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Horizontaal

Verticaal

1. Kweekschool met een Nederlands vliegtuigkenteken.
(1+1)
6. Een wilgenboom op een grasveld. (5)
7. De tabaksgeur is niet te breken. (5)
10. Meisjes de voorkeur geven. (7)
11. Het faunadeel van een bioom zit op de rand
van kleding. (4)
13. Zo'n slecht opgevoed kind geeft een instrument
lucht. (4)
15. Vogel uit de Betuwe. (6)
17. Op deze school voor technische beroepen zit je als
straf voor de rest van je leven. (1+1+1)
19. Vanuit bed schaatsers aanmoedigen. (4)
20. Een lattenkist om overheen te springen. (5)
21. Aziaat die bij grenspassage van geslacht wisselt. (7)
23. Is Erica andersgelovig? (5)
24. Moet je Friese kaas in de wijnkelder ook omkeren? (6)
27. Met zo'n grote neus kun je niet blijven drijven. (6)
29. Duitse gemeenten tegen moeilijke omstandigheden
bestand maken. (6)
31. Reeds een andere serie politici. (2)
32. Volgens mij maar een kleine afstand, (1+1)
33. Een bolknop in de skiwas zetten. (7)
35. Zij loopt in rechte lijn langs een cirkel. (8)
38. Tergen met beddengoed. (6)
39. De voren staan te beven van de kou. (6)

2. Sint Sinter. (8)
3. Stimulatie van bosbouw helpt tegen volksziekte
nummer 1. (1+1+1)
4. Oude schaatsster die blinkt als zwart glas. (9)
5. Die rivier is van hem. (5)
8. Hoezen opjagen. (6)
9. Wolf in zijn element. (3)
10. Golflengte van een coördinaat. (1+1)
11. Uit elkaar plukken met grote
landbouwwerktuigen. (6)
12. De gelaatstrekken van gluiperds. (6)
14. Roeiboot niet voor een paar personen. (6)
16. Zo'n architect zorgt voor plezier. (5)
18. Oorvijgen laten klinken (8)
22. De ezel spreekt in opdracht (2)
23. In dit Betuws dorpje moet je snelheid
verminderen. (6)
24. In dit Limburgs dorp kun je met huisraad
de Maas over. (6)
25. Aan haar. (2)
26. Maat met omzichtigheid. (4)
27. Sterk behaard ziet er gek uit. (6)
28. Kale huur op grote afstand. (1+1)
30. Kabouterachtig wezen dat op een bergtop leeft (3)
34. Zwarte weduwe die oxideert. (4)
36. Adelaar in het koren (3)
37. Nooit niet. (3)

