding binnen de partij. (3) 
40. Automatisch met alle geweld. (5) 
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