
 

 

 

 

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
 
1. Het is slechts een enkel detail, maar je bent er weg van (3) 
4. Soort 6 Horizontaal bij Adam sinds Eva (3) 
6. Creëert ruimte op de computer (10) 
11. Haar echtgenoot is in de eerste lentemaand geboren (3) 
13. Schone Kunsten? (15) 
15. Zat (3) 
16. Schrik: een bijtertje dat het paard laat draaien, je denkt er 
 een vlag mee ondersteboven (14) 
18. Die vervloekte verwarming speelde in Rotterdam (9) 
19. Rood kleuren (8) 
20. Op zichzelf steeds (4) 
21. Schildermaten die onstuimiger worden (9) 
23. Oplagen in de Ooijpolder (9) 
25. Bestuurdersplaats (6) 
28. Vind je in slopen (15) 
32. Is rolbevestigend bezig, of...? (16) 
34. Verontreiniging door een aan de steekdoorn toegevoegde 
 Chinees-Amerikaans schilder (15) 
36. Zich publiekelijk aanstellen (12) 

VerticaaVerticaaVerticaaVerticaallll    
    
1. De oude grond (3) 
2. Uitstekende toets (3) 
3. Bij bewustzijn komen (11) 
5. Kunstbroeder (9) 
6. Bescheiden avondeten dat bestaat uit munt  
 met worteltjes (10) 
7. Wordt gevierd op werelddierendag (10) 
8. Niet aangelijnd dier (3) 
9. Maakten vogelgeluid in het Midden-Oosten (7) 
10. Zij die schilderen met acryl wordt dan niets gevraagd (16) 
12. Het is slechts een enkel detail, maar wel populair (2) 
14. Uit milieu-overwegingen ingevoerd  
 standaardonderwijs (10) 
15. Gevaar op de weg (4) 
17. Hierdoor ga je opzij (6) 
19. De sidderalen onder de knaagdieren (6) 
22. De trombone onder de bergplaatsen (4) 
24. Synoniem van binten (4) 
25. Schitterend (8) 
26. WIFI met zonder WI (4) 
27. Synoniem van regenschermen (2) 
29. Er ontbreekt iets wezenlijks, we zien niet goed (3+4) 
30. Race met moerasplanten en soezen (8) 
31. Drank die drooggehouden wordt om de computer  
 beter te laten werken (6) 
33. Kruiswoord (3) 
35. Bovenmatig twitterbericht (4) 
37. Ten( )einde (2) 
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