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Horizontaal

1 Vertrek 
tweemaal, raar 
toch! (4)

3 't Ei geklutst aan 
het Duitse eten 
toevoegen; daar 
gaat het in wezen 
om. (8)

9 Is deze bewoner 
van de Indische 
archipel zo 
dronken? (7)

10 Door dat 
oefenstuk is weer 
een slaapje in het 
water gevallen. 
(5)

11 Een deeltje dat 
bijvoorbeeld niet 
in een pioen 
verborgen is. (3)

12 Als beloning is 't 
bovenste 
gedeelte 
gebroken. (7)

14 't Dier rijdt op de 
rails. (4)

16 Gekapt vlees. (6)

19 Onlangs werd 
opnieuw het 
muntstuk in 
omloop gebracht. 
(6)

22 Extra waardering 
van zilver in 
opdracht. (4)

23 Daar werkt de 
kunstenaar en 
hanteert de godin 
een 
muziekinstrumen
t. (7)

27 Krijgt een Brit  
weer plezier als 
hij een ingebeeld 
meisje ziet? (3)

28 Ruiterkleding is 
in het rijk 
ambtshalve 
voorgeschreven. 
(5)

29 Politiek deeltje. 
(7)

30 Loopt die 
geestelijke de 
kerk niet uit? (8)

31 Mama is van de 
gestampte pot. 
(4)

Verticaal

1 Het is niet 
overdreven als u 
wat sober bent 
voor 500. (8)

2 Ik steel om het 
onderwijs op 
gang te houden. 
(5)

4 Doet nauwkeurig 
een das om. (6)

5 Zo te horen een 

maaltijd in een 
klein restaurant. 
(7)

6 Kunstje op 
leeftijd, Frans: 
een schijneffect! 
(7)

7 Wordt de gast 
hiermee 
verdoofd? Zo te 
horen wel! (4)

8 Sterkedrank laat 
Ab verdwijnen, 
als hij op 5 
december komt. 
(4)

13 Dat bevel klinkt 
in de estafette. 
(3)

15 Liever iets 
pittigers dan die 
groente? (8)

17 Stop Ger op de 
ladder. (7)

18 Zorgt een Duits 
familielid 

tenslotte voor 
een kink in de 
kabel? (7)

20 Een kraag van de 
bergpas. (3)

21 Het 
binddmateriaal 
maakt de affaire 
eindeloos 
ingewikkeld. (6)

24 Ik hoor dat de 
letter klaar is, 
kom maar naar 
beneden. (4)

25 Korte inleiding. 
(5)

26 Is het park 
geschikt om die 
kliek op te eten? 
(4)


