
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59

60 61

Horizontaal

2 deel van een 
rijwiel (9)

11 aard-, veld- of 
boomvrucht (7)

17 Latijns 
voorvoegsel (2)

19 evenwel (9)

21 Engelse 
fabrieksstad (5)

22 afsluiter (3)

24 amandelachtige 
plant (5)

25 afgezonderd (3)

27 lof die iemand 
toekomt (3)

29 aanbeveling (4)

31 afhangend 
velletje (3)

32 langdurig (7)

33 aanlegplaats (2)

34 afdeling (7)

36 deining (5)

37 onbeleefd (3)

38 achtereind (6)

39 kleur van het 
gelaat (5)

40 gerecht in Spanje
(6)

42 bundel (3)

43 aas (5)

44 angstwekkend 
droombeeld (7)

45 plaats in 
friesland (2)

46 vlaktemaat (7)

47 paardje (3)

48 beschermer der 
gehuwde vrouw 
(4)

49 biezen mandje 
(3)

50 getal (3)

51 deelnemer aan 
een wedstrijd (5)

53 genitief van de 
(3)

54 automerk (5)

56 industrie (9)

59 meubel of 
huishoudelijke 
artikel (2)

60 betrouwbaar (7)

61 opklapbaar 
ledikant (9)

Verticaal

1 beddengoed (9)

3 per (2)

4 eek (3)

5 plaats in 
gelderland (6)

6 beroep (5)

7 aantal 
bijeenbehorende 
voorwerpen (4)

8 deel van rijn (3)

9 ten einde (2)

10 het opheffen (7)

12 alles bij elkaar 
(2)

13 beroep (7)

14 iemand die veel 
van computers en 
internet weet (4)

15 eredicht (3)

16 domoor (2)

18 ad hoc (7)

20 actief (5)

23 aardappelprodukt 
(5)

26 kuuroord (3)

28 dubbelboot (9)

30 afbeelding op 
doorschijnende 
ondergrond (3)

32 Europese rivier 
(5)

33 hoofdofficier van 
de hoogste rang 
(7)

35 prikkel (7)

36 lekker (7)

37 kleur (5)

39 deel van het 
lichaam (5)

40 schotel (6)

41 baskische 
afscheidingsbew
eging (3)

43 aker (3)

44 deel van 
kaartsysteem (5)

46 slechthorende (4)

47 binnenste (4)

49 driestaart (3)

51 deel van een 
kippenhok (3)

52 bot (3)

54 Latijns 
voorvoegsel (2)

55 apparaat, 
werktuig of 
gereedschap (2)

57
nationaliteitsl

etters 
vaticaanstad (2)

58 schilder of 
beeldhouwer (2)


