
 

 
    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
5. Operationeel in een ziekenhuis? (11) 
9. Zo'n lokale veldwachter liep er naar verluidt altijd  
 netjes bij (8) 
11. Kleurt alles rood als zij op bezoek komt? (3) 
12. Tegenstanders van deze drug bezitten dus een 
 schuifweerstand (5) 
13. Handelswerk dat gedragen is? (5) 
14. Computervoeding (5) 
15. Met een dierlijk uiterlijk kom je smerig over (9+3+3+5) 
16. Dit vreemde afsteeksel is uitgesproken houdbaar (6) 
17. Schoonmaker die er in de keuken van de schoolkantine 
 met de pet naar gooit? (12) 
19. Engelse tegenhanger van een nuchtere Nederlander  
 die niets lijkt te vergeten? (11) 
21. Gebeurt met een bloedgang om een goede doorstroming 
 te krijgen (8) 
22. Het is niet zo erg als de crew volledig aanwezig  
 blijkt te zijn (2+2+4+3+9) 
26. Dat het aards bestaan in één klap begon is  
 geweldig vreemd (3+4) 
27. Voor kippen een wel heel gemakkelijke legpuzzel (5) 
29. Vreemde spuitgast die het maar niet kan laten (6) 
31. Zorgt die snel voor het gevaar van amfetaminen? (9) 
33. Om zo iemand na te kunnen gaan is (zon)licht nodig (9) 
34. Is Frans zoals een Europeaan? (3) 
35. De uitvoering veranderen is voor hem een  
 bewerkelijke klus (9) 
36. Rijden ze bij de wielerwedstrijd aan het eind nog een 
 keertje om het kasteel? (9) 
37. Hierin is er ook sprake van een (on)geldige betaalwijze (6) 
38. Is in de medische wereld haast nooit goed? (5) 
39. Duitse golfprof die voor eenheid op zijn terrein zorgde (5) 

    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Deze criminele organisatie streeft een goed  
 leefklimaat na (14) 
2. Hiervan is (geen) sprake als twee vrouwen precies  
 dezelfde beha dragen (8) 
3. Kleverig familielid van een doekje voor het bloeden 
 (3+8+2+2+5) 
4. Figuurrijke complottheorie? (12) 
5. Gemakkelijke brillendoos? (9) 
6. Populaire verkwisting bij de Trevi-fontein (4+2+1+5+6) 
7. Speels dansfeest aan de kust (9) 
8. Deze doorgeschoven bovenmeesters kunnen ook  
 bijzonder zijn (11) 
9. Zulk betamelijk gedrag vertonen reizigers bij de douane (9) 
10. Zij zijn erg hardleers maar steengoed (5) 
18. Zij laten boven Amsterdam hun tranen de vrije loop (12) 
20. Een afstandsbepaling kan bij hem dood()eenvoudig tot 
 harteloosheid leiden (11) 
22. Als getuige op de lijst voorkomen (4+5) 
23. Dominante leerkracht (9) 
24. Een indiaan als pontbaas? (9) 
25. Lieflijk drukpunt (3) 
28. Onderzoeksstaf die een zekere beperking opheft (8) 
30. Tevreden met een vreemde inhoud? (7) 
32. Een gouden topteam kent zijn plaats (6) 
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