
 

 

 

 

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
 
2. Hij speelt de dader. (6) 
5. Graansoort die weerstand oproept. (4) 
7. Hij is werkzaam in een dienende functie. (5) 
8. Sla(ap) maar. (4) 
9. Geen of toch (een) vochtgebrek. (4+2+6) 
12. Drinkgerei dat je in de grond stopt. (3) 
14. Roep om informatie. (3) 
15. Vrouwelijke en muzikale stad overzee. (2) 
17. Gekant tegen die kant. (5) 
18. Je moet erbij zijn, wil je iets krijgen. (7) 
19. Gemunt getal. (4) 
21. Kleiner dan een driekwartjas. (4) 
22. Dames gaan voor bij deze optredens? (9) 
24. Komeh bont en blauw uit Noord-Afrika. (5) 
25. Dit paard kan hout verplaatsen. (6) 
28. Wissel tijdens het melken. (6) 
29. Dit kun je daar drinken. (4) 
30. Al wiebel ik, ik wil de strijd aangaan. (6) 
33. Brandstof die een klap kan geven. (4) 
35. Bestel dat de buikriem aanhaalt. (6) 
37. Beschermt de dieren en hun melk. (7) 
39. Blad voor haar. (4) 
41. Muzikale reeksen. (6) 
42. Slagbomen. (4)    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
 
1. Gerijpte drank? Niet echt! (5) 
2. Beklemmende diplomatieke relatie. (7) 
3. Gerucht vanuit de diepte. (4) 
4. Vrucht van minstens A2-formaat. (6) 
5. Bericht dat hard aankomt? (4) 
6. Hier verfrissend, daar verdovend. (4) 
7. Lastdier in werking. (3) 
8. Gemotoriseerd span. (11) 
9. Ste(vig)e. (5) 
10. Ook met water alleen kan hij stimulerend werken. (5) 
11. Fijnbesnaard iemand met H9. (9 of 3+6) (9) 
12. (De) neus (optrekkend). (5) 
13. Voor niks, maar ook niks waard. (7) 
16. Dit jaar gaan we naar de West. (2) 
18. Keiharde jongen. (6) 
20. De laborant wil iets vastleggen voor later. (6) 
21. Dit systeem ligt achter ons. (3) 
23. Vervoer door het moederland. (5) 
24. Dat zo'n welluidend instrument zo tekeer kan gaan! (5) 
26. Duikeling tussen hoogten. (3) 
27. Wie jou niet mag, kan je opjagen. (5) 
31. Die organisatie streeft naar eenheid. (2) 
32. Zij geven steun aan wezen(s) die het nodig hebben. (7) 
34. Dit bindmiddel is raak. (4) 
36. Zou je hieruit kunnen komen door te snijden? (7) 
38. Vroeg (of laat) gebruik je dit voorzetsel. (3) 
40. Een strook met glinsterende draadjes. (4) 
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