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Horizontaal

5 Dier dat liever niet wordt geschoten. (3)

7 Starnakel onschuldig. (3)

8 Sterk gekrompen zelfbewustzijn. (3)

9 Houdt een spijkerbroek op. (9)

11 Plaats weer een plaats. (4)

12 Naar men hoort heeft dat loon de voorkeur. (3)

13 Binnen is het trendy. (2)

15 Een acteur bekende kleur. (4)

17 Bij herhaling is deze noot niet geweldig. (2)

18 Het eten in de gevangenis is ordinair. (7)

21 Zeer te horen. (2)

22 Schijnt niet serieus genomen te worden. (4)

23 Bromde dat hij te veel gedronken had. (3)

25 Viskar (5)

27 Groeizame groente. (4)

28 Gezondheidsverklaring. (5)

30 Loopt voor de lol door Utrecht. (4)

31 Toets voor de vrouwenstem. (3)

33 Oud en stijf. (4)

34 Partner die poseert. (5)

35 Afgestompte vis. (3)

36 Samenhang in een dieet. (3)

38 Grijs als een ezel. (5)

39 Waardeloos leesteken. (7)

Verticaal

1 Om een gat in een bloemetjesjurk te stoppen. (9)

2 Laat dit gerecht er niet in lopen! (4)

3 Grillige mensen hebben ze om te genezen. (5)

4 Dier verwant aan een hengst. (3)

5 Angstaanjagende stier. (6)

6 Die vrek hoort aan de waslijn thuis. (6)

7 Kinderspel in de dierentuin. (5)

10 De val van een koker (3)

14 Hij kijkt nieuwsgierig waar die uithangt. (5)

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

19 De Japanse premier heeft lak aan iedereen. (3)

20 Aantrekkelijk haar. (3)

24 Maakt nertsen zo kleurrijk. (4)

25 Alle vuur is er uit vandaar dat hij niet opschiet. (4)

26 Op die manier dubbel minnetjes. (4)

27 Vliegende berging. (4)

29 Klinkende jongensnaam. (4)

32 Deze vrouw kan je er tussen nemen. (4)

35 Explosieve augurk. (3)

37 Het onderwijzend personeel is moe. (2)


