
 

 

  
 

Horizontaal 
1.  Legt iets ronds van een rond gewicht. (4) 
4.  Die ruimte is in Frankrijk nooit leeg. (5) 

6.  Wat een schat, (voor) die bruid! (3) 
7. (Baan om met een) bloedgang (te doorlopen). (7) 
8.  Frivole badplaats in Parijs. (4) 

9.  Duikeling in de diepte. (3) 
10.  Speelt muziek in de versnellingsbak. (8) 

12.  Glibberig snaarinstrument. (4) 
13. Kostbaar orgaan. (2) 
15. Een eerlijke manier van doen. (5) 

17. Drank die men drinke tot in de kist! (5) 
18. Deze sonde heeft de naam ver te reizen. (7) 

19. Stad met een huiskleur (F-F) (6) 
20. Wil je me die afbeelding even mailen? (6) 
21. Een molentje aan een stok? Werkelijk? (4) 

22. In Frankijk voldoende om op te promoveren, 
 maar bij ons niet. (6) 

24. Hij moet nog leren vissen, maar kan alvast 
 schoonmaken. (5) 
26. Mijn moeder. (2) 

27. Moet wel naar wezen. (4) 
28. Van weinig gewicht, want minder gevuld. (5) 
30. Begrijpt wat hij met een loot aan het doen is. (6) 

31. Er zit een heks in de boom. (3) 
32. Daar kan soms een hoop in. (3) 

Verticaal 
1. Een schotel zonder diepgang. (4) 
2. Dus geen driekwartjas? (4) 

3. Niet van dun of dik willen weten. (6) 
4. Hij snoeft over een bereidingswijze. (6) 
5. Kan (niet) voor heiligen komen. (5) 

6. (Kroon)steentje. (6) 
7. Zij draagt het liever dan haar hond. (7) 

10. Strijdvaardige dichter (F-F) (8) 
11. Een heer met een gave. (3) 
14. Een orgaan om op te heffen. (5) 

15. Deel van het hoofd onder vuur. (5) 
16. Een afdruk om indruk te maken. (5) 

17. Geef me nog eens zo'n lichtbruin broodje. (3) 
18. Zal ik je cola inschenken?  
 Of liever pas geperst sinaasappelsap? (6) 

20. Met donker bier komen aanzetten. (6) 
23. Een therapeut aanroepen. (5) 

25. Groot waterdier dat van Franse wijn houdt. (6) 
26. Die manier van doen is in. (4) 
29. Haal die kleur gauw weg! (4) 

31. Met een aantal slagen mag je door. (3) 
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