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OMSCHRIJVINGEN 
 

 

Horizontaal 
 
1. Als hij van 't paard valt is dat zo goed als einde oefening (7) 

4. Zonder kussen kun je met dit drukmiddel je invloed niet uitoefenen (7) 
8. Wedstrijdonderdeel dat op een speelplaats wordt gefilmd (3) 

9. Hofdienaar met groene vingers (10) 
12. Je dik maken over de vraag of je wel op tijd zult arriveren (8) 
15. Wie dit heeft moet tijdens de vroegmis werken (13) 

16. In zo'n gedomesticeerd pakhuis doen veel gezinnen erg uit de hoogte (8) 
17. Geldt voor een harde werker die Zwitserland een ander aanzien weet te geven (2+3+6+9) 
18. Ureum (heeft als zodanig elementair de meest simpele vorm) (9) 

20. Met iemand praten over hoe je ervoor zorgt dat iets niet vervalt (11) 
23. Geen idee hebbend hoe een geheelonthouder dit zou kunnen zijn (8) 

25. Hierdoor weet de calculerende burger of het al (te) laat is (13) 
27. Inwoners van Eurolanden zijn zodoende voor gelijke behandeling (3+6+4+7) 
31. Schoolartikel om het gebied bij Bermuda handig in kaart te brengen? (11) 

34. Vingerwijzing dat een verbintenis echt is (9) 
36. Zijn in Meerdijk al jarenlang zowel goed als slecht (5) 

37. Zij gebruiken voor de duidelijkheid soms een beschuldigende vinger (9) 
38. Zuiplap (5) 
40. Deze ervaren filosoof is geen minkukel en werkt vast voor de Plus (10) 

41. Uniek document dat kennelijk niet de doorslag gaf (9) 
42. Is dit iemand die na zijn inspanningen nattigheid voelt? (8) 
43. Een discutabele Russische variant van landjepik spelen (9) 

 

Verticaal 
 
1. Het is heel netjes dat zo'n kraaivogel steeds de eerste prijs wint (11) 
2. Zo'n herenhuis hoeft niet een vrijplaats voor alleen vrouwen te zijn (13) 

3. Dit platte Amsterdamse water is in Duitsland meer van betekenis (3) 
4. Ondernemende beginneling (7) 

5. Direct in een paar tellen (11) 
6. Is in een tekst letterlijk op evenredige wijze verdeeld (13) 
7. Hierdoor kijk je schuin tegen zaken aan dus dat scheelt een beetje (7) 

8. Hiervan is sprake als je de gulle gever een poepje laat ruiken (5+4+4+6) 
10. Is toedrinken dan de oplossing voor dit probleem? (7) 

11. Een misdaad in Parijs kan buitengewoon onaangenaam zijn (5) 
13. De conclusie bij (onenigheid in) een geregistreerd partnerschap (2+3+2+4+8) 
14. Het is nogal glad dat het met grote auto's bergafwaarts gaat (6) 

19. Dit lot bracht Romeinen geen enkel geluk. Integendeel (5) 
21. (G)een volledige baan bij de voedselbank? (14) 
22. Zijn pil maakt desgewenst het inslapen een stuk makkelijker (5) 

24. Vorm van toezicht die een tijdige doorbraak moet voorkomen (11) 
26. Met zekere tussenpozen behoorlijk georganiseerd (8) 

28. Het is 'n hemel op aarde maar belemmert wel het zicht (9) 
29. "Koffie, koffie, lekker bakkie koffie" van Rita Corita als bemoediging? (10) 
30. In een ernstige verliessituatie valt die nog wel doeltreffend te redden (3) 

32. (Geen) (snelle) loopvogel? (7) 
33. Dit lijkt niet heel kort geleden en dat is erg slordig (5) 

35. Hij gaat als een trein door drooggevallen modder (8) 
39. Door enig knoopwerk kun je hiermee uiteindelijk net rondkomen (6) 


