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INSTRUCTIE

Plaats negen verschillende letters in elke rij, kolom, 3x3 vierkant, de diagonalen en de gekleurde
vakjes van beide sudoku's.
De zwart omlijnde vormen vult u met woorden die die aan de cryptische omschrijvingen voldoen.
Twee van de vier diagonalen bevatten de twee zelfstandige naamwoorden uit de Van Dale 14 die
met de negen verschillende letters kunnen worden gevormd.
Bij de rode, gele en groene omschrijvingen moet uzelf de juiste sudoku vinden.

OMSCHRIJVINGEN
geel: Blik op de weg. / Een soort van snel.
groen: Zijn in Engeland maatgevend. / Houdt die personen in toom!
rood: Waterige stemming. / Slecht teken.
1. Daarmee kan een brief (op het spoor) eindigen. (2)
2. Franse auto-maat (3)
3. Gat om op te staan of in te springen. (4)
4. Plaats François, Louise, Jacques, Charlotte maar in Wallonië (5)
5. Zeug? (5)
6. Zo'n rat maakt het bont (5)
7. Zo klaar als koffie. (5)
8. Verzamelplaatsen (5)
9. Dat smerige spul houdt uw huid gezond. (5)
10. Zijn (niet door de EHBO) verbonden. (5)
11. Was ooit de huisgod van de kindertelevisie (6)
12. Nazi-speelgoed (6)
13. Slecht mens in de kroeg. (6)
14. Naar verluidt een Groningse mixdrank (6)
15. Worden verhandeld door fruitkartels (6)
16. Kantoormeubel (6)
17. Somber militair (6)
18. Om kort te gaan: de Romeinen zeiden het al. (2,5)
19. Een crimineel goede dominee. (8)
20. Van beiderlei kunne? (2)
21. (Familie van) Speedy Gonzales (7)
22. Half voor joker staan is leerzaam. (7)
23. Collecteert in het OV voor de minima. (8)
24. Oud-Nederlands woord voor kolonie. (8)
25. Daar in het OV worden de punten gedeeld (9)
26. Zo schilderachtig is een vrouwenfiguur. (11)

