
 

 

 
Horizontaal 
4. Kledingstuk waarin een kleuter er nogal opgeblazen uitziet (13) 

8. Hoewel de grond onbebouwd is heeft men zich er toch 
 wederrechtelijk toegang toe verschaft (5) 
10. In meerdere opzichten perfect materiaal om een onderzeese 

 kabel aan te leggen (9) 
11. In tegenstelling tot dat van de futuroloog wordt zijn vakgebied 
 dagelijks uitgebreid (10) 

12. Ideale stemming van een meisje van plezier? (11) 
13. Illustere trekregelaar die na de oorlog in Den Haag  
 furore maakte (5) 

14. 'n Stuk serviesgoed hoofdelijk toesnijden op het gebruik  
 voor cappuccino? (3+5+7+5) 
16. Drukhoogte (6) 

18. Zulke slakken zijn essentieel bij een bepaalde 
 loopbaanontwikkeling (7) 
19. Krijgen zieke mensen die net ontslagen zijn meestal nog wel (6) 

21. Ken als bespeler van een snaarinstrument? (11) 
23. EO e.a. (8) 
26. Bij dit ontnuchteringsproces bespaar je ook nog op 
 energiekosten (3+5+6+6) 

28. Dit sektelid hoort haar onder zijn kin te hebben maar  
 op zijn hoofd zit veel meer (4) 
29. Dit bedrijfsonderdeel komt theatraal altijd aan het eind (9) 

31. Hiervoor is het gratis én tevergeefs (5) 
32. Zij beheersen in de huidige situatie het complete leerproces (7) 
33. Volgens hem is het niet zeker of het een eenpersoons- of 

 tweepersoonsbed is (9) 
35. Het eten voor de ideale man dient langdurig op een laag pitje  
 te staan (11) 

36. Beroemde winkel waarvoor men vroeger een duel uitvocht (7) 

Verticaal 
1. De favoriete (pop)zender van meester Prikkebeen? (10) 

2. Deze bevriende advocaat weet heel veel van artikelen (10) 
3. Zo'n grote sneeuwschuiver kan levensgevaarlijk zijn (6) 
4. Therapeutisch gedoe? (9) 

5. Afstandelijk gezien lijkt de cellist zodoende veel noten op  
 zijn zang te hebben (2+2+5+5+6) 
6. (Zit op een) ruige vrucht (5) 

7. Zo'n gebaar om de klas tot stilte te manen is decoratief (9) 
8. Uit die actie bleek dat modebewuste vrouwen zich zodoende 
 heel dom kunnen houden (9) 

9. Hierachter is in feite alles safe (9) 
11. Als je (water)bessen over je heen krijgt wijst dat  
 op noodweer (3+6+4+5) 

15. In dit gebouw woont kennelijk iemand van de mantelzorg (7) 
17. Bepaalt kortweg gevoeligheid op een standaard wijze (3) 
20. Een specifieker familielid van waterkant? (7) 

21. Merkwaardige kunststof met een erg doorzichtige functie (9) 
22. De voorzitter van de jury werd er zo te zien hoorndol van (9) 
23. Bevel waarbij iemand spelenderwijs de laan wordt 
 uitgestuurd? (10) 

24. In deze controleruimte van de staatsuitgeverij telt  
 iedereen mee (10) 
25. (Bij de voedselbank kijkt men zelfs naar conserven met) 

 hongerige ogen (9) 
27. Vindt bij dit vreemde bureau op het hoogste niveau  
 een conferentie plaats? (7) 

30. Komt menselijkerwijs het meest onder armen voor (5) 
34. (Advies)(college) (4) 
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