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Horizontaal

1 Engelse liefde 
betekent niets bij 
het tennisspel. 
(4)

3 Wat kijkers 
zeggen. (8)

9 Plat liggend, 
hoewel het al een 
tijdje is 
afgelopen. (7)

10 Een groot jager 
aan het 
firmament. (5)

11 Zo midden maart 
begint de bloei. 
(3)

12 Typisch een 
lompe vent om 
het mee aan de 
stok te hebben! 
(7)

14 Een zwart paard 
heeft weer een 
heel andere 
kleur! (4)

16 De leefregel is in 
de regio niet 
niets voor mij. 
(6)

19 De deur is in dat 
deel van het huis. 
(6)

22 Waterig meisje 
in Siberië. (4)

23 Stof die een 
verdraaide vogel 
ontkent. (7)

27 Geen nood; het 
gaat on de prijs! 
(3)

28 Niet voordat het 
'n zeker recht 
wordt. (5)

29 Lekkere laag, of 
één om bang van 
te worden. (7)

30 Zo te horen zal 
die jongen alles 
met een korreltje 
zout nemen. (8)

31 Een plek voor 
een boerderij. (4)

Verticaal

1 Niet zo mooi dat 
hij met een harde 
klap begon. (8)

2 Verkoop in V&D 
voor u. (5)

4 Heeft dat cijfer 
'm doen 
aarzelen? (6)

5 Neem 'n oor vent, 
voor die 
Scandinaviër (7)

6 Er gaat een lied 
rond zo'n staat in 
Noord-Amerika. 
(7)

7 Vlug terug voor 
het brillenglas! 
(4)

8 Dienstbode in de 
bijstand? (4)

13 Een muur uit een 
spuitbus? (3)

15 Gezag en irritatie 
veroorzaken, als 
de eerste drie 
ontbreken, 
opwinding. (8)

17 Afsluitbaar deel 
van een geweer. 
(7)

18 Eén keerstje 
eten. (7)

20 Drank in 
beweging. (3)

21 Breviergebed dat 
op het strand 
wordt gedaan? 
(6)

24 Dit dier heeft o.a 
geloof in 
zichzelf. (4)

25 Voor een tochtje 
kun je hier niet 
uit? (5)

26 Alleen de 
laatsten van de 
clan namen ijs 
met deze smaak. 
(4)


