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3. Kietelen als een beginnend schaatser. (9)
7. De bijl zetten in het inzamelen van oude kleren. (3)
9. De brandweercommandant werkt op minder dan
een meter afstand. (2)
10. Waterniveau als hulp bij de opvoeding. (2)
13. Zeer dunne benodigdheid om mee op pad
te gaan. (10)
14. In verborgen bewaarplaatsen peuteren. (6)
16. Zo'n ouderwetse geluidsdrager zorgt ervoor dat
de boel niet in duigen valt. (7)
17. Gluren naar hulpstukken van een nettenbreier. (8)
18. Geen snars begrijpen van alle opsmuk, (4)
19. "Bellen" om zijn woede te uiten.. (7)
20. Fietsenrek met umlaut. (5)
21. Ruimtevaartuig om mee in je keel of slokdarm
te kijken. (9)
22. Betaalt deze Europeaan ook inkomensbelasting? (3)
23. Aan het meisje. (2)
24. Benedenwindse waterloop. (3)
26. De golflengte van een coördinaat. (2)
27. Limburgs keidorp. (5)
29. Jongelui kapotknijpen. (7)
31. Kind met hond. (5)
32. Onheilspellend donker stuk ochtendkleding. (6)
33. Een kruid als rechtsbescherming. (4)

1. Koeienhuid zonder inhoud. (4)
2. Zoetwatervis van lood. (4)
4. Zo'n ukkie is niet zo groot. (7)
5. Aanhoudend last hebben van een zeer ernstige
ziekte. (3)
6. Door vuur vrijkomende luchtjes in tra's.. (11)
8. Oud-wielrenner die over de centen ging. (9)
11. Zich onopvallend opstellen met een dossier. (10)
12. Stralen door een knipperlicht te gebruiken.. (7)
14. De parkeerwachter voert met hoffelijkheid
haar beroep uit. (9)
15. Die corpsbal speelt schoppen! (3)
16. Drie elementen maken een sterk biertje. (6)
19. Vlag met advertentie. (6)
21. Middeleeuwse maatvaten waarin paarden hun
behoeften doen. (6)
23. Op die leeftijd denk je na over je andere ik. (5)
25. Een dik tijdschrift. (4)
28. Daar ligt de militaire subeenheid. (2)
30. Hier kon je vroeger in noodgevallen al kijkend
wat van leren. (3)
31. Karwij in een bakje. (3)

