
 

 
    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
8. Hierop staat dus vaak een gelikte inhoudsopgave (6) 
9. Kortweg een sfeerverziekend gas (3) 
11. Wielerwedstrijd waaraan je al dan niet kunt  
 deelnemen? (10) 
13. Richtingsverandering die financieel goed of slecht  
 kan uitpakken (13) 
14. Gekeuvel dat volstrekt dwaas is (7) 
15. Als het laatste sateetje op is blijft er weinig anders over 
 (2+3+6+6+5) 
18. Die trein heeft nogal indruk gemaakt (5) 
21. Opbeurende reden om hier een koffieplantage  
 te vestigen? (11) 
22. Leerleerschool? (4) 
24. Verbond kort de gebroeders Brenninkmeier (7) 
25. Past die op de deur van een rovershol? (13) 
26. Is nodig om je als man ergens in vast te bijten 
 (2+6+2+6+6) 
30. Groeizaam deel van het grootwinkelbedrijf (9) 
31. Werken hierin de dam- en schaakbond samen? (11) 
33. Bloedstollend momentje (3) 
34. Bevat soms geld als water (3) 
36. Schuilplaats waar je zowel in als uit kunt stappen (4) 
37. Het bedrag waarvoor je bent opgelicht? (9) 
39. Ergens waarnemend burgemeester worden (2+7+6+5) 
41. Geeft die mensen met ruggengraat toch een erg  
 winderig gevoel? (11) 
42. Groepen militairen die op een harmonieuze manier 
 optreden (8) 
43. Hiermee gaat een sportieve gangmaker voorop (5) 
44. Deel van het Y-chromosoom dat samengevat op 
 vermoeidheid wijst? (5) 

    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Volgens deze  Haagse regeling ontvangen bibliotheken een 
 uitkering als alle boeken uitgeleend zijn (16) 
2. Dat deze verleidster zich demonisch gedraagt is  
 alarmerend (6) 
3. Krachtig zijn hoop proberen uit te drukken (6) 
4. Deze kogels gaan in een verticale richting (10) 
5. Soort jaloezie dat vrouwen (g)een lullig gevoel geeft (8) 
6. Bepaalde karakterbeschrijving van een ICT'er (4) 
7. Beginnend politicus (6) 
10. Men beweert dat die operatie voor Caesar als een 
 verlossing kwam (11) 
11. Het niveau van de gemiddelde kijker? (9) 
12. Deze gênante vertoning is voor een lijndienstchauffeur 
 tijdens het werk een aderlating (2+4+2+2+3+6) 
14. Kiellegging (4+2+6+6) 
16. Volgens de KNWU een verboden ontsnappingsmiddel (3) 
17. Deze combinatie van cafetariaproducten heeft iets 
 doorzichtigs (7) 
19. De sneeuw van de televisie halen? (9) 
20. Welbeschouwd een wiskundige op HBO-niveau die op 
 voldoening wacht? (8) 
23. Medewerkers van een advocatenkantoor (14) 
27. Streekgebonden mate van doofheid (11) 
28. Vlaamse toiletdozen met pretenties (11) 
29. Wordt die (nooit) gehouden door gevangenen die  
 hun cel zat zijn? (10) 
31. Twee, vier of acht op het water ten behoeve van  
 de beschaving? (9) 
32. Als gevolg hiervan wordt de vooruitgang steeds minder (8) 
35. Vind je (soms) helemaal achteraan in een schaapskooi (3) 
38. Deed een controlerend arts om de dienstvaardigheid  
 te bepalen (6) 
40. Op deze plek vind je letterlijk een (on)bekende pijn (5) 
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