
 
 

 
    
    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
7.  Over een tussenspel van drie tonen in een octaaf zijn we  
 het voorlopig eens (14) 
11. Zo'n soort boek is helemaal niet fantastisch (9) 
12. Zetten sommige schelpdieren hun geld hierop? (10) 
14. Door een toevallige ontmoeting op straat in botsing komen 
 (5+6+8) 
16. Woonruimte die uit louter bovenkamers bestaat? (5) 
17. Makkelijk te bespelen slaginstrument voor mensen met  
 een tremor? (9) 
19. Korte sneltrein naar Parijs (3) 
20. Hierdoor blijf je in een kroeg plakken (3) 
22. Hierin is iemand op termijn gewenst (3) 
23. Toon vroeg zich al af wat daarin ruiste en dat zullen we  
 nooit weten (11) 
24. Raakt bij gemakshalve gebruik telkens minder  
 opgewonden (3) 
25. Deze bezitterige persoon is niet noodzakelijk een hebberd (8) 
27. Alternatief voor dijkdelen? (10) 
29. Stuurvrouw? (11) 
30. (Wordt gedragen door) onderscheiden parasieten (8) 
32. Verblijft hij graag in een vijfsterren zorghotel? (13) 
35. Hiermee doe je iets maar al te graag (6) 
36. Aan het te voet bij meerderen langsgaan komt eens  
 een einde (7) 
37. Moet een goede frontsoldaat of midvoor zijn (11) 
38. Werkschuw beest (7) 
39. Loopt hiermee een droge studie toch lekker gesmeerd? (7) 

    
    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Deze huishoudelijke hulp was toch geen Milva of Marva (12) 
2. Handelingsbekwame kamerdienares die het kort moet 
 houden (10) 
3. Wordt dit ten slotte gezegd van een boterham met alleen 
 boter? (2+3+5+6+2) 
4. Bijvoorbeeld ploegwerk op het veld (11) 
5. Sportkleding (4) 
6. Dun boekje dat licht kan breken? (6) 
8. Wordt hiermee een gewonde voeger verbonden? (13) 
9. Doen echtgenotes die in bed rechts slapen en hun man 
 negeren (3+5+5+6) 
10. Door spijkers te trekken weer bruikbaar maken? (10) 
13. Babysitter? (4) 
15. (Kenmerkt dit) een brancard? (9) 
18. Voetbehandeling om een balletje hoog te gaan  
 houden? (11) 
21. Coördineert hij het rugzaktoerisme? (12) 
26. Zelfs als dit diertje stoned is heeft het nog steeds een  
 eigen wil (7) 
28. Wat je hierin (ook op de computer) over een patiënt vindt  
 is aanzienlijk (9) 
29. Geroutineerde schaakmeester? (6) 
31. Wat van binnenuit komt behoort ook tot de moedertaal (8) 
33. Een alternatieve sigaar is als zodanig de dupe (6) 
34. Buitenlucht met veel golfbewegingen? (5) 
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