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Horizontaal

1 Er is eb noch 
vloed. (4)

3 Kies de weg van 
de langoor, als u 
op deloop gaat. 
(8)

9 Het (n)iets doen 
van baby's. (7)

10 De adelijke 
persoon ging in 
de bar onderuit. 
(5)

11 Frans, hij klink 
zo magertjes. (3)

12 Geen dikke lap, 
die wel kan 
wapperen. (7)

14 Daar, voor het 
rund, staat de 
liefdesgod. (4)

16 Plaats om te 
vechten, zo te 
horen. (6)

19 Vader raakt in 
Lima in de war, 
bij het zien van 
een antilope. (6)

22 Die niet, maar 
vijfhonderd ezels 
missen de 
briefaanhef wel. 
(4)

23 Zo te horen fluit 
de vogel bij een 
spannende film. 
(7)

27 Als je die vat, ga 
je blauw zien. (3)

28 Wat Oss en L.A. 
verbindt. (5)

29 In die Duitse stad 
stond de doctor 
voor twee 
bomen. (7)

30 Als ik stof 

aanschaf mag het 
niet veel kosten. 
(8)

31 Van het 
overschot kun je 
delfstof maken. 
(4)

Verticaal

1 Zonder hoed heb 
je niet genoeg 
geld. (8)

2 Qua hoeveelheid 
oneven 
stokkaarten. (5)

4 In dat deel van de 
wereld bevindt 
de fanatieke 
schoolmeester 
zich tussen de 
eersten. (6)

5 Belemmer 'r niet 
in het clubwapen. 
(7)

6 Een dak om in te 
lopen. (7)

7 Veren voor 
Spaanse heren. 
(4)

8 Behoort een 
onmeetbaar getal 
voor het lager 
onderwijs tot de 
stof? (4)

13 Corpulente 
jongen. (3)

15 Breng weer sap 
om de toren voor 
de bazin. (8)

17 Voor de meest 
afgelegen kring 
is het een hoge 
militair. (7)

18 Veevoer voor de 
vogel. (7)

20 Soms liefderijk 
projectiel. (3)

21 Voor een tv-
opname is een 
eenkamerwoning 
voldoende. (6)

24 De gedachte aan 
één Schotse 
rivier? (4)

25 De patiënt is de 
baas, zegt men. 
(5)

26 In de 
broekopening 
weer een 
schroefbout? (4)


