
 

 
    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
2. (Op papier slechts eenmalig) meer van hetzelfde (12) 
8. Actie voor een goed doel door water uit de bron  
 te halen? (7) 
10. Miss World als duur kunstobject? (7) 
12. Valt (ook theatraal) bij een bedrijfssluiting (4) 
13. Professionele hengelaar die deeg aan zijn haakje doet (11) 
14. Piet Hein als militaire opvarende (9) 
15. Gemotoriseerd verkeer dat ermee op dreigt te houden 
 kiest beter een zijweg (9+10) 
16. Drietallige stelsels geven lokaal veelvuldig troep (7) 
17. Als huidige versierselen ook nog smerig zijn krijgen ze 
 hierdoor iets ironisch (7) 
18. Gelaagd strijkgoed (4) 
19. Sofietje dronk dit ooit met een rietje (5) 
20. Wordt die gebruikt om (de apotheose van) een  
 muziekstuk kracht bij te zetten? (14) 
24. Zogezegd is het evident dat je oma mede van iets  
 op de hoogte is (3+4+3+7+3) 
28. De beste vereniging voor alpinisten (7) 
30. Geeft een evenwichtige uiteenzetting van de financiële 
 situatie (13) 
31. Deze manschappen maken er een zootje van (5) 
32. Moet je zijn om een drenkeling de helpende hand  
 te bieden (7) 
33. Met een blanke kern is dit ruwweg een peulenschil (7) 
34. Slotstuk (3) 
35. Op (g)een vermakelijke wijze eigendom verkrijgen? (5) 
36. Standwerkster (9) 
38. Op die plaatselijke helling vinden de meest ernstige 
 ongelukken plaats (4) 
39. Centrale ligplaats waar je pijlsnel een roos (aan)treft (8) 

    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Van hem krijg je desgewenst doorlopend de schuld (12) 
2. Hereliefde is iets waarmee zo iemand zich onderscheidt (11) 
3. Zolang het maar niet in de slaapkamer plaatsvindt zal het je 
 zogezegd niet raken (3+2+3+3+3+3) 
4. Dit deel van het strooisel stelt echt helemaal niks voor (9) 
5. Boos worden omdat een geluidsfragment niet goed wordt 
 vastgelegd? (4+8+7) 
6. Hierdoor vindt een tewaterlating nogal overhaast plaats 
 (4+3+6+5) 
7. Vreemde vormingswerker (8) 
8. Topspin op het internet? (9) 
9. Zitten hierbij de leidende kapiteins in militaire  
 barakken? (11) 
11. Nemen we een slok als de grote wijzer boven staat? (7) 
21. Soort natuurliefhebbers dat ze (graag) ziet vliegen (9) 
22. Krijg je dat als voor iedereen een Zoomlens  
 gebruikt wordt? (11) 
23. Zij beïnvloeden natuurlijk de wisselwerking met  
 het milieu (11) 
24. In zo'n ontspanningsclub kan het heel  
 slaapverwekkend zijn (8) 
25. Brengt een opperman hiermee een gespreksonderwerp  
 op tafel? (2+5) 
26. Verbinding die oogt alsof elektronische post pas op de 
 derde plaats kwam (10) 
27. Dit beest lijkt ook in de vrije natuur al in gevangenschap  
 te verkeren (5) 
29. Hiermee wordt je bekwaamheid formeel getest (6) 
37. Onbemiddeld lichaamsdeel (3) 
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