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Horizontaal: 
  1. hier worden we mee geboren 
  3. dit hebben we elke dag nodig 
  5. dit zijn we in hart en nieren 
  7. hier kijkt de keurmeester naar in de ring 
  9. neefjes van ons uit het oosten 
11. hier zitten we meestal aan vast 
 

Verticaal: 
  2. dit lusten we heel graag (de baas vindt dat het stinkt) 
  4. het voorgaande mag je hier in doen 
  6. als deze scheurt is lopen heel pijnlijk 
  8. hier bewaart de baas ons eten in 
10. dit doen we soms als we er met blaffen niet uitkomen 
12. doet de dierenarts bij ons 
14. deze hebben we wel,maar houden we meestal dicht 
16. hier worden we in geboren 
18. ook al hebben we geen honger, toch soms wel lekkere... 
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