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Horizontaal

2 als het ware (3)

5 bouw (5)

9 ernaast schieten (3)

13 dwergstaat (6)

16 klap (3)

17 bijwoord (6)

19 aangeslibde grond 
(4)

20 bezorger (7)

23 enkel of enkele (4)

24 iris (3)

25 uitroep naar een 
dier (3)

26 vlade (5)

28 middelbaar 
technisch onderwijs 
(3)

29 persoon die 
reclame van klant 
behandelt (2)

30 symbool voor 
domheid (3)

31 koffer (3)

32 Zuid-Afrikaanse 
partij (afk) (3)

34 in ruste (2)

35 algemeen 
Nederlands 
persbureau (3)

37 bobine (4)

39 gegeten kunnende 
worden (7)

42 evening-dress (3)

44 onbeduidend 
persoon (3)

46 dandy (7)

49 bankkluis (4)

51 vermicelli (3)

53 zie aldaar (2)

54 eer (3)

55 binnen (3)

57 rood (eng) (3)

58 scheikundig 
symbool (2)

59 opening (3)

61 aapachtig (5)

63 litteken (3)

64 blasé (3)

65 in het jaar (4)

67 met de arm 
gegeven teken (7)

69 dierenhok (4)

70 oordeel (6)

72 sporkeboom (3)

73 romaanse taal (6)

75 proces-verbaal (3)

76 deel van viool (5)

77
motorrijtuigenb

elasting (afk) (3)

Verticaal

1 dompen (7)

2 keukenkruid (4)

3 deel van schoen (3)

4 deel van een 
gebouw (2)

6 Noorse munt (3)

7 korenschoof (5)

8 plaats in drenthe 
(6)

9 derde toon van de 
toonladder (2)

10 in samenwerking 
met (afk) (3)

11 vervelend (4)

12 onwerkelijkheid (5)

14 gesmeerd worden 
(5)

15 lichaamsdeel (5)

17 braam op snede van 
een mes (5)

18 jonge koe (5)

21 bondboek (2)

22 en anderen (afk) (2)

25 kanjer (7)

27 door en door bleek 
(7)

31 Bahama`s landcode 
(2)

33
arbeidsovereen

komst (afk) (3)

36 krachtens (3)

38 in orde zijn (3)

40 en enige andere (3)

41 krap (3)

43 lied (3)

45 onmisbaar (7)

46 deel van jaar (5)

47 behorend tot een 
bepaald soort (5)

48 bevallen (6)

49 Slowakije (2)

50 gezichtsrimpel (5)

52 afbeelding van 
christus (5)

53 vogel (5)

56 plant (5)

60 voetbalbond (4)

62 chemie (2)

63 onmeetbaar getal 
(2)

64 bijbelse figuur of 
naam (4)

66 onderzoeker in 
opleiding (afk) (3)

68 ruimtevaartcentrum 
(3)

69 fiets (3)

71 ook (2)

74 eenheden (2)


