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Horizontaal

1 Vijfenzestig 
minuten in brand. 
(4)

3 Om evenwijdig 
te lopen aan het 
vasteland wordt 
in Engeland alles 
in een sieraad 
geïnvesteerd. (8)

9 Teert die vogel 
helemaal weg? 
(7)

10 Blijkt een hond 
weer achteraf het 
idool? (5)

11 Buitenlands 
water in een 
tinnen kan? (3)

12 Na 13.00 uur 
komt het op 
hetzelfde neer. 
(7)

14 In dit jaar is het 
o.a. weer om een 
onbekende naam 
te doen. (4)

16 Eindeloos dansen 
op de vlakte. (6)

19 Er is weer les 
voor een zekere 
godin. (6)

22 Voor die therapie 
neem 'k zestig 
minuten de tijd. 
(4)

23 Geld spenderen 
aan cosmetica. 
(7)

27 Droog wordt 
opgemerkt, dat 
het dorp geen 
parkeergelegenhe
id heeft. (3)

28 Ik heb lust om in 
de eerste terug te 
komen. (5)

29 Een etentje? (7)

30 Lief en vuil voor 
de smaak. (8)

31 Knijpgraag wijf. 
(4)

Verticaal

1 Die krachtterm 
heeft men lang 
laten rusten. (8)

2 Zo'n reisje is 
eigenlijk ook 
maar een grapje. 
(5)

4 Drinkt men aan 
boord samen met 
een heilige. (6)

5 De betaling uit 
de staatskas is 
voor de eerste 
vader achter u. 
(7)

6 Overlevering op 
een kaart. (7)

7 Toon de 
bergplaats! (4)

8 Die gelegenheid 
is bar. (4)

13 Met roer in 
opschudding. (3)

15 Soort tekendoek 
waarmee 
veelzeggend 
wordt gezwaaid. 
(8)

17 Met laagtij kun 
je van een 
uitscheidingspro
duct 
ivoorsurrogaat 
maken. (7)

18 Het is wel 
onverwacht, wat 
Ard in de kat 
ziet. (7)

20 Jakobs eerste 
vrouw ging met 
een oleander 
onderuit. (3)

21 Een 
stierenvechter, 
waardoor het 
insect er niets in 
ziet. (6)

24 Valt men 
hierdoor, dan is 
hij blijkbaar lek. 
(4)

25 Uitgeteld op de 
manier van een 
soort beertje. (5)

26 Gebergte in 
Europa dat iets 
hards heeft, naar 
men zegt. (4)


