
 

  

Horizontaal 
6. Dit krijg je altijd als eerste (4) 
7. Wordt steeds door opa's lijdzaam ondergaan (15) 
11. In een opgeblazen deel van het huis vind je toch  

 tijdelijk onderdak (9) 
12. (Zorgde voor de) groenvoorziening (10) 
15. Ging zo de tewaterlating (door de) haast mis? 

 (2+4+3+6+5) 
16. Met de huidige technieken een lichaamsbeschrijving 
 maken (9) 
18. Hierop werden voor langere tijd publiekelijk nummers 

 opgenomen (9) 
19. Scorende sporter die ook op de beurs werkt? (11) 
21. Typisch (chocolade)gebak uit Friesland? (8) 

23. Zo zie je het wel, zo zie je het niet; 't is een aardig 
 slopend proces (3+2+5+10) 
26. Wie het spoor bijster is begeeft zich al snel op  

 een hellend vlak (5) 
27. Wordt op termijn afgesloten door spelers die het louter 
 van resultaatvoetbal moeten hebben (14) 

29. Vreemd profiel dat wel een dikke kop oplevert (8) 
30. Over dit baksel wordt (te) veel geluld (10) 
32. Al dan niet koortsachtig op de markt bezig zijn  

 bevalt hen wel (12) 
33. Na zo'n korte bergetappe ben je weer thuis (5) 
34. De vraag rijst of je die snack bij een Indisch dansfeest 

 krijgt (7) 
35. Wie hieronder heeft gezeten ziet er vervolgens  
 ongezond uit (7) 

Verticaal 
1. Dit Engelse familielid van de koeienvlaai kraamt onzin uit (8) 
2. Het is populair als dit soort transport in kisten plaatsvindt (12) 
3. Bij een openbare verkoping horen zodoende de scherpe randjes 

 eraf te zijn (6) 
4. Voldoet hij (niet) in een internetwinkel? (10) 
5. Brute kracht die op het ophangpunt werkt (4) 

6. Dit uitgebreide kiesstelsel biedt soms uitnemende  
 mogelijkheden (5) 
8. Je hebt er niks aan als je je steeds afvraagt waaraan je geld  
 gaat uitgeven (3+4+2+8) 

9. Had bij een van de tafeldames grensoverschrijdend gedrag 
 plaatsgevonden? (11) 
10. In de Grand Canyon kun je langlopend een nare periode hebben 

 (4+3+4+3+4) 
13. Als deze plant ouderloos wordt is wat resteert niet in de buurt (7) 
14. Omdat het in Vlaanderen (niet) zo hoort: vooruit! de laan uit! (5) 

16. Zo'n internationale oefenwedstrijd kan voor Engelsen dagenlang 
 een doorslaand succes zijn (9) 
17. Bij een uiteenzetting van deze nog koude periode volgt 

 logischerwijs de lente (8) 
20. Een wiskundige die ze allemaal op een rijtje heeft beschouwt als 
 zodanig die getallen (9) 

22. Zulke geharde bomen horen een keurmerk te krijgen (5) 
24. Bepaald dierlijk basismateriaal voor wereldvreemde types? (9) 
25. Hiermee kun je een aanzet geven tot een verhelderende 

 schijnvertoning (9) 
27. Nog kleiner waterdier dan het zeepaardje? (7) 
28. Zorgt vaak bovenstaand voor de warming-up in de  
 huiselijke sfeer (7) 

31. Tijdens de autorit werd er kort maar open gefluisterd dat het  
 toch gewoon weg is (4) 
33. Een van de hoofdzaken is dat het je op pakkende wijze  

 houvast geeft (3) 
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