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Horizontaal

1 opening tussen 
woorden (6)

6 bewustheid (5)

12 balk van een 
hooiberg (4)

13 hit van lenny 
kuhr (6)

14 onbekend 
vliegend 
voorwerp (3)

17 frank (4)

18 landbouwbedrijf 
(8)

20 alcoholvrije 
dranken (3)

22 reputatie (3)

23 wanddecoratie 
(3)

24 schaakstelling (3)

26 schaatser (6)

27 zandstrook (6)

28 stof in de celkern 
(3)

29 land in zuid-
Europa (6)

33 staat in de VS (6)

37 bijt in ijs (3)

38 ongrijpbare 
tennisopslag (3)

39 krachtige 
springstof (3)

40 gemeente in 
gelderland (3)

42 huizenverkoper 
(8)

43 algemene 
Nederlandse 
bond voor 
ouderen (4)

46 meisjesnaam (3)

47 textielplant (6)

48 tafelgast (4)

50 deel van been (5)

51 arbeid (6)

Verticaal

2 fielt (6)

3 alcoholisten 
vereniging (2)

4 rijwiel met vier 
trappers (6)

5 aanduiding van 
tegengesteldheid 
(2)

6 producten met 
zorg voor het 
milieu geteeld 
(3)

7 boomschimmel 
(3)

8 Spaans 
middagdutje (6)

9 bekende vulkaan
(4)

10 ferrum (scheik. 
afk) (2)

11 eierplant (9)

15 mag niet, hond 
(4)

16 doctorandus (afk) 
(3)

19 deel van gebouw 
(5)

21
kindergeneesk

unde (9)

24 symbool voor 
platina (2)

25 voertuig op het 
ijs (2)

27 uit het vuistje te 
eten voedsel (5)

30 beroep, ambt of 
functie (6)

31 schuif (2)

32 discotheek in 
amsterdam (2)

34 glop (6)

35 achterste deel (6)

36 harde plof (4)

38 achtervoegsel (3)

41 ginder (4)

44 uitroep van 
afkeuring (3)

45 uitroep van 
opluchting (3)

47 kilowatt (afk) (2)

48 evangelische 
omroep (afk) (2)

49 elektrotechnisch 
ingenieur (2)


