
 

 

 

Horizontaal 
 

9.  Deze bescheiden gave heeft men sinds drie weken (20) 

12.  Voor een milieuvriendelijk tripje? (8) 

13.  Schaarkruid (11) 

14.  Het "ia" van een ezel is heel gewoon (14) 

16.  Dit is beter om te komen dan te zijn (5) 

17.  Prikkelende variant op de worsteloutfit (10) 

19.  Of hij nog leeft, dat is de vraag (10) 

22.  Mag je hiermee jezelf zijn? (20) 

24.  Klein auto-onderdeel dat de pret behoorlijk kan 

 bederven (10) 

27.  Oprisping die je van tuinaarde krijgt (9) 

28.  Zo'n advocaat is erbij (10) 

29.  Onwillige schuldenaren verdienen bepaald geen 

 vrijheid van geest (9) 

32.  Stellig (8) 

33.  Deze oplossing moet u volkomen duidelijk zijn (5) 

34.  Wordt gebruikt bij een grondoperatie (6) 

35.  Vliegende zandmuis (10) 

36.  Slaapplaats van een slangenmens? (9) 

37.  Een boterham met kaas en een boterham  

 met jam (20) 

 

Verticaal 
 

1.  Tijdens zo'n zaak moet men wel bekennen (20) 

2.  Voert u niet langs dorpswegen (10) 

3.  Dat letsel is klassiek (6) 

4.  Sigaar (4) 

5.  "President Biden, 1500 Pennsylvania Avenue, 

 Washington, USA" (3+3+9+5) 

6.  In die gelegenheid vinden partijtjes plaats maar het  

 is er niet veilig voor vrouwen (10) 

7.  Kardinaalvogel? (6) 

8.  Bij dit onderdeel van een gebitsreparatie doet men 

 het wat kalmer aan (3+6+11) 

10.  Hartstochtelijke stroming (5) 

11.  Hoor je vaak bij "Lieder ohne Worte" (7) 

15.  Ondeugende hond (5) 

18.  Zit aan de binnenkant van advocatentoga's (13) 

20.  Die maat is verwant aan de klucht (5) 

21.  Zo'n vereniging kan diplomatiek zijn (5) 

23.  Dat komt ervan! (11) 

25.  Daar heb je de buik vol van! (10) 

26.  Met een oogje wordt het gedoogd, met de keel  

 niet (9) 

27.  Die is niet uitgekookt (9) 

30.  Opnamebelasting? (8) 

31.  Soort ogenboon (7) 
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