
 

 
    

HorizontaalHorizontaalHorizontaalHorizontaal    
6. Zeeschuim (3) 
10. Hij vindt dat je er vroegtijdig een eind aan mag 
 (laten) maken (11) 
11. Als zodanig werd Remy zonder meer  
 wereldberoemd (6) 
13. Kwam men hierbij in Ierland grootschalig in verzet 
 tegen het eiertikken? (11) 
14. Toont in een e-mail of app beeldend haar  
 ware gezicht (6) 
15. "Terugkomen" bijvoorbeeld (11+9) 
17. Vloeiend beeldverhaal waar niet veel aan is (9) 
18. Ongekunstelde schilder? (10) 
19. Ook wc-papier, wc-bril en wc-borstel? (11) 
22. Zij gaat sportief gezien niet te paard  
 (maar hij wel) (8) 
23. Om de tactiek te wijzigen werd Witte Kat ooit 
 Duracell (3+7+10) 
26. Krijgen hierop de soldatenkinderen les? (11) 
27. Hieraan kun je gezellig met maten doorzakken (8) 
28. Op het web kunnen zulke beestjes een  
 vreemde draai maken (7) 
29. Zorgt ervoor dat een heilige koe niet  
 oververhit raakt (9) 
30. Klein proefdier uit de autoindustrie (7) 
32. Net()werkend persoon? (7) 
33. Voordeel van een koop- of huurhuis (5) 
34. Volgens plan een couvert gebruiken (6) 

    

VerticaalVerticaalVerticaalVerticaal    
1. (Nog g)een zege bij snelschaken? (10) 
2. Je hebt een punt als je hiermee de top tien wilt 
 bereiken (4) 
3. Ongedierte uit het oude Egypte (8) 
4. Bewerkingen waardoor iets je op het lijf  
 geschreven is (19) 
5. Zorgt die ervoor dat een LHBT'er minder snel  
 positief wordt? (10) 
6. Kunnen hierop schepen kustmatig vast komen  
 te zitten? (8) 
7. (Niet zelf de) huiseigenaar (12) 
8. Meeltor (10) 
9. Als zodanig niet geschikt voor het stierenrennen  
 in Pamplona (2+3+2+3+2+5) 
12. Toonder en Disney waren gewoon beestachtig goed  
 in hun vak (14) 
16. Het restant van een shaggie neemt een  
 centrale plaats in (11) 
20. Reuzenbaby (11) 
21. Kom je langs deze weg op een idee? (11) 
23. Doet een fijnbesnaard juffershondje dit? (8) 
24. Tommy die niet erg geliefd was bij strijdbare  
 boeren in Z-A. (7) 
25. In deze korte versie kun je opzoeken hoe je iemand 
 de genadeklap geeft (9) 
27. Kunstenaar die kennelijk last heeft van kindsheid? (7) 
31. Winstopslag (3) 
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