
 

 

 

Horizontaal 
3. Grijze graver (5) 
5. Keiharde werker op een bakfiets (7) 
6. Samengetrokken edelmetaal (2) 
7. Stuivend weefsel (7) 
8. Element van een ontkenning (2) 
10. Verzamelt as en stemmen (4) 
12. Het beste van een plant (5) 
14. Na deze vermaning werd het verzwegen (3) 
15. Met meer gretigheid de nagels erin zetten (7) 
16. Deze vedette buigt niet. (4) 
20. Aan beide kanten houdt hij het schoon. (4) 
21. Bijtende grondstof (4) 
23. Zit zo vaak te computeren dat de boel gaat slijten? (4) 
26. Geestelijke zorg (4) 
27. Garantie voor de afloop (4) 
28. Meer tijd nemen voor het verschonen (6) 
29. Wat je hoort, hoort bij hem of haar. (3) 
31. Rivier die niets voorstelt? (3) 
32. Dat komt er bovenop. (2) of (2) 
35. Tijd om op vrijersvoeten te gaan, ook al heb 
  je niets op zak. (3) 
37. Dat is onze omroep niet meer. (3) 
40. Bindsla (4) 
41. Ok, ok, je krijgt iets zoets. (6) 
42. Kledingstuk waar je het (niet) warmer van krijgt. (5) 
44. Leerzaam meervoud (3) 
45. Jongetje zonder slaapproblemen (6) 
46. Water met een vieze smaak (4) 

Verticaal 
1. Door regenen roestiger (7) 
2. Ze zijn nog jong en doen gevaarlijk werk. (7) 
3. Houd de pas erin! (5) 
4. Beter (maken) (8) 
5. Hij gebruikt de pook en/of het pookje. (9) 
9. Organische eenheid (5) 
11. Wat kan ze toch vervelend wezen! (4) 
13. Uitgekleed lidwoord (2) 
17. Hij staat langs de kant te treuzelen. (7) 
18. Afstandelijk getal (5) 
19. Dat ze met glans glaasjes opheeft... (6) 
21. (Wordt vaak) rol(rond geknipt) (4) 
22. Munt als wapen (3) 
24. Lichaamsdeel dat de aandacht trekt (4) 
25. Waterbericht (4) 
30. Stad met een (mij vertrouwde) meisjesnaam (5) 
33. Al gauw zie je symmetrie in dit voorzetsel. (3) 
34. Granen met een wit vlekje (4) 
36. Broek met veel zakken (7) 
38. Van een zitting voorzien succesnummer (6) 
39. Woord(en) (3) 
43. Dit geeft de doorslag! (4) 
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