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8. Dit deed Bokito door middel van borstklopperij (9)
11. In de laagste klassen werden ze al opgeroepen zich te
verenigen (12)
13. Kraamt hij nu luidkeels uit wat hij vroeger al uitkraamde? (15)
14. Op sluwe wijze is het misleidend (6)
15. Wordt een trouwe en respectvolle hond geacht te doen
(3+7+6+6)
16. Zo'n populair kledingstuk wordt door dat ventje gedragen (7)
18. Meerstemmig zangstuk uit een waardevolle verzameling? (5)
20. Mondeling bevel om te leveren (5)
22. Werden die gebruikt om grote gemeentes te verdedigen? (11)
25. Beulsarbeid op het galgenveld? (10)
27. Salaris laten uitbetalen kan ook een straf betekenen (3+9+4+6)
30. Kun je hiermee op sociale media je identiteit verdoezelen? (13)
33. Personificatie van de grapjas of de lolbroek? (8)
35. Marktplaats om gezellig(e) drank te kopen en het ook warm
te houden? (9)
38. Worden die gebruikt om smerige vloeistoffen te zuiveren? (11)
41. Het kost veel geld om te voorkomen dat je in gevaarlijk
vaarwater komt (3)
42. Dit is geheid zeker zo (8)
43. Over de hele breedte vormt dit steeds weer hetzelfde liedje (12)
44. Vind je dit stuk speelgoed vaak in een konijnenhok? (9)
45. Slaginstrument binnen de sportvereniging? (4)
46. Op speelse wijze deelneming betuigen? (7)
47. Hoewel ze er in Engeland pindakaas van maken stelt het daar
maar weinig voor (7)

1. Werden die gebruikt om paardentrams op snelheid te krijgen? (6)
2. Zij is onderwerp van een voorstelling (10)
3. Een gelikte opknapbeurt geven? (8)
4. Hierin kun je druk bezig zijn en verward raken (4)
5. Het heeft iets wanhopigs om mensen die toch al geen geld hebben
op te lichten? (2+5+6+6)
6. Word je dit als iemand almaar blijft zeiken (6)
7. Zo'n serie producten vind je in elke wet terug (14)
8. Rijdt hiermee het elftal dat zwaar verloren heeft weer naar huis? (9)
9. Boeten kan mooi tot verbondenheid leiden (7)
10. Advies hoe je het best bezwaar kunt maken? (11)
12. Zo glibberig kan het modderige kronkelweggetje naar je
visstek zijn (7)
17. Papa? (3)
19. Onder dramatische omstandigheden kun je hiermee toch nog
een prijs winnen (7)
21. Onbeschaafd of ongeschaafd? (3)
23. Draag je zo'n jasje tijdens de wintersport? (12)
24. Heeft zo'n bestuurdersmodel vier instapmogelijkheden? (5)
26. Deze jongen tref je veelvuldig in de dierenwereld aan (12)
27. Moet iets wel zijn voordat een waarnemer er iets aan heeft (9)
28. Schreef Frans zijn pennenvruchten onder deze naam? (3+2+5)
29. Weerspiegelt zo'n grafiek kortweg het levensritme? (3)
31. Luchtige houding (3)
32. Engelse paling hoort luchtig te zijn (3)
34. Zo'n woestijnbewoner gedraagt zich ongehoord luidruchtig (8)
36. Moet dit voor de gehele editie betaald worden? (7)
37. Reageerden de gebroeders Koeman als zodanig
op rode kaarten? (7)
38. Krom gepraat heeft iets zeer onbillijks (7)
39. Megavaccinatie om de oplossing geleidelijk binnen te krijgen? (6)
40. Moderne trekschuit? (6)

