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1. Eet hier troep uit?        Snoept-rommel 
2. Kort vertellen waar de pinda is (2,3,8)    In een notendop 
3. Opereert tijdens de afwas      Vaatchirurg 
4. Onrecht uit GB? (6,2,6)       Schots en scheef 
5. Deze eter is de weg kwijt       Dwaalgast 
6. Dit delict klinkt als een barbequefeestje    Steekpartij 
7. Precies waar de voet zeer doet….(4,6,2,6)    Daar wringt de schoen 
8. Twee keer gedroogd gras geeft je gelegenheid   Bistro 
9. Deze oude Fries is geliefd bij zeevissers (6,4)   Grutte Pier 
10. Voor de hond is het niet eenvoudig (3,2,4,4,2,4)   Dat is niet voor de poes 
11. Zij zijn te stappen of gaan ze toch niet?    Uitstel 
12. Zoenen nadat je uit bed stapt?      Aankleedkussen 
13. Hoe sterk is dit materiaal op school?     Leerkracht 
14. Bijkomen na het vissen (3,6,6)      Zijn netten drogen 
15. In mineur na deze klap       Neergeslagen 
16. Op Zandvoort drinken ze vieze drank uit een schaaltje  Kombocht 
17. De snelheid van dit zoogdier?      Walvisvaart 
18. De respons die je krijgt op dit sieraad     Kettingreactie 
19. Net H2O, maar wel recht       Waterpas 
20. Goh, een lettertje        Jeetje 
21. Deze plekken zijn populair door de gave verlichting  Hotspots 
22. Deze noot is een gokje       Gis 
23. Deze witte terreurdaad is slecht voor je apparaten   Kalkaanslag 
24. Wat de familieleden gisteravond deden in het café   Nazaten 
25. Blij in de lucht (2,2,6,3)       In de wolken zijn 
26. Niet dik van voor naar achter, maar van links naar recht gereserveerd Opzijgezet 
27. Deze geliefde geeft je meer ruimte     Vrijer 
28. Deze dode licht vervelend in de weg     Hinder-lijk 
29. Bij deze kramen wordt je opgelicht     Afzetmarkt 
30. Spiegelbeeld        Zelfreflectie 
31. Zuur instrument in Italië       Limon-cello 
32. Verliefd en niet meer te koop (8,3)     Verkocht zijn 

 

Spreuk: We zitten allemaal in hetzelfde schuitje alleen de een roeit en de ander vist. 


