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Horizontaal

1 hoofdkleur (4)

4 stek (4)

7 getij (6)

12 beendervet (4)

13 verdwenen (4)

14 vestingmuur (5)

15 richtig (3)

16 versiering (4)

17 bloemtros (3)

18 vis (4)

20 knellen (5)

22 altijd door (5)

24 men (3)

25 titel (2)

27 gezicht op iets 
(3)

28 kortstondig 
lichtverschijnsel 
(10)

30 bedrukt (3)

32 achtervolger (7)

34 bullebijter (5)

35 grote rivier in 
Europa (3)

37 vader van 
pinehas (3)

38 cilinder (3)

40 ingaande (3)

41 duister deel van 
een etmaal (5)

43 afscheidnemen 
(7)

46 uitsparing in 
muur of wand (3)

48 gebergte in Italië 
(10)

50 driestaart (3)

52 gouden tientje 
(2)

53 halsbont (3)

54 dons (5)

55 ijsbank in een 
rivier (5)

57 metaalhoudende 
grond (4)

59 smart (3)

60 vondst (4)

61 grootvader (3)

63 met het 
genoemde (5)

65 land in Arabië 
(4)

66 buitenmate (4)

67 aandurven (6)

68 om (4)

69 inwoner van 
noord-Spanje (4)

Verticaal

1 dolleman (3)

2 eerbied 
betrachten (4)

3 werktuig in de 
landbouw (2)

4 daarop (4)

5 voordat (3)

6 schijngestalte 
van de maan 
(afk) (2)

7 afgrijselijk (5)

8 spil (2)

9 fiets (3)

10 escorteren (8)

11 snel (6)

12 aanvoerder der 
joden (5)

13 storing in de 
lichaamsfunctie 
(6)

14 wasco (7)

16 brood (4)

17 een piepje laten 
horen (7)

19 één aar bezittend 
(7)

21 merkteken (2)

22 watervogel (3)

23 vucht (3)

26 voorhoedespeler 
(7)

28 vrijblijvend het 
hof maken (7)

29 bezadigd (3)

31 vaste ster (8)

33 land in Afrika (7)

36 windrichting (3)

39 drozen (6)

41 de laatste vier 
weken voor 
kerstmis (6)

42 door middel van 
(3)

44 sullig persoon (3)

45 niet gaarne doen 
(4)

47 katarakt (5)

49 van zeker 
houtsoort (5)

51 gemaal (2)

55 met zichzelf 
ingenomen (4)

56 brij van vruchten 
(4)

58 soort (afk) (3)

60 mythologisch 
figuur (3)

62 dikke zwarte 
vloeistof (3)

64 arrestatieteam (2)

65 jaar (2)

66 zie aldaar (afk) 
(2)


