
 

  
Horizontaal 
7. Geef hem de ruimte als dit ventje zo graag de vierdaagse 

 loopt (12) 

9. Is ongevraagd een continue lastgever in de persoonlijke 

 levenssfeer (7) 

11. Het gedrag van zo'n sportieve student kan  

 op slag stuitend zijn (9) 

13. Stekelig en vaak ook kattig (9) 

14. Ook al ben je regelmatig uitgelaten dan nog kun je het  

 zo slecht hebben (3+3+4+10) 

17. Werd Sifan Hassan hierdoor financieel  

 onafhankelijk? (12) 

18. Van dit soort gedichten word ik dolenthousiast (7) 

20. Van zulk gedreun is sprake als je onophoudelijk  

 een krachtig applaus krijgt (7) 

22. Zo iemand is typisch de personificatie van  

 Rupsje Nooitgenoeg (11) 

24. Na uren in het museum rondlopen iets als afgehandeld 

 beschouwen (3+4+7+6) 

28. Schema dat lekker duidelijk maakt hoe de punten 

 verdeeld zijn (12) 

30. Zo'n maatschappelijke instelling heeft iets menselijks 

 maar verder niet veel om 't lijf (7) 

32. Deze grote foto ziet er vreemd en overdreven uit (6) 

33. Weer vriendschap sluiten door met elkaar afstandelijk 

 genegenheid te tonen (9) 

34. Zijn dit grappig genoeg alle omschrijvingen van deze 

 puzzel? Ik weet het nog zo even niet (14) 

35. Trees is waar je vreemd genoeg moet beginnen met 

 zoeken als je wilt weten waar je vandaan komt (5) 

36. Telwoord waarmee men op grootse wijze even om  

 geduld vraagt? (6) 

Verticaal 
1. Houdt een hulpvaardige vestiairejuffrouw zich hier (ook op 

 niet-professionele wijze) mee bezig? (10) 

2. Het is van belang dat je door deductie weet voor wie die 

 hondenbrokken en dat vogelvoer wel zijn (3+2+4+4+2+4) 

3. Post met een bepaalde schrijfwijze (4) 

4. Om onder meer het privédrukwerk af te leveren is er in huis 

 nauwelijks ruimte (3+8+8) 

5. Praatstoel (8) 

6. Op een oorlogszuchtige manier iets ontvangen (6) 

8. Ze zijn zo verast dat men hierover niet per se met  

 een slakkengang hoeft te lopen (9) 

9. (Wordt gewoonweg veroorzaakt door de) verkeersdrukte (11) 

10. Naar verluidt is dit sierlijke schaatsen streekgebonden (3) 

12. Die mopperende gedetineerde houdt kennelijk niet  

 van trappen (7) 

15. Agenda? (7) 

16. In deze cursuskosten zijn de consumpties  

 (niet) inbegrepen (7) 

19. Hoewel het er een dooie boel is kun je er zielsgelukkig 

 worden (11) 

21. Naar verluidt is Frans woonachtig in de buurt van  

 Lee Towers (3) 

23. Het middelpunt van een vrijhandelszone? (11) 

25. Middel om met één klap het berichtenverkeer volledig  

 lam te leggen (8) 

26. Banaal schilderij dat nog nat kan zijn? (8) 

27. Kun je In zo'n pleonastische verpakking alles doen waar  

 je meer dan genoeg van hebt? (7) 

29. Overvalwagens (6) 

30. De salarisberekening(en met elkaar) (7) 

31. Je erop kleden als je onderweg nog iemand  

 wilt bezoeken (7) 
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