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Horizontaal
2 Het vereist enige
wiskunde de lage
bar om te bouwen.
(7)
7 Een horizontale
plak van beperkte
hoogte. (4)
8 Dat loopt in de wei,
ook in Burundi. (4)
9 De map is in
Schoonoord
nergens te vinden.
(6)
10 Als tin honderd jaar
blijft liggen, wordt
het wit. (6)
12 Omzetvergroting
door vermindering.
(6)
13 Van buiten komend
en toch niet
inwonend. (6)
14 Een
toevoeropening
waarmee ik me
bemoei. (6)

17 Binnenkomst in de
sport. (6)
19 Werk u omhoog,
dan zal de muur
wel aardig begroeid
raken. (6)
21 In Engeland loopt
een os voor een
wagen. (6)
23 Zijn pijlen brengen
liefde, en in Edam
orde. (4)
24 Kleur van een
versnipperd
ontvangstbewijs.
(4)
25 De overeenkomst
van 'n tijdelijk
verblijf in Fries
water. (7)
Verticaal
1 Als het zo gesteld
is met de rapen, is
de boot aan. (4)

2 In mijn boekje staat
dat ik bij een
Franse plaats de
predikante zal
ontmoeten. (6)

15 De bergweide is
met onderscheiding
tot een heel nieuwe
stad uitgegroeid.
(6)

3 Welk een glans
veroorzaakt een
maat bij de giro. (6)

16 Van die vogel
moest de kraan
dichtgedraaid
worden. (6)

4 Ba, is Zijne
Excellentie zover
gezakt met zijn
prijs? (6)
5 Het overblijfsel van
de slee werd
vastgehouden. (6)
6 Zo'n vogel maak 'k
nieuw in Duitsland
(4)
9 De vallei is daarom
in orde gemaakt
voor het
haremmeisje. (7)
11 Win een klein
anker terug van die
wijnstok. (7)

17 Van materiaal
waarmee een toren
geïsoleerd wordt.
(6)
18 Voor een
sprookjefiguur
gezellig snoepgoed.
(6)
20 Er is stof in de
bergplaatsvoor mij.
(4)
22 Is 'r honderd
vierkante meter
bestemd voor een
merkwaardige
figuur? (4)

