
 

 

 
Horizontaal 
6. Saprijk gebied waar men aanvankelijk het voedsel 

 verwerkt (10) 
10. Bewaart men hierin de vloeken voor later? (10) 
12. 't Kan heel pijnlijk zijn als je als zodanig het veld  

 moet ruimen (12) 
13. Zonder zijn standvastigheid heb je geen poot om  
 op te staan (7) 

14. Een snelverbandje is bij een open wond maar  
 een schrale troost (6+4+3+7) 
16. Dit toont alles(behalve een close-up van je pasfoto) (10) 
18. Volgens deze (belastende) regels is een scheve domtoren 

 kennelijk niet toegestaan (9) 
19. Gelet op de omstandigheden kun je het best  
 zo handelen (9) 

21. Om te beginnen doen meesterlijke veldspelers zo aan  
 de oorsprong van de maffia denken (10) 
22. Men zegt dat deze vorm van oprechte deugdelijkheid  

 de meeste tijd vreet (6+5+3+6) 
24. Zou dit ruimtelijk gezien een inwoner van Madurodam 
 zijn? (12) 

26. Deze vooraanstaande lieden proberen je op meesterlijke 
 wijze wat wijs te maken (7) 
28. Wordt die hoofdzakelijk door een slome Zwitserse 

 gedragen? (10) 
30. Dit strijkgoed geeft een dubbel glansrijk resultaat (9) 
31. In speciale gevallen kun je het zo kort houden (1+1+1) 

32. Geweldige maar o zo gewelddadige rolprent (9) 
33. Op de derde vond in Leiden ooit iets ontzettends  
 plaats (10) 
35. Aanzienlijk groter en platter familielid van  

 het stekelbaarsje? (7) 
36. (Aanzienlijke) achtbaan? (10) 

Verticaal 
1. Zorgt hij voor (de) orde als moeder niet de baas is? (12) 

2. Die wordt in verlegenheid gebracht zodra onderdak  
 wordt verleend (4) 
3. Zo'n melding klinkt uitdrukkingsloos maar alles bij elkaar  

 is het wel triest (12) 
4. Kenmerkt een sinterklaasfeest waar het lootjes trekken  
 al gelukt is (4+4+6+6) 

5. Volgens de Romeinen gebeurde het uitgerekend in 1601 (4) 
7. Is volgens mazzelaars hier het vooraanstaande cijfer (11) 
8. Jammerlijke conclusie als bij een zieke kip niet alle eieren 
 uitkomen (1+2+3+6+7) 

9. Deze arme gelovige wordt als ongedierte behandeld (7) 
10. Deze drank werd onder luid boegeroep geproduceerd (7) 
11. Zorgde dit ervoor dat men in de prehistorie dingen niet 

 bewust deed? (11) 
15. Procedure die ervoor zorgt dat een verdachte ontlasting  
 krijgt (11) 

17. Zo'n standje werkt ten slotte heel bevredigend (13) 
20. Hierbij wordt (Italiaanse) muziek heel hard gespeeld (10) 
21. Wie hiermee aan de slag gaat heeft echt een gaatje in  

 zijn hoofd (11) 
22. Naar verluidt heeft deze leverancier van duurzaam hout  
 een keurmerk (3) 

23. Dit dier vind je (niet) op een beschutte plaats voor de kust (3) 
25. Typisch een slap verhaal van een leuteraar (8) 
26. Verleidelijke shampoo? (7) 

27. Op een natuurlijke wijze iemand afstand zien nemen? (8) 
29. Noodzakelijke actie om als je de draad weer hebt opgepakt  
 te kunnen stoppen (6) 
34. Zo'n harde steen leidt gemakkelijk tot iets vervelends (4) 
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