
 

 
    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
7. Bij iemand die in armoede leeft werd er niet  
 geïntervenieerd (11) 
11. Zeer zwaar uitgevallen oorijzer? (8) 
14. Deel van een steenfabriek waar vormingswerk 
 plaatsvindt? (10) 
15. Dank zij de verhoging is dit een fantastische  
 voorstelling (11) 
16. Doet een concertmeester dit omdat hij de boventoon 
 voert? (2+6+5+6) 
18. Merkwaardige waterplaats (3) 
20. Deze dominee heeft (n)iets schaapachtigs (11) 
21. Kun je hiermee behoorlijk op je neus kijken? (7) 
22. Optisch toiletartikel dat met name door drukkers  
 wordt bezeten (4) 
24. Lelijken (om het financiële doel te bepalen) (9) 
26. Er komt ooit een moment dat er geen geschil meer is (4) 
27. Tijdens de Franse Revolutie leidde dit devies  
 hoofdzakelijk tot beulswerk (2+6+6+6) 
30. Tegenover haar kinderen komt zij tegenwoordig liever 
 gemaakt over (12) 
33. Het is voor mij nog twijfelachtig wie dit duel wint (9) 
36. Voor een baantje levert dit niets op (3) 
37. Ik verzeker je dat op die dag de Zuiderzee  
 het IJsselmeer werd (12) 
38. Krijg je een toetje of dessert aan het eind  
 van het werk? (7) 
39. Voortdurend waandenkbeeld volgens een vast plan? (8) 
40. Zo'n heel klein wezentje zie je normaal niet zitten (14) 
41. Royale vis (3) 
42. Was hij dus steeds bij jou in de buurt woonachtig? (10) 
43. In dezelfde mate kort van stof? (8) 
44. Velen geloven dat hij de hand aan zichtzelf sloeg (4) 

    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Deze gespecialiseerde groenteboer doet in grappen (12) 
2. Als gevolg hiervan kan alles in elkaar donderen (8) 
3. Een handige en snelle manier om te bouwen of wormen  
 te vangen (4+3+2+5+7) 
4. Op deze grote hoogte mag er niet over gepraat worden (10) 
5. Beperking waartoe een herhaaldelijk kastekort  
 kan leiden (10) 
6. Wordt bij een kinderspel van doodslag verdacht (5) 
8. Wie overboord slaat doet niet meer mee (6+2+4+6) 
9. Typisch de ziekte waaraan een suikeroom kan lijden? (8) 
10. Geeft in bedekte termen de mogelijkheid zowel hoog als 
 droog te zitten (3) 
12. Het optreden van Lee Towers had iets onsportiefs 
 (3+2+9+6) 
13. Grondige wijze om het onderste boven te krijgen (9) 
17. Oorspronkelijk afkooksel van ijzerhoudende grond? (7) 
19. Deze dieren zijn zo uitgesproken ongeschikt als symbool 
 voor 'Wakker Dier' (6) 
23. Hij lijkt beroepsmatig op zeer krachtige wijze zorg  
 te verlenen (11) 
25. Een bekend ophaalpunt op scholen (11) 
28. Van essen? (11) 
29. In cafés en bars valt ook veel te leren (10) 
31. Stappen niet betalende meerijders hierdoor  
 onderweg in? (8) 
32. Hebben automobilisten die aan de rechtervoet? (9) 
34. Actie van een behoudende doelverdediger (7) 
35. In die uitgewerkte toestand is 'rust zacht' dubbel op  
 zijn plaats (7) 
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