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Horizontaal
1 arbeid voor 

deskundigen 
(7)

7 handwerk (7)
13 soort groente 

(3)
14 kunstwerk (7)
16 beddengoed 

(5)
18 plaats in 

Engeland (4)
20 gezanik (5)
21 dienstmaagd 

(6)
22 bordeauxwijn 

(5)
24 door, met (3)
25 deel van een 

gebouw (5)
26 gobbelen (6)
28 achten (7)
30 economische 

gemeenschap 
(2)

31 echoapparaat 
(5)

33 renschaatsen 
(5)

34 voornaam (3)
35 hetzij (2)
37 harde stof (5)
39 maand (gr) 

(3)
40 post (eng) (4)
41 zeelt (3)
43 alle twee (7)
45 automerk (5)
46 helling, 

schuinte (5)
48 krib (3)
49 tuinder (5)
50 niet meer ziek 

(5)
51 tweeslachtig 

dier (7)
53 maag van de 

herkauwende 
dieren (3)

55 in mindering 
(4)

56 bronwater (3)
57 voor alles (5)
59 waarnemend 

(2)
60 kuis (3)

61 crime (5)
63 ongesteldheid 

na een 
drinkpartij (5)

65 Grieks 
voorvoegsel 
(2)

66 debarcadère 
(7)

68 bespieden (6)
70 bonk (5)
71 loofboom (3)
73 Aziatische 

ziekte (5)
74 heen en weer 

zwenken (6)
76 stad bekend 

door 
motorrennen 
(5)

78 rivier in 
Portugal (4)

79 drukkend 
voortbewegen 
(5)

80 koude 
lekkernij (7)

82 plechtige 
verklaring (3)

83 waterkering 
(7)

84 schotse 
lindeboom (7)

Vertikaal
1 deel van een 

gebouw (5)
2 denkbeeldige 

spil (6)
3 nummer 

honderd (2)
4 grovelijk (3)
5 lange strook 

papier (4)
6 afdeling van 

een kantoor 
(5)

7 lucht (eng) (3)
8 persoonlijk 

voornaamwoo
rd (2)

9 ademen (6)
10 netjes (5)
11 lomperik (4)
12 maat of 

gewicht (3)
13 teken (7)
15 deel van een 

gebouw (5)
17 baldakijn (7)
19 tropisch 

vruchtvlees 
(5)

21 volk (5)
23 menspaard (7)
25 gerief (5)
27 deel van een 

balans (5)

29 aanstellerij 
(7)

30 provincie in 
Ethiopië (7)

32 watervogel 
(3)

34 groep 
deskundigen 
(5)

36 gelukwensen 
(7)

38 vierde maag 
van 
herkauwers 
(7)

40 driest (3)
42 klap (5)
44 etiket om de 

hals van een 
fles (3)

45 bijwoord (7)
47 ophef (3)
49 geweldige (5)
50 angstig, bang 

(7)
51 lettertype (5)
52 deel van tang 

(3)
54 deel van het 

achterwerk 
(7)

56 deel van een 
molen (5)

58 deel van een 
gebouw (5)

61 strikt (6)
62 publieke 

vermakelijkhe
id (5)

64 degen (6)
66 telwoord 

(eng) (5)
67 belachelijk 

mens (5)
69 behoeftigen 

(5)
70 loopvogel in 

Nieuw-
Zeeland (4)

72 boomvrucht 
(4)

75 eenheden (3)
76

binnenvaa
rtschip (3)

77 hoofdzonde 
(3)

80
voornaam

woord 
persoonlijk 
(2)

81 salvis omissis 
(2)


