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Horizontaal

2 Zit aan vliegtuig 
om de koers van 
een acteur te 
wijzigen? (7)

7 Plant uit meppel.. 
(4)

8 Wijd en zijd 
bekend als de 
eerste vogel. (4)

9 Men laat niets na 
en ver daarvoor 
heeft het in Italië 
plaats gevonden. 
(6)

10 Is de zielsangst van 
een begonia een 
beetje minder 
verwarrend? (6)

12 Zoek aan het eind 
van de schaakpartij 
snel een rustplaats. 
(6)

13 In de landtong 
maakt 't je 
opgeruimd. (6)

14 Gesteld dat 'n oude 
kolonie daarvoor 
is. (6)

17 Ongeveer een 

grondtoon, dat is 
voor de zekerheid. 
(6)

19 Het vervoermiddel 
zien wij terug in de 
Noordbrabantse 
plaats. (6)

21 Bij voorkeur 
moeten filters 'r 
niet misbruikt 
worden. (6)

23 Bij  zo'n verbod 
wordt de voet 
anders dwars gezet. 
(4)

24 Vijf in één, dat kan 
nooit lang duren. 
(4)

25 Kerel, dresseer een 
aap. (7)

Verticaal

1 Pennetje van een 
cent. (4)

2 Roert u door elkaar 
op weg naar huis. 
(6)

3 Vrij om een 
vaartuig als 
verleidelijk hapje 
te gebruiken. (6)

4 Die Turk ziet een 
herkouwer voor 
een hemellichaam 
aan. (6)

5 Het gesponnen 
weefsel uit Engels 
vleesgerecht. (6)

6 Daarin opgesloten 
heb 'k een schaap. 
(4)

9 Verandert ma privé 
in een gevaarlijke 
vrouw. (7)

11 Denkt u dat het een 
maat berouwde in 
Gelderland plaats 
te moeten nemen? 
(7)

15 Het is hetzelfde 
voor een geliefde 
van Zeus om 
karakteristiek 
taalgebruik te 
bezigen. (6)

16 Houdt een 
beroemde admiraal 
in de greep. (6)

17 Als het ijs 
verdwenen is, kan 
de rijschool beter 
gas geven. (6)

18 Een ouderwets 
snoepje als u Frans 
de vreemde munt 
teruggeeft. (6)

20 Amsterdams water-
laagte zonder 
grond?! (4)

22 Die hamer gebruikt 
men wel 's voor 
gesteente. (4)


