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INSTRUCTIE 
Plaats in beide diagrammen negen verschillende letters zodanig dat zij in elke rij, kolom, 
de grijze en witte vierkanten, de vier diagonalen en de gele vakjes voorkomen. 
De zwart omlijnde vormen vult u met woorden die die aan de cryptische omschrijvingen 
voldoen. Twee van de diagonalen bevatten een zelfstandig naamwoord uit de Van Dale 14 
dat met de negen verschillende letters kan worden gevormd. De gele vakjes het derde. 

    
    
    

OMSCHRIJVINGEN 
    

1   Staat (op een kenteken) (2) 
2   Titel die nu alleen nog F1-auto's sneller maakt. (3) 
3   Ademend eiland bij New York. (4) 
4   Alternatief voor koek. (4) 
5   Dat hoort een Limburgse strik te zijn. (4) 
6   Dat is kantje boord! (4) 
7   Hij is (g)een vreemde (in de digitale wereld). (4) 
8   Maten die te veel gedronken hebben? (4) 
9   Tussen Zierikzee en Terneuzen gaat het er vreemd toe. (4) 
10  Hiermee houdt een paard u aan het lijntje. (5) 
11  Na afloop hiervan is er ruimschoots ruimte in het ruim. (6) 
12  Deed u of het vaatwerk toen de afwas af was. (6) 
13  Die klappen zijn te (ver)dragen. (6) 
14  Hebben het licht gezien en dat was een pijnlijke gewaarwording.(7) 
15  Strek je uit, dan zie je het goud misschien wel. (7) 
16  Het is een lichaamsdeel, dat klopt! (8) 
17  Aangespoeld vogelreservaat aan de kust. (8) 
18  Zij verkopen alleen het beste vlees, daar draait het om! (8) 
19  Die staan op de voorste rij als het op vechten aankomt. (8) 
20  (Geen) welig begroeid gebied. (9) 
21  Het staat geschreven naast gedrukt in de marge als het lukt. (10) 
22  Dat dit een bodemvis op lengte is, is nogal glad. (10) 
23  Dat verwacht je niet bij een staalblauwe lucht. (10) 
24  Verzet zich tegen het openbaar vervoer. (12) 

 

 


