
  

    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
    
2.  Kan je met 4 samen uitroeien (3) 
4.  Van 23 is 3 (6) 
7.  Levert getekend echt een plaatje van een ketting op (4) 
9.  Gek zijn op een plakje van de kegel,  
 maar niet te schuin! (12) 
11.  Die kaart zit aan een balk vast (4) 
12.  30 kort (3) 
13.  Leidinggevende in de meetkunde (9) 
14.  De asbak van de fiets? (4) 
15.  Anders een zogenaamde (3) 
17.  Niet met de auto omrijden (11) 
18.  Wie daaraan doet hoort al snel bij de afvallers (3) 
19.  Iedere helling heeft zo'n functionele boog (6) 
20.  Dat aanzicht is (uit het straatbeeld) verdwenen (10) 
22.  Dat wapen is niet geladen maar toch dodelijk (12) 
24.  Zo'n minimale hoeveelheid is na het wat (4) 
26.  Zo'n opgave is een zekerheidje (11) 
27.  Is het omgekeerde van 4 van 4 (7) 
30.  Wiskundig gat in je hoofd (5) 
32.  Die boeken staan vol met achterklap (12) 
35.  Nam laatste stuk van een dier tot zich (2) 
36.  Rond de 1of de 3? Maakt niks uit (2+3+4) 
37.  Is 27 van 64 (6)    

    

VertVertVertVerticaalicaalicaalicaal    
 
1.  Voor de coördinaat die zich op zolder bevindt (7) 
2.  Deze leidinggevenden gaan grafisch tot het 
 uiterste (8) 
3.  De ene aanschaf lijkt zo op de andere (16) 
4.  Zulke betekenissen leveren geld op (7) 
5.  Dan heeft het universum een probleem (10) 
6.  Moeilijke verzamelplekken (4) 
8.  Ondanks teller en noemer zit lopen er even  
 niet in (12) 
10. Leidinggevende in de meetkunde (12) 
12.  Wiskunde op de steiger (8) 
16.  Wiskunde met een noodgang? (11) 
19.  1984 (9) 
21.  Europeaan in de meetkunde (4) 
23.  Bogen voor een getal (5) 
25.  Die (wiskunde)klus duurt echt maar even (7) 
28.  De bedekte zijn indirect (6) 
29.  Verstandsverhouding (5) 
31.  Gehol duurt lang (4) 
33.  +34 Begin van de beurt (3+3 of 6) (3) 
34.  Zie 33 (3) 
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