
 

 
    
HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
5. Wordt niet oeverloos door zandlopers gemaakt (15) 
10. Brandoffer dat aanstekelijk werkt (7) 
12. Illegale activiteit van partijjongeren in coronatijd? (11) 
14. Een (stuk van) voltaire op de planken (schept een band) (10) 
16. Hij is ten eerste weinig exact ingesteld (4) 
17. Hij maakt nogal wat smerige producten (13) 
18. Volgens zeggen is dit geld (3) 
19. Doet een schoenmaker die een kinderschoentje repareert  
 en dan ongemerkt weggaat (3+10+5) 
21. (G)een korte maand (3) 
22. Hij is baas over wanneer er wat betaald wordt (14) 
25. Is het gevolg van wat eraan vooraf ging (7) 
27. Operationele wegmakers (12) 
28. Dat ondeugende schaap maakt een helder lawaai (8) 
30. Niet doorhebben waarom sommige paarden alleen maar 
 vooruit kunnen kijken (3+10+2+5) 
32. Laffe coureur die wel grote rondes rijdt (9) 
33. Het herscheppen leidt tot ontspanning (9) 
35. Korte hulproep (3) 
36. Restauratieve arbeid van een plastisch chirurg? (10) 
38. "Werda" was er een typisch maar wel zwak voorbeeld van (10) 
40. Bosweg in Apeldoorn? (3) 
41. Zinvolle logopedist? (8) 
42. Normaalgesproken is dit in de regio snelheidsbepalend (10) 
43. Er is enige slagvaardigheid nodig om hiermee de erfgrens  
 te bepalen (4) 
44. Puzzelmaker bij een krant? (12) 
45. Buitengewoon jongensachtig (5) 

    
VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. "Vanmorgen vloog ze nog" zongen de Belgen al in 2001  
 over haar (6) 
2. Zo'n soort stem heeft zeker geen voorkeur (6) 
3. Wordt hiermee met gevaar slechts één soort autobrandstof 
 vervoerd? (14) 
4. Was vóór zijn geboorte dus kennelijk al oerlelijk (18) 
6. Zorgt deze gerechtsdienaar voor displezier? (13) 
7. Uitspraak van iemand die (in geen geval) buiten mededinging 
 meespeelt (3+3+2+4+4+4) 
8. Juridisch plaatsbewijs (5) 
9. Buiten()gewoon aardig persoon als cultuurbarbaar? (10) 
11. Gewoon kinderachtig (7) 
13. Maakwerk (9) 
15. Een hekel hebben aan gevangenissen zonder  
 binnenplaats (4+6+7) 
20. Die opkikkertjes moet je maar slikken (9) 
23. Vanwege de nieuwe structuur zijn er heel wat mensen 
 ontslagen (15) 
24. Immer onbeklemtoonde lel? (13) 
26. Dit kledingstuk wordt bij het aantrekken even over het 
 hoofd gezien (8) 
29. Heft zij gecontroleerd spelbederf op? (11) 
31. Hoe een baby er vlak voor de geboorte bijligt kan wel  
 in de krant (9) 
32. Te lezen valt dat deze kabouter samen met Pim naar  
 de speeltuin gaat? (7) 
34. Door zo'n soort reactie kun je er wel warmpjes bij komen  
 te zitten (8) 
37. Afscheiding waarbij met alle respect links en rechts 
 gangmakers staan (7) 
39. Onwellevend persoon (4) 
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