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• De omschrijvingen zijn weliswaar genummerd, maar de nummering zegt niets over waar de oplossing moet worden ingevuld. Dat dient 
u zelf uit te zoeken.  

• De omschrijvingen zijn cryptisch zoals in een normaal cryptogram. 
• De laatste letter van een oplossing is steeds de eerste letter van de volgende oplossing: de begin- en eindletter van de oplossing zijn 

dus al gegeven, de twee groene en gele vakjes. 

• Sommige oplossingen bestaan uit meerdere woorden; dat is aangegeven met woordbalkjes. 
• De puzzel begint in het midden bij de groene C (maar dus niet noodzakelijkerwijs met opgave 1) en eindigt linksonder bij de groene M.  
• Vanaf de groene C worden de oplossingen met de klok mee ingevuld.  

• Bij correcte invulling zijn ook bonusletters te verdienen: de zwarte cijfers 1 tot en met 7, steeds linksonder in de cel. 
 

Verspreid over de puzzel staan rechtsonder in rood de cijfers 10 tot en met 27. Als u de letters van de rode cijfers invult in het citaatblok onder 
de puzzel, dan leest u bij correcte invulling een citaat van William Shakespeare (in het Engels). Dit citaat a.u.b. meesturen met de oplossing. 
 

 

OMSCHRIJVINGEN 
 

1. Holleeder bij de wandelclub 

2. Vrolijk broodje dat onderdak biedt 

3. Nereob 

4. Steenkoolengels 

5. Potiger uitje 

6. Belastingvoordeel in de keuken 

7. Wordt gebruikt in de sm-kelder 

8. Aan die combinatie van kaarten zit een luchtje 

9. Totaal verpest in het zeeaquarium 

10. Tokkie-familie van de gierzwaluw 

11. Tepelpiercing? 

12. Crimineel gedrag in het vogelhuisje 

13. Staat in de wei bij het melkmeisje 

14. Zit niet lekker in de arena 

15. Chinees, volgens Cruijff 

16. Daar vermaken ze zich met pulkjes 

17. Elitaire motorsporters 

18. Structureel probleem bij de pakketbezorger 

19. The Voice of Holland 

20. Sportschooldocent? In Engeland zeker? 

21. Lancelot, dood. 

 


