
 

 

  
 

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal 
1. Deze meester wist het vroeger echt beter. (8) 
5. Behaarde modekoningin. (4) 
8. Oké, oké, je krijgt iets lekkers. (6) 
11. Legt iets gewichtigs in de schaal. (4) 
13. Zorgvuldig aanbrengen, die verf, anders moet ik je  
 een standje geven. (7) 
14. Zorgt voor (klassieke werken op de) planken. (7) 
17. Vreselijk, die vis! (3) 
18. Met meer zelfvertrouwen een pruillip trekken. (6) 
19. Weinig trek. (3) 
20. Kan niet berusten in het onvermijdelijke. (4) 
21. Dit onderkomen, hoe tijdelijk ook, moet je stevig 
 neerzetten. (6) 
23. Verkeerd geplaatst. (3) 
24. Instrument om aan te halen. (5) 
25. Franse kaas die bij H20 begint en op drank uitloopt. (7) 
27. Aromatische (?!) brandstof. (7) 
30. Instrument dat voor verbinding kan zorgen. (4) 
31. Werkt vanzelf mee aan een complot. (7) 
33. De agent kookt van woede. (4) 
34. Reclame voor een overzeese gelegenheid. (3) 
35. Een kat en een schat vereend in een geometrische 
 figuur. (7) 
38. Drank bereiden waarvan hij met volle teugen kan 
 genieten. (7) 
39. Boomweefsel voor een boek. (5) 
40. Grappenmakers die een goede opleiding volgen. (5) 
41. Vastgoed van weinig gewicht. (1+1; 2) (2) 
42. Hij bewaakt het doel. (7) 
45. Hopelijk laat het mijn vingers heel! (3)    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal 
1. Wijn voor een werkman. (5) 
2. Voor dit spel zijn veel bytes nodig. (2) 
3. Rustplaats voor een gesneuvelde. (5) 
4. Schone gekroonde. (5) 
5. Hoofddeksel om te omzeilen. (3) 
6. Handelt in kippen en kachels. (7) 
7. In beweging. (4) 
9. Wat groen is altijd voordelig. (3) 
10. Studierichting voor een uilskuiken. (4) 
12. Duivels, omdat het bos is uitgedund. (2+4; 6) (6) 
14. Onbehouwen koopman. (8) 
15. Laat dat pasje maar rustig liggen. (3; 1+1+1) (3) 
16. Bepaald, meestal, geen hip pleintje. (6) 
17. Middenstander die de deur op een kier houdt. (7) 
21. Sportman die zijn fiets kan mishandelen. (7) 
22. Die bewaker is een stuk! (4) 
25. Verwaterd verslag? (3) 
26. Jasje dat kan opbollen. (6) 
28. In die richting is die Europeaan te vinden. (3) 
29. Voor het vangen moet hij iets aandraaien. (6) 
30. Nogal glad, dat dit een Hollandse plaats is! (5) 
32. Beoordelaar die eindigt in de lift (7) 
33. Leven dat ons plaagt. (5) 
34. Komt o.a. in Brussel bijeen. (1+1; 2) (2) 
36. Ziekte waardoor je in de goot kunt belanden. (6) 
37. Stad in Noord-Frankrijk, die je anders schrijft dan  
 de naam zegt. (4) 

38. Stem die kan afzakken. (3) 
42. Scherm die je dan niet meer nodig hebt. (3) 
43. Ook de titeltdrager moet dit afdragen. (2) 
44. Heeft schik om een toer. (3) 
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