
 

 

Horizontaal 
6. Dat mijn geld in de sofa verborgen zit houd ik voor mezelf (10) 
8. Prinses Beatrix (gebruikt ook deze vrucht als ze het  
 drankje curaçao bereidt) (9) 

12. Het is compleet overzichtelijk als een pasjesdief je 
 bankrekening leeghaalt (12) 
13. Faciliteert bij circa de helft van de bevolking op nette wijze  

 het gezeik (7) 
14. Het vergt muggenkracht om zodoende de plaats van een 
 ander in te nemen (2+7+4+6) 
15. Misselijkmakende en kostbare kwaal van een globetrotter (10) 

17. Onderschrijven dat het hierbij slechts om symptomen gaat (7) 
19. Zo'n vraag wordt op verhoogde toon gesteld (3) 
20. Nette marktkooplui die al ouder zijn (10) 

22. Gedateerde stukken speelgoed die onrecht  
 symboliseerden? (7) 
24. Deed Willem Alexander op Prinsjesdag toen hij rechttoe 

 rechtaan naar de Ridderzaal reed (2+10+3+4) 
28. Lapmiddel (4) 
29. Hier was ooit de kapitale (aankomst)hal voor wie van  

 Hotel New York naar New York voer (5+6) 
30. Een overweg sluiten doet de NS echt niet om je (hiermee)  
 het leven zuur te maken (10) 

31. Hier draait het ten()slotte om (bij een crematie) (7) 
32. Bewoonde deze Amerikaanse paardenfokker  
 de Ponderosa? (8) 

33. Aha, hier wordt mogelijk ook de brandstof voor een jumbo 
 verhandeld! (10) 
35. Pijnbos van beperkte omvang (3) 
36. Informatiedagen (4) 

37. Als je alle spijkers (op laag water) hebt gezocht kun je 
 krabben wel vergeten (8) 

Verticaal 
1. Klapt in een kroeg in het wilde Westen maar doorgaans niet 
 voor de pianist (10) 
2. Wie maar moeilijk zijn inboedel weg kan gooien is tot veel  

 in staat (4+3+2+4+6) 
3. Maakte Mozes gebruik van dit dier om bij de exodus  
 het water over te steken? (6) 

4. Voorgevoelens jegens anderen? (10) 
5. Terrein waarop er nog heel wat studie verricht moet  
 worden (6) 
7. Zeikerige reclamejongens die nodeloos bezig zijn (7) 

8. Ook voor mensen met drempelvrees is dit zodoende  
 zonder bezwaar (4+4+4+7) 
9. Ten slotte is dit toch het begin van oud en nieuw (9) 

10. Voedzaam resultaat van gestructureerd worteltrekken? (7) 
11. Zegt men dit tegen een koning die niet van eentonigheid 
 houdt? (4) 

16. Wordt hierdoor op zeer gewelddadige wijze de natuur  
 om zeep geholpen? (13) 
18. Is er dan ook sprake van volksverlakkerij als iemand  

 zijn stem verandert? (13) 
20. UK uk (3) 
21. Zo'n kernfysicus heeft een enorme impact (11) 

23. Marktkoopman die op welluidende wijze ook  
 de score bijhoudt (11) 
25. Afhankelijk van hoe je dit onderscheidende gevechtswapen 

 gebruikt betekent het de dood of de gladiolen (9) 
26. Deze Europese vrouw is (niet per se) van de koude grond (8) 
27. Ook als het wat kleiner is loont het om het voordelig  
 mee te pikken (5) 

34. (Gehaaide) visvrouw (3) 
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