
 

 
    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
8. Mag deze ex-gevangene nu zelf bepalen wat hij wil? (11) 
9. Voor haar is dit een schitterend sieraad (7) 
11. Als hij uitgewerkt is heeft hij recht op een 
 herstelbetaling (10) 
12. Waspit (in een overloopgebied)? (9) 
13. Hierbij is het de hoogste tijd om voordeel  
 te behalen (20) 
15. Vroeger al waren deze evenredige delen de eerste 
 cijfers achter de komma (7) 
16. Zo iemand wordt dus niet bemind (9) 
17. Kijker in Engeland (3) 
18. Kleinste lichaamsdeel (3) 
20. Superboom (4) 
21. Made in Nederland (5) 
22. Megagram? (5) 
23. (Regelmatig) ontvouwen? (2+7+11) 
28. Zeer agressief amfibie (10) 
30. Zwichten onder een houtsoort? (7) 
32. Schijnvrucht (4) 
33. Bezitter die bij het hof zijn gelijk heeft gehaald (13) 
34. Kan zo'n heel klein beestje je met een zweepslag 
 treffen? (12) 
35. Dappere Dodo en Karel de Stoute bijvoorbeeld (8) 
36. Na de rede zorgt deze handel voor een logische 
 gedachtegang (6) 

    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. Dermatologen? (9) 
2. Met name overspelige leden van een team zorgen 
 hiervoor (2+3+2+2+5+6) 
3. Een spannend boek koop je in Engeland als een 
 omslagartikel (10) 
4. Allergisch voor asfalt (12) 
5. Kun je zeggen van een skiër met een zwakker 
 wordende gezondheid (3+4+6+3+3) 
6. Moeizame verklaring van een visser die niet ophaalt 
 terwijl hij toch beet lijkt te hebben (3+2+3+5+6) 
7. Afstandelijke verzetsbeweging? (10) 
8. Gecoördineerde schoonmaakoperatie van de politie (9) 
9. Zat vroeger (samen) op de brommer (3) 
10. Groepen kinderen die zich beestachtig  
 gedragen? (11) 
14. Een broodheer kan geïrriteerd raken door  
 deze uitslag (13) 
19. Het is lomp als je die van een inhalige noorderling 
 krijgt (3) 
24. Als je zo'n zone nadert zorgt dat voor nogal  
 wat opwinding (7) 
25. Past goed bij een grapjas (8) 
26. Van hem kun je moeilijk beweren dat hij  
 niets uitvoert (9) 
27. Gelooft deze zwemmer heilig dat een boerkini 
 passend is? (8) 
29. Dat alles maar op rijm zetten moet stoppen! (7) 
31. Doet hij onder de streep aan namedropping? (6) 
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