
 

 
 

Horizontaal 
8. Een club nomaden (4) 
9. Slakken in potten die je met de express uit 

 China kunt laten komen (10) 
11. (Niet meer op) kantoor (11) 
13. Gerecht uit een primitieve plaats (7) 

14. Een lot uit een loterijtje (8) 
15. Die heren besteden veel aandacht aan  

 hun uiterlijk (12) 
19. Razend de terugreis aanvaarden (10) 
21. Stoned of high (10) 

22. Kort applaus voor een dubbele moord 
 (4+7+2+3+4) 

26. Doet een parfumeur tijdens een  
 wandeling (3+7+8) 
27. De eerste uitgaven tellen niet (10) 

28. Stof om te bestuderen (10) 
29. De zoveelste plaats in de polder (5) 
34. Heeft een bevredigende baan (3+6+3+7) 

36. Rekenen met een klein bedrag (8) 
37. Heb je als je ja kunt krijgen (3) 

38. De eerste letters zijn gemakkelijk (6) 

Verticaal 
1. Lange tijd dood (4+2+5+4) 
2. De taliban onder de vogels (14) 

3. Trom en bazuin (21) 
4. Automutilatie vanwege een stommiteit 
 (4+4+3+5+5) 

5. Slecht eten (4) 
6. Klagende vogel (6) 

7. Interessante kleine letter (6) 
10. Is bekend van de reclame (2-4) (6) 
11. Bleek een half schaakspel (3) 

12. Woedend daarover (5) 
16. Die sportorganisatie houdt geen rekening 

 met anderen (3) 
17. Kost veel meer dan een halve kroon (5) 
18. Een reep voor iedereen (4) 

19. Staalfabriek is het eerste woord wat  
 een kind zegt (4) 
20. Leidt tot geloei aan de telefoon (9) 

23. Twee vogels zijn er ingetrapt (7) 
24. Daar kun je kunst mee kopen (7) 

25. Vleesetende plant (12) 
27. Zij imiteren mensen (7) 
30. Friezin met een Amerikaanse borst (2+3) 

31. Uit de koers raken leidt tot boosheid (5) 
32. Speel niet in de kerk of in de moskee (5) 

33. Verschrikkelijke naam (4) 
35. Hij of zij weer (4) 
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