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1. Voor hem is een (padden)stoeltje gereserveerd in het 
 stadion van deze club. (1+1+1) 
7. Elke vier jaar is voetbal oorlog.. (1+1) 
9. Paardenhoofdstellen als visangels. (5) 
10. Zoals de buitenkant er toentertijd in het  
 klein uitzag. (4) 
11. Instrument uit een Limburgs dorp. (4) 
12. Bloemen in steelglazen. (6) 
13. *Soldaten die je moet kennen. (13) 
15. Krabben met wat stukjes vis. (8) 
16.  *Modekwestie komt in aanmerking. (2+5) 
18. Meer dan één fractieleider van dezelfde partij is  
 een vloek!. (6) 
20. Voetbalclub die voorschrijft hoe leraren zich  
 moeten gedragen. (3) 
21. Kunstmatige voeding, om maar iets te noemen. (1+1) 
22. Met handen en voeten veinzen. (7) 
23. Hij helpt bij het tijdelijk wegmaken met een  
 ouderwets schuurmiddel. (3) 
25. Wat er op minder vruchtbare zandgrond  
 rondspookt. (5) 
28. *Het is een buitenkansje als je plotseling voer  
 ziet liggen. (10+7) 
31. Eén houtkrul, of toch (meer dan) twee. (4) 
32. *Hoe dan ook lijkt hij, tot in de puntjes verzorgd,  
 de hoogste baas. (9) 
34. *Met de klok mee, of er tegenin, maakt niet uit! (7) 
35.  Uiteen? Kan gebeuren. (10) 
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2. *Bedekt met messing naamplaatjes die je al vallend  
 aan het denken zetten. (13) 
3. Ze liepen snel weg, om er een einde aan te maken. (7) 
4. Klein verzet richting een Duitser,  
 die de weg vraagt. (5+9) 
5. *Een optreden van een Noorse popgroep  
 meemaken! (11) 
6. Vanwege deze vermeende opvolger had Merkel  
 spierpijn. (5) 
8. *Kunstkunst (6) 
9. *Toi, toi, toi op de skipiste. (4+3+9) 
13. Roze vinger (4) 
14. Zo'n echte middelbare school is met geen  
 buitenlandse munt te betalen. (1+1) 
17. Hebbes in een bloemperk. (4) 
19. Die bomen geven een rang aan. (7) 
24. *Hij houdt het schoon vanuit de achterhoede. (9) 
26. *Vogeltje in het strafschopgebied. (8) 
27. Je hoeft niet bang te zijn, je bent er tot in de puntjes 
 verzorgd klaar voor. (6) 
29. Het wezen van Schokland. (3) 
30. Hij reed vorige week nog in zo'n allemanskarretje. (1+1) 
33. Een wilde dans uit de 70er jaren proberen. (5) 
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