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10. Zo genoeglijk was het altijd op feestjes bij
de Flintstones (11)
12. Heimwee naar (de ambitie van) vroeger? (8)
13. Maken die het spelen op fruitautomaten mogelijk
zonder dat losers wat kunnen verdienen? (9)
14. Deze winkelier kent een tot in de puntjes uitgewerkte
verkooptruc (10)
15. Doen zowel de tamboer-maître als het publiek langs
de kant (4+2+6+8)
17. Wordt deep down stelselmatig gebruikt om o.a.
privédrukwerk af te voeren (9)
19. Ruimte waarover niet gesproken mag worden? (10)
20. Eva doet je de groeten terug! (3)
21. Verzoekt hij (schriftelijk) of er licht mag branden? (9)
22. Fijnproever met een voorkeur voor (deze) vis? (9)
23. Hieruit blijkt dat de kloosterling niet goed meekan
(1+2+3+6+7)
28. Mr. X komt nogal vreemd over (9)
29. Typisch sneeuwvormig? (7)
30. Zo te zien een nogal bang uitgevallen aap (7)
31. Trendy bordeel met een makkelijke stoel in
elke zijkamer? (11)
33. Jane keek ontzet toen Tarzan zich aan haar vergreep (5)
34. Is een voorman in gedachten altijd bij zijn werk? (13)
35. Is met beperkte middelen ten slotte uit het niets
ontstaan (4)
36. Lamaïstische manier om iets op te geven? (6)
37. Pas als je het samenvat is het een smaldeel (5)

1. Wat een praatzieke indianenvrouw veroorzaakt
is hinderlijk (12)
2. Hij kent Frans van huis uit (10)
3. Om te blijven sarren een meteoroloog (opnieuw)
aannemen? (6+8+5) of (6+4+4+5)
4. Bedekte vorm van gezichtsbedrog? (10)
5. De B-versie hiervan houd je voor de zekerheid
achter de hand (4)
6. Komt iemand met een krant en een tijdschrift (hieruit)
bij de dokter ….. (10)
7. Zorgt dit voor een machteloze frustratie bij
bergbeklimmers? (2+4+7+6)
8. Dit familielid van de schoenendoos maakt je
sprakeloos (8)
9. Heffingswijze voor knappe vrouwen? (6)
11. Naar verluidt allesbehalve de rest (11)
16. Zo'n soort mand verwacht je bij HKV Ons Eibernest (8)
18. Volgens zeggen is zij (als dealer) regelmatig
stoned (13)
24. Onderweg naar een voedingsbodem? (9)
25. Eenzijdig alternatief voor een postboot (9)
26. (Zo klinkt een zelfbenoemde) biechproducent (7)
27. Zitten zes keer per week bezorgd in de bus (9)
28. Pa en ma werden uiteindelijk wat vadsig (7)
29. Pupilbeschermers? (7)
32. Zo'n verwensing kan snel tot een tweedeling leiden (5)

