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Horizontaal

1 Vlug terug voor 
het brillenglas! 
(4)

3 Roep An weer 
voor 12 uur en 
zij komt. (8)

9 Het oudste model 
kan anders 
overmorgen niet 
eng blijken. (7)

10 Oma zit verdiept 
in een boek. (5)

11 De eerste buis 
werkt minder. (3)

12 Drank op school 
voor een Griekse 
eilandbewoner. 
(7)

14 Het klinkt of hij 
gas consumeert. 
(4)

16
Tokkelinstru

ment van een 
Engelse zuster. 
(6)

19 Een kant van de 
zaak is anders dat 
men scalpeert 
zonder rel. (6)

22 Vlees dat de 
bosgod 'r niet 
gunt. (4)

23 In een deel van 
Afrika is het 
paard en rijtuig 
in Engels bier ten 
onder gegaan. (7)

27 Letters in het 
kaartspel. (3)

28 In die Groningse 
plaats paste 
moeder op de 
drank. (5)

29 Een verzwikte 

pols blijkt op het 
einde uitputtend. 
(7)

30 Die bevelhebber 
houdt een 
zaadkorrel met 
legsel in een kan. 
(8)

31 't Water in 
Utrecht voor zo'n 
zeurkous. (4)

Verticaal

1 Je inkomen voor 
de staat. (8)

2 Snertbeest. (5)

4 Op die planeet is 
militaire 
activiteit. (6)

5 Verdorven door 
middel van een 
lied. (7)

6 In behoeftige 
omstandigheden 
verkeren door 
achter een slee 
afgemat te raken. 
(7)

7 Het meisje 
betaalde met een 
Oud-Griekse 
munt. (4)

8 Handenbinder op 
het water. (4)

13 Is in de 
automatisering 
een beetje 
Engels. (3)

15 Verplaats een 
dubbele schijf na 
een wonderlijke 
kerst om de 
oevers te 
beveiligen. (8)

17 Groenvoer met 
een trage kruiper 
er op. (7)

18 Een niet zo best 
betaald, maar wel 

gewardeerd 
baantje, lijkt ma 
beter geschikt. 
(7)

20 De schrijver uit 
zijn 
vermoeidheid. 
(3)

21 Om zo'n klinker 
te zien kom ik 
terug om een 
Belgische plaats. 
(6)

24 Een worp in een 
deel van 
Nederland. (4)

25 O, in de 
toespraak wordt 
ermee gestraft? 
(5)

26 Een woedeaanval 
is in de ochtend 
prima. (4)


