
 

Horizontaal 

1.  Cornerspecialist die het juiste effect weet 

toe te passen. (7) 

4.  Wapeninstructie die hoorbaar tot een korte  

geestverwarring leidt. (6) 

10.  Daartoe heeft Maxime Verhagen de  

penhoudergreep aangeleerd. (18) 

13.  +V6: Typografische (mis)stand waar ook  

cryptografen gebruik van maken (2+3+9+4+6) 

15.  Journalistiek verantwoorde hymne. 

(4+3+2+4) 

17.  De minimale bestendigheid van 

Madurodam. (11) 

18.  Afspraak dat je ongeveer voor niets 

werkt. (7) 

19.  Tafelkleed met fijn verdeelde 

motieven. (7) 

20.  Een onverzadigd karakter levert, 

zelfs in de halvarine, weerstand op. (5) 

21.  Het kan vrij lang duren als de wind 

van W naar NW draait. (6) 

23.  Geen boegeroep voor Charlie. (5) 

24.  Proefvak. (9) 

27.  Een korte tijd informeel. (4) 

28.  Balsport voor het parket, waarbij 

niets overeind mag blijven. (9) 

30.  Geschikt voor binnen, maar toch niet 

passend. (10) 

32.  Voorziet in de kampeerbehoefte. (7) 

34.  Afneembaar verzamelpunt. (3) 

35.  Geleedpotige die in wezen zonder 

internet kan. (8) 

37.  Schuifpoeder. (5) 

38.  Leert de spanning er goed in te 

houden. (7) 

39.  Geeft verstandig en overtreffend 

richting aan. (4) 

40.  Japans departement dat door de 

Chinezen verorberd wordt. (3) 

41.  Gezanik dat niet alleen door het 

afdraaien van een smartlap ontstaat. (4) 

43.  Weinig amusant gehalte van een 

huiscryptograaf? Integendeel, dat is zeker 

18 krt! (6) 

44.  Luchtwaardige Sovjet religieuze die 

het als jongen met mannen doet. (6) 

45.  Bakboord voor boekhouders. (9) 

46.  Omdat spoedig (moest) is (het) zo-

even (gebeurd). (10) 

Verticaal 

2.  Klepperboom. (3) 

3.  Explosief bezit. (3) 

4.  Graad van verdienste. (13) 

5.  Gelegenheid waar brokkenmakers 

achter de tap staan. (11) 

6.  Zie H13.  

7.  Zeer kruimige (scharlaken) 

gewaarwording, van Leslie Howard. (14) 

8.  Vertolking die rechtstreeks uit het hart 

komt. (10) 

9.  Zie V11. 

11.  +V9: (Gespreks)stof die een 

welbespraakt mens (op een wat pijnlijke 

wijze) kan produceren. (4+3+2+8+8) 

12.  Woordenbrij. (11) 

14.  Kunst om onbestendig en geruisloos 

je dagen te slijten. (16) 

16.  Improvisatietalent doet je die 

opdonder ontwijken. (4+2+5+3) 

22.  Schrikbeeld voor een slinkend 

vermogen. (13) 

25.  Door weinig te kammen raak je eraan 

gehecht. (11) 

26.  Haar leden bezoeken vrijwel nooit 

een hakkenbar. (1+1+1) 

28.  Die circuleert met de wijzers van de 

klok. (9) 

29.  Hoorbaar bedrieglijke eenzelvigheid 

leidt tot bevoordeelde partners. (9) 

31.  Onpraktisch gevormde dame. (9) 

33.  Het voorstel is van de baan. (7) 

36.  Door het gebruik van druivensap 

verandert het bruingrijze huisvogeltje in 

een wedstrijdvlieger. (7) 

42.  Spanning tussen twee partijen. (3) 
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