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Horizontaal

1 gezanik (6)

6 drukkend (4)

9 chemie (3)

12 eiland in de 
egeïsche zee (3)

13 plaats in Italië (7)

15 vangwerktuig (5)

17 stommeling (4)

18 in samenwerking 
met (afk) (3)

19 Egyptische godheid 
(3)

21 rivier in nederland, 
noord-brabant (4)

22 noordnoordoost (3)

24 drukletter (7)

27 bevestigend 
antwoord (3)

28 behaarde vrucht (4)

31 voorzetsel (3)

32 deel van de wereld 
(4)

34 ach (2)

36 dier (6)

38 nonchalant (7)

40 internationaal 
merkteken op 
vrachtwagens (3)

42 oude vlaktemaat (3)

43 deel van een 
gebouw (3)

44 rivier in utrecht (3)

45 advies van een arts 
(7)

47 bekend zijn (6)

49 fermium (2)

51 plaats in Europa (4)

52 houten bak (3)

53 deel van een 
zeilboot (4)

55 bergketen in klein-
Azië (3)

57 dippen (7)

60 maand (afk) (3)

62 ongecompliceerde 
muziek (4)

64 donzig propje (3)

65 straatmeid (3)

67 plaats in de benelux 
(4)

68 plaats in Australië 
(5)

69 zwachtel (7)

72 onderzoeker in 
opleiding (3)

73 toestel (afk) (3)

74 actief (4)

75 buisverlichting (6)

Verticaal

1 betuiging van liefde 
(4)

2 deel van een as (5)

3 en personne (afk) 
(2)

4 naam van een 
gebouw in 
Amsterdam (3)

5 elfsteden (4)

6 iridium (2)

7 deel van Indonesie 
(5)

8 driest (4)

9 roep van 
schildwacht (3)

10 ellende (7)

11 reek (4)

12 Afrikaanse berg (5)

14 gewaarwording (6)

16 cadaver (5)

20 het tot staal 
verharden (7)

23 dat is te zeggen 
(afk) (3)

25 snelle gang (3)

26 jawel (3)

29 Europeese vrouw 
(5)

30 Eire (7)

33 godinnen (5)

35 hoger technisch 
onderwijs (3)

37 jonge tak (3)

38 rivier in Cambodja 
(3)

39 monetair fonds (3)

41 uit het land zelf (7)

43 gladakker (6)

45 aardappelgerecht 
(5)

46 eenkleurig (3)

47 bedekking van een 
gebouw (3)

48 voorwaarde (3)

50 weerkunde (afk) (5)

52 denkbeeld (5)

54 colomn (5)

56 lied of muziekstuk 
voor meerdere 
personen (4)

58 mineur (4)

59 broedsel (4)

61 rots in zee (4)

63 heksenattribuut (3)

66 draai om de oren 
(3)

70 landcode op auto`s 
(2)

71 laatstleden (afk) (2)


