
 

 

 

 

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
 
2. Boven(dien) geven ze bescherming. (4) 
4. Een afschuwelijk meubelstuk. (7) 
7. Zwemt niet in binnenwateren? (4) 
8. Behalve met een schop kan hij ook met een naald 
 werken. (6) 
9. Een schone op de troon. (5) 
10. Stof uit het Verre Oosten. (5) 
12. Daar is men ingesloten, al is het geen 
 gevangenis. (7) 
14. Veelbezongen (Spaanse) middenstander. (7) 
15. Bij voorkeur daar grazen! (3) 
16. EET DIE NOU TOCH! (5) 
18. Instructiemateriaal van een coach. (5 of 2+3) (5) 
20. Gevarieerde eigenschap. (5) 
21. Die doek is aan flarden. (5) 
22. Geen vrijstaand gebouw. (10) 
25. Onovertroffen betaalwijze? (5) 
27. Behalve water zitten er rare kikkers in. (5) 
28. In deze stad vind je - uiteraard - een koor en  
 een schip. (5) 
29. Aardig was ze en in verwachtting. (7) 
32. Loze ruimte. (4) 
33. Kun je naast buizen in de grond stoppen. (5) 
35. Apparaat om berichten voor te sorteren. (6)    

VertiVertiVertiVerticaalcaalcaalcaal    
 
1. Dure lui, maar toch heel aardig. (4) 
2. Deze politieke partij wil nog iets toevoegen. (2) 
3. Ouderwetse gelegenheid om te sporten. (5) 
4. In de toren klinkt een wijsje. (8) 
5. Hij is waar hij wezen wou. (6) 
6. In die stad vind je bijvoorbeeld ook een kanaal. (6) 
8. Heel erg koud worden en minder wit? (5) 
11. Klok(je). (7) 
13. Feest(liedje). (4) 
14. Zeer timide beginneling. (4) 
15. Legt een ei van gewicht. (4) 
16. Geruchtmakend bedrijf. (7) 
17. Hij geeft hoog op van deze manier van  
 bereiden. (6) 
19. Door rond te trekken trok hij naar links. (5) 
20. Echt een stuk, die presentator! (4) 
23. Die hond komt wel weer opdagen. (7) 
24. Dat onderkomen moet je stevig neerzetten. (6) 
26. Baltische slaapplaats. (3 of 3.) (3) 
30. In drievoud wens ik je succes! (3) 
31. Een dier om op stam te zetten. (5) 
34. Ruw blok. (5) 
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