
 

 
    
HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal 
3. Omdat een betaalbaar woordenboekje doorzichtig was  
 kon het breken (6) 
6. Kan de boot van Kwik, Kwek en Kwak hun  
 het leven kosten? (11) 
11. Deel van een supporterstrein? (12) 
14. Zo'n lellebel kan een enigszins beklemd gevoel geven (7) 
15. Rivier in het binnenland (3) 
16. Resultaten van naaldkunst zijn iemand op het lijf 
 geschreven (9) 
17. Als het bij bowling om deze pin draait is de kans op 
 gemorste punten groot (7) 
19. Als je uit een narcose ontwaakt voelt dat als thuiskomen 
 (5+3+10) 
20. Zeer schamel geklede hofdame? (3) 
21. Komt geldgroei hierin gecontroleerd tot stand? (3) 
22. Zo'n medisch instrument tref je dus (niet) bij V18 aan (9) 
23. Zo'n mannetje speelt feitelijk maar een bijrol (3) 
24. Boom van een meid (3) 
25. Naar het galgenveld gaan en dan later (of helemaal niet) 
 thuiskomen (6+6+6) 
27. Staat hiermee vast dat het kasteel uiteindelijk  
 wel verkocht is? (8) 
30. De laatste tijd gaan er nogal wat mensen dood (11) 
33. Dit feestelijke voordeel van de winkel betekent dat  
 het weer december is (12) 
35. Eva was een smaakvolle en prachtige vrouw (7) 
37. Zij wil altijd alles gelijk hebben (13) 
39. Uitglijer in beeld (7) 
40. Verbindingsklinkers (12) 
41. Zin om iemand aan te halen (6) 

    
VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Als die verderop niet dakloos meer is wordt hij in  
 verlegenheid gebracht (4) 
2. Symbolisch lijkt dit element het zoveelste onbekende (5) 
3. Minder artistieke etser? (11) 
4. Doet een jongen die met zijn meisje een onbekend en  
 donker steegje is ingelopen dit? (2+3+7+6) 
5. Bijvoorbeeld een ambtenarengerecht kan dus  
 kannibalistisch zijn (11) 
7. Bijeenkomst waar je door de jaren heen steeds meer oude 
 meesters ziet (11) 
8. Bij het afleggen van een busroute wil je dat er veel wordt 
 opgehaald (11) 
9. Sekswerker die haar diensten vooral tijdens de vierdaagse 
 aanbiedt? (13) 
10. Dit kan een polyglot op een volstrekt nietszeggende wijze 
 doen (6+2+4+5) 
12. Dat auto's nog sneller kunnen is onder voorbehoud (11) 
13. Zo'n loslopende hond gedraagt zich statig en  
 onafhankelijk (13) 
18. Ga je met je gammele eend toch maar naar die  
 knoeier toe? (10) 
26. Schuldvraag (3) 
28. Rare beschadiging die nog meevalt zolang er geen 
 dwarsdoorsnede is (6) 
29. Gebak van een Limburgs rund? (8) 
31. Met het resultaat is zo'n schilder steeds in de wolken (8) 
32. Als het standsverschil toeneemt komt er heel wat  
 bij kijken (8) 
34. Zo'n vreemde voorzet moet wel doeltreffend worden (6) 
36. Vormingswerk bij de bakkersopleiding? (6) 
38. Gemeenschapsgeld (4) 
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