
The Future is Legal cryptogram
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Horizontaal
2. Bijoux RL, het is nogal anders (8)
5. De zuurgraad van een Filipijnse website (8)
7. Dat beestje roept op tot een update (7)
11. Het omgekeerde van een handige app is
elektronische overlast (4)
13. Maar wie is Ed dan? (12)
16. Ruimte voor overleg (14)
19. Eetbaar contract (3)
20. Online dief (6)
22. Dit apparaat is weg met 'r (6)
23. Informatie-eenheid van een paard (3)
24. Hij zegt kort dat hij het kent (5)
25. O de vis is door elkaar (6)
27. Niet vals, volgens de Amerikanen (4)
28. Software voor kijkers (11)
33. Hartige informatie (4)
34. Juridisch overdrachtelijk persoon (6)
35. Elektronisch agendapunt (6)

Verticaal
1. Deze licentie zit volgens de Fransen vol gas (3)
3. Zending conform protocol (8)
4. Anders een mixervak, genie, wat een grap (7)
5. De media zuchtte tweemaal; de Spoorwegen hadden
dit verstrekt (15)
6. Door deze afkorting ben ik de draad kwijt (4)
8. Ik ben verward geen lifter (10)
9. Dat meisje zocht op internet (4)
10. De late trui leek anders zeer goed op de hoogte van
technologie (8)
12. Afspraak in miniatuur (13)
13. Anders is het racestuur een monopolie (12)
14. Zeer slecht functioneren van een groot netwerk
(12)
15. Weer Leno (4)
17. Deze Emacs-hatende Sovjet is besmettelijk (5)
18. Op internet was dit keurige evenhoevig zoogdier
iets minder beschaafd (9)
21. Deze informatie-eenheid klinkt zeer gedurfd (4)
26. Als Li weg is, is zwijgen het devies van de mol (3)
29. Die Engelsen laten iedereen binnen (10)
30. Deze advocaat is Engels bekeken zeer koud (5)
31. Communicatie van Mohammed is een kleinigheid
(5)
32. Six, och; hoe verward is dit (6)


