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Horizontaal

1 Koos achter dat 
wachthuisje voor 
een vrucht? (4)

3 Hectische 
periode bij de 
uitgeverij. (8)

9 Verbitterd 
insect? (7)

10 In Brazilië 
bevestigt men dat 
er wijn is. (5)

11 Zo te horen is er 
een jong hondje 
in de Engelse 
kroeg. (3)

12 Een noot en nog 
een reeks 
ellende. (7)

14 Eerlijk 
toegankelijk. (4)

16 De loop van die 
hark ligt aan zee. 
(6)

19 Daar in 
Gelderland dient 
't wel voor 
lichamelijke 
opvoeding. (6)

22 Om een coupe te 
veroorzaken 
snuit u niet.. (4)

23 Aanzienlijk is 
voor een groot 
glas de rekening. 
(7)

27 Dat merk hoort 
bij de boom. (3)

28 Eerste beetje bier 
voor een boom. 
(5)

29 Een groente 
waarvan de spil 
via u verschijnt. 
(7)

30 Camouflage voor 
een hoofddeksel. 
(8)

31 Een zachte 
verbinding met 
water. (4)

Verticaal

1 Dat is gewoon 
heel min. (8)

2 Daarbij leert men 
hoe zich in de 
file te gedragen? 
(5)

4 In zwitserland 
krijgen de 
snellen geld. (6)

5 Dierlijke 
constructie van 
een wagen. (7)

6 Een godheid met 
bier? Dat is 
verdorven. (7)

7 De visbun is 
weer niet mis. (4)

8 Die stroom gaat 
naar beneden. (4)

13 Wat ik in een 
begonia zie. (3)

15 Kijk in Engeland 
weer uit naar dit 
vogetje. (8)

17 Met de hand 
brengt een 
persoon u drank. 
(7)

18 Het is penibel, 
wat de kreet voor 
een maaltijd 
weer oplevert. 
(7)

20 Van die 
oervrouw wordt 
bij toeval geen 
tol geëist. (3)

21 Turkse stad waar 
An drank 
terugvond. (6)

24 De band op de 
recorder is om pa 
weer te gerieven. 
(4)

25 Wat een figurant 
speelt in de buurt 
van een cilinder. 
(5)

26 De machine kan 
zonder meisje 
een hoge 
snelheid 
aangeven. (4)


