
 

 

Horizontaal 

 

7. Dit is na Swiebertje een volgende verschoppeling waar 

men, dankzij de NCRV en ÉÉN, mee opgescheept zit 

(2+7+4) 

10. Idioten lijmen nectarine, vandaar hun onverdraagzaam-

heid bij het slikken (21) 

12. Ook zonder het te dragen kan men daarin staan (4) 

13. Buitenstaander die lachend finisht (5) 

14. Hollandse onenightstand die je niet met een lege maag 

de deur uit laat gaan (10) 

17. Daarom is het fiftyfifty (4) 

18. Geeft de koning een extra zetje waardoor hij zijn 

kasteel elders moet zoeken (7) 

19. Ambachtsman die op weg naar de hel zijn goede 

voornemens gebruikt (8) 

20. +V23+H30. Het kunnen mijn bloedverwanten zijn, die 

plagiaat plegen na de rui (7+3+9+5) 

23. Heeft een Groninger liever naast de voordeur dan 

onder z'n fundament (10) 

25. Hierbij eindigt elk onderling treffen in een matpartij (4) 

26. Die pleegt men door het kaf van het koren te scheiden 

(7) 

27. Anekdotische tegenhanger van geoh (8) 

28. Judokaas (4) 

29. Vreemd ingekort vaartuig waarmee men het simpel 

over een andere boeg kan gooien (3) 

30. Zie H20 (5) 

31. Omvangrijk digitaal criterium (5) 

32. Dit leidt tot bederven, mits u goed bent 'angejiddeld' 

(10) 

33. Geen stuur voor koorknaapjes, maar meer voor bikers 

die hun oksels willen luchten (10) 

35. Hypothetisch vervolg (3) 

36. Uitkeringsgerechtigde variant op de spaarsok (9) 

37. Legertak met weinig oorlogservaring (7) 

 

Verticaal 

 

1. Een bijna voorspelbaar prenataal silhouet (2+3+3+11) 

2. Bijzonder gespannen toestand die hedendaags rond de 

kringspier wordt waargenomen (8) 

3. Hij krijgt altijd de rekening gepresenteerd (8) 

4. Twee soorten wild die men ook golvend in een glas kan 

laten walsen (8) 

5. Hiermee houdt men in Santiago het gerecht scherp (10) 

6. Ten dele omschreven landgenoot waar de bladen vol van 

zijn (4) 

8. Over deze centrale bronnen voor een links- en rechts-

graaiende overheid wordt de onmin miskend (14) 

9. Visualisatie (6) 

11. Zij kennen als geen ander de leaseovereenkomst tussen 

een driepoot en een viervoeter (15) 

15. Een oude boodschap die testamentair is vastgelegd (9) 

16. Denkbeeldig gebrek dat door cellentekort kan ontstaan 

(13) 

21. Speelt de cast bij een proefvoorstelling (10) 

22. Je hebt mijn woord, is zo'n ontdekking (10) 

23. Zie H20 (9) 

24. Bevallig wezen dat bij Eneco op de loonlijst staat (10) 

27. Sluwe kakker die kromgebogen achter iemands rug van 

de luwte profiteert (8) 

34. Malse voorloper (4) 
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