
 

 

Horizontaal 

1. Vreemd triomfgebaar dat niet misstaat in een 

zesjescultuur. (4+4) 

5. Wordt ingediend via internet, met een brok in de keel 

weliswaar. (6) 

11. Gelimiteerde recidive volgens nautische billijkheid. (8) 

12. Niet juist daarom. (9) 

13. Normaal op vrijdag. (6) 

14. Slotakte. (11) 

15. Hun versnipperde rokken hebben ons tot tranen toe 

geroerd. (4) 

16. Niet net, wat langer geleden. (5) 

17. Geen groene natuur in de manege. (7) 

18. Recidive op verzoek van het gehoor. (3) 

19. Zie H34.  

21. Historische bestemming voor gangmakers, Bismarck 

uitgezonderd. (7) 

23. Uitgelezen betaalmiddel voor de slimme zwartrijder. (9) 

24. Klassieke benaming voor een fantasierijk nummer van 

Alberti, De Leeuw, Derby en Hazes. (6) 

27. Er klinken 'Good Vibrations' uit het dierenpark voor 

bijdehante vrouwen. (5) 

28. Herdruk of studie recidive. (13) 

30. Gestolen blik of zelfverlies . (7) 

32. Bescheiden theorie tegen het nadruppelen. (7) 

34. + H19. De instelling die een voetbalprof (niet) altijd voor 

ogen houdt. (3+5+4) 

35. Met ingetrapte koppeling assembleren. (11) 

37. Jantje, uit de kast gekomen, bekent kleur zo te horen . 

(7) 

39. Goddelijk onder zeil. (2) 

 

40. Een Bargoense cent verhindert dat uw as op de grond 

valt. (4) 

41. Recidivist met een flauw karakter, die geen maandsalaris 

ontvangt. (9) 

 

Verticaal 

1. Recidive in de denksport. (9+3+6) 

2.  Stof waar je blind op kunt varen. (4+3+10) 

3. Meunier (de la couture). (5+8) 

4. Late familie van het struikelblok. (7) 

6. Hun seksuele imago ten spijt, vinden zij gretig aftrek bij 

slager en banketbakker. (9) 

7. Uurwerken. (9) 

8. Voorgeschreven actualiteitenrubriek. (3+7) 

9.  Knappe jongen die na zo'n afwijzing gewoon doorvlindert. 

(14) 

10. Warme en vruchtbare zitplaats, die bijdraagt aan de 

daderanalyse. (12) 

20. Fatsoensrakkers. (11) 

22. Gaat spreekwoordelijk samen met klassieke arbeid. (3) 

23. Rasechte bubbels uit de Moezelvallei, daar dweept hij 

mee. (9) 

25. Kruimige Oranjetelg die bij het rooien van kleur blijkt te 

verschillen. (5) 

26. Minimale bezetting van de blaaskapel. (8) 

29. Tuk vanwege een depressie. (7) 

31. Gods zegen geeft hopelijk houvast. (5) 

33. Valt vreemd op het kerkhof. (5) 

36. Beknopte gegevens die iemand thuis kunnen brengen. 

(3) 

38. Een kontje voor de duiven. (3) 
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