
 

 

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
2. Zit minstens twee keer in een verzameling (7) 
5. Smaakmaker voor wie in de put zit? (7) 
11. Bewaar je hierin stukjes uit de krant? (12) 
13. Weerklinkt als er door een babbelkous in de put  
 gepraat wordt (9) 
14. Kledingstuk dat in Engeland kort gedragen wordt (6) 
15. Loon naar werken (7) 
16. Zo'n rally wordt kennelijk langs de melkweg verreden (7) 
17. Steeds erop terugkomen dat je kliekjes eerst moet 
 verhitten (4+4+4+8) 
18. Doet denken aan een groep van twee triootjes (6) 
19. Logistiek management dat zorgt voor de toestroming (14) 
23. Wordt de dijkverzwaring deels met een goedkope 
 granaatwerper gedaan? (13) 
26. Deze internationale zangeres was namelijk in staat  
 te werken (7) 
27. De jarige vraagt zich zo verontwaardigd af wat  
 zijn cadeaus zullen zijn (3+6+2+3+6) 
31. Wat de wet van Einstein ons leert is maar betrekkelijk (12) 
32. Duursporter die niet rust voordat bij iedereen de kop  
 er snel af is? (9) 
33. Meest extreme vorm van een niemendalletje? (6) 
34. Met een zekere frequentie kun je hiermee je favoriete 
 station kiezen (5) 
35. Springlevend circusdier (3) 
36. Voorwoord (3) 
37. Schade zorgt er mede voor dat je wijzer wordt maar  
 is dat dan oneerlijk? (7) 
38. Levensvorm die Sinterklaas wijselijk bij zijn metgezellen 
 niet wil horen (6) 
39. Welvaartsstaat? (3) 
40. Veroorzaakt dit een kwaadaardige vorm van geelzucht? (3) 
41. Hij gaat verder dan een oppervlakkige koppensneller (12) 
42. Franse bestuurder die internationaal zijn weg weet (7) 

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Wintersporter die het ten slotte moet hebben van zijn 
 vertragingstaktiek (6) 
2. Zo'n willekeurige weg kruist (niet) noemenswaardig  
 de hoofdroute (11) 
3. Alcoholvrij wintersporten? (9) 
4. Niet normale brandstof uit de tijd dat het (minder dan)  
 de helft kostte? (9) 
5. Uitgesproken (negatief) oordeel van de kunstkenner  
 over 's mans aquarel (3+2+9+7) 
6. Was dit kleine Greetje toen ze door Eddy Christiani 
 voorbeeldig werd bezongen? (11) 
7. Hierdoor ontstaat duidelijk een streperige vlakverdeling (7) 
8. Een modelburggraaf of -kasteelheer bepaalt dus indirect 
 het soort sleutel (8) 
9. Dit is bij uitstek een kroeg om een pubquiz in  
 te organiseren (14) 
10. Bijvoorbeeld stukje bij beetje kachelhoutjes hakken? 
 (4+4+2+5+5) 
12. Hierin is iets volkomen volmaakt (9) 
20. Worden deze peulvruchten in de kraakinstallatie van  
 een raffinaderij verwerkt? (9) 
21. Is hiervan sprake als kloosterzusters bij onenigheid  
 (niet) tussenbeide komen? (14) 
22. Nog een bevel om achter een crimineel aan te gaan? (12) 
24. Zo'n stand alone parkeerplaats voor een fiets heeft 
  iets plats (11) 
25. SRV-wagen avant la lettre? (11) 
28. Zo'n in- en uitgang is met name geschikt om afscheid  
 te nemen (9) 
29. Als je vaak hieraan lijdt kan dat eigenlijk geen toeval  
 meer zijn (9) 
30. Schijnt net gekocht (10) 
39. Softe clubkleur? (4) 

 

 

MYOPOGRAM 

205 
6 mei 

2022 
    
    
    
    
    
    
    

©Myoop/JCS 
    
    
    

IIIInznznznzenenenendddden en en en totototot/mett/mett/mett/met    
zzzzondag ondag ondag ondag 29 mei29 mei29 mei29 mei    


