Cryptogram 3503

Henk Jongebloed

Horizontaal
6. Is lijntrekkers en tekstverwerkers de baas (15)
9. Onder de wagen van de melkboer zat vroeger een explosieve lading (7)
10. Zorgden voor minder wind in de zeilen omdat ze waren omgeslagen (6)
11. Contacten via tv en telefoon maken deel uit van het bestemmingsplan (15)
12. KGB-agenten (6)
14. Voor één keer hebben we wat te vieren en gaan we heerlijk eten (9)
16. Zijn ze net aan het herstellen, moeten ze weer extra dokken (6)
17. Luchtig schrijfgerei in goede conditie (8)
19. Ruimte voor meerdere huizen en wegen (6)
20. Hij wil je anders doen geloven maar hij is de baas niet meer (8)
21. Geen grote klus voor een patroon (6)
22. Wat die man pikte valt hier onder (8)
Verticaal
1. Waar de huisarts in theorie niet test (15)
2. De werkgroep kwam terug met het statiegeld (15)
3. Ik zou deze adviseur nemen, hij is heel goed! (8)
4. Een gladde huid geeft minder kans op onenigheid (15)
5. Of deze baan in Engeland voor welgestelde spelers is ? Natuurlijk! (6)
7. Geheel nieuw fris en fruitig liedje (8)
8. Een dergelijke bijeenkomst lijkt mij net voldoende (6)
13. Je vindt het in de kleine lettertjes: zij is een sieraad voor het klooster (8)
15. Moeten we in deze tijd houden op honderdvijftig centimeter (7)
16. Is wel grandioos voor ’n aantal mensen die het niet meer zien zitten (6)
18. Is wel weer heel slim met niets aan je voeten (5)

Oplossing cryptogram nr. 3502
Horizontaal: 6 centrum-spitsen, 9 koper-mijn!, 10 onvree(voeren), 11 dok-gelegenheid, 12
trimmen, 13 Dieren(Arnhem), 14 puinruimer, 17 dan/Dan, 18 (dors)vlegel, 20 baklucht/baklucht, 22 on-gerede, 23 regels.
Verticaal: 1 schouder-vulling, 2 onderkomen, 3 premièrepubliek/premie-republiek, 4
oplopend, 5 onderdanen, 7 (Hilary)Mantel, 8 serie-productie, 15 mobiel, 16 rakker(vgl. 18), 19
giek, 21 tors(en).

