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Horizontaal
1 De muil van het
roofdier bevat
een plant. (10)
5 Fascinerend, dit
stuk baken. (7)
7 U besteld één
melk? Wat
vreemd, dat u
dan een Perzisch
tapijt krijgt! (5)
11 De mooiste
hangt mooi niet
op z'n kop. (3)
12 Wandelaar uit
één stuk. (5)
14 Gemene
voedster. (3)
15 Als dienstbaar
man was hij niet
vroeg. (4)
17 Bid voor het
werk. (3)
18 Klinker is
klinker in Frans
water. (4)

20 We zien weinig
in zo'n saaie
tante. (3)

Pieterburen
lopen ze er over,
hoor ik. (3)

21 Lof voor de
heilige, om te
beginnen. (5)

3 Was mogelijk
weer het hoogste
punt. (3)

22 Weer een insect
met stuf. (3)

4 Gadeslaan hoe
men Russisch
water moet
opdienen. (10)

23 Achter een
hoeveelheid
Afrikaans land.
(5)
24 Weer nam de
Franse N.V. hem
om vuil op te
halen. (5)
25 Wat lijkt op een
geldstuk met
twee dezelfde
kanten is meer
botanisch. (10)
Verticaal
1 Hij droeg een
lens om niets
scheel te hoeven
zien. (5)
2 Zei u wat? Bij

6 Soort licht dat in
de middag
teruggekaatst
wordt. (4)

13 Een plant voor
een astronaut. (5)
16 Krijgt de
compagnon een
bloem in het
schip? (7)
19 Mee
teruggevoerd
door het
Utrechtse water.
(3)
20 De egyptische
godin bestaat
tweemaal. (4)

8 Vijftig voor de
jongen in het
'balspel'. (5)

22 Dat paard
omschrijft u
keurig. (5)

9 Keer maar niet 's
ochtends of 's
avonds. (10)

24 Die Engelse
kaart slaat men
bij tennis. (3)

10 Het is sterk
stralend en erg
heet naar men
zegt. (3)
12 In die plaats
voelt een plant
zich in zijn
element. (5)

