
 

 
    
    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
1. Hierbij is de vuistregel dat de slagvaardigste wint (6) 
4. Yabba Dabba Doo maakte hier dus (lang geleden)  
 deel van uit (7) 
8. (Koningsgezinde) tuinierster (7) 
14. Kost dit effectief je portemonnee? (11) 
15. Is dit platte zakje een portemonnee voor smeergeld? (9) 
16. Ook hij werkt beroepshalve achter een raam (9) 
18. Zegt zo'n lied wat over de houdbaarheid van lariekoek? (11) 
19. Opwinden door vaag te blijven (6+6+7) 
22. Een plantendokter of boomchirurg heeft iets zweverigs (13) 
24. Naar omstandigheden een moderne gelegenheid? (8) 
25. Het is maar schijn dat dit in veilig zwembadwater hoort (5) 
26. Zo'n persoonlijke karakteristiek vergroot de pakkans (11) 
28. Bij het optuigen van de kerstboom toenadering zoeken? 
 (2+2+11+4) 
31. Gebeurt bij ruilverkaveling landelijk (11) 
33. Als zodanig kun je dus best zonder (7) 
35. Dit kruipgat in de risicosfeer maakt dat het toch  
 goed afloopt (3) 
37. Met schuldbesef voldoen (9) 
38. Samengevat moet tijdens deze periode een nieuwe arbeider 
 leren hoe het moet (9) (2+7) 
39. (On)zeker persoon (3) 
40. Ook de kat beschouwt dit als een aanhalingsteken (3) 
41. Jas uit Noord-Ierland? (6) 
42. Vond een anders geaard iemand uit Warschau iets anders? (9) 
43. Hij is zogenaamd helemaal niet grappig (5) 

    
    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Wintersportonderdeel voor (zelf)bewuste niet-drinkers? (9) 
2. Zo onhandig als een invalide die slecht ter been is (7) 
3. Kunstig naaldwerk (3) 
5. Welgeteld bloednieuw en dus nog ongebruikt (11) 
6. Onder andere corona maakt dat hij nu minder spoort (13) 
7. Provinciehoofdstad waar alles om draait (5) 
9. Het is nogal onzeker of het een gelijkspel is (9) 
10. Gelijk hierna valt er voor servicegerichte sporters voordeel 
 te behalen (5) 
11. Zo'n boot gaat (niet) gierend over het water (10) 
12. Stelt men steeds weer vast op kliekjesdag (3+2+10+4) 
13. (Roekeloos) uitrukken (5+3+2+9) 
17. Toch wel ordelijke haardracht (7) 
20. Medisch vakgebied volgens de huidige stand van de 
 wetenschap? (12) 
21. De spullen van je familie inpikken? (7) 
23. Werd hierop de Bommel-strip getekend? (13) 
25. Deze traditionele duiven- en konijnenhouder heeft iets 
 magisch (10) 
27. Dit experiment met een hertachtige is van voorbijgaande 
 aard (10) 
29. Volgens een Chinese overlevering zou Batman zo te zien 
 voor corona hebben gezorgd (9) 
30. Modern vliegtuig in het koloniale tijdperk? (8) 
32. Absoluut niemand uit Engeland (4) 
34. Dit is vaak een heel populair biertje (6) 
36. Aanbidding? (5) 
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