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Horizontaal

1 Die is het niet. 
(4)

3 Hoort een 
vasthoudend 
gebied te zijn. (8)

9 Holt het dier 
voor de 
terugkeer? (7)

10 Die menigte is 
niet zo vol. (5)

11 Het mannetje zit 
in de kreukels. 
(3)

12 Drie tonen zich 
bereid tot 
overeenkomst. 
(7)

14 Dat gerecht is 
niet veel 
bijzonders. (4)

16 Het is niet achter 
het insect 
gedaan. (6)

19 De Europeaan 
krijgt het 
ondderricht weer, 
dat is pijnlijk. (6)

22 Er is weer 
brandstof nodig 
om 't op de 
zeilboot te 
gebruiken. (4)

23 Niet gereed en 
toch al defect? 
(7)

27 Een 
zwaardwalvis 
wordt in 
Workum 
tentoongesteld. 
(3)

28 Koppel om de 
eerste riem. (5)

29 Is de verdieping 
er weer voor dit 
meubel? (7)

30 Vrucht voor een 
Chinese 
ambtenaar. (8)

31 Dit zijn is niet 
leuk, dus spoel 
maar. (4)

Verticaal

1 Daarom is daar 
geen hele. (8)

2 Een zeurderig 
iemand doet 
nikkel in de baal. 
(5)

4 Als de meneer de 
Veluwse plaats 
maar kan vinden! 
(6)

5 Een Oostenrijkse 
rivier voor de 
VS? Dat is een 
droombeeld! (7)

6 Als daarin een 

roofvogel gezien 
wordt, is het een 
plaats in Noord-
Afrika. (7)

7 Met 500 voor een 
lichaamsdeel 
komt een ander 
deel van het 
lichaam tot stand. 
(4)

8 Is het drietal voor 
't Spaanse 
riviertje te 
vinden? (4)

13 Afstammelingen 
die in de Zuid-
Amerikaanse 
hoofdstad een 
retourtje nemen. 
(3)

15 Voor Amerika is 
roem prachtig. 
(8)

17 Nogal ontsteld 
ervan verlost. (7)

18 Begon een ezel 
na te doen in de 
tuin. (7)

20 Draag dat hok. 
(3)

21 Tabakswaren van 
een gebruiker 
aan het 
Amsterdamse 
water. (6)

24 Mooi, brekend 
geluid. (4)

25 Die boom vindt 
Lea rond 
laagwater terug. 
(5)

26 De eerste zoon 
van Noach was 
lucht voor hem. 
(4)


