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Horizontaal

11 Ga je daarvoor op 25 
december naar de 
winkel. (14)

14 Geen uitgeschreven 
muziekstuk. (18)

19 Oorlogsgebied onder 
Zwolle. (9)

20 Hij weet alles van 
hits. (13)

21 Verloskundige. (12)

23 Zijn te horen in het 
jeugdparlement. (13)

24 Hierop worden 
psychologische 
processen in beeld 
gebracht. (15)

25 Streven naar 
afsluitingen van de 
goal. (10)

27 Met hem is er geen 
lol aan. (6)

28 Vervelende schrijver 
die iets van een 
octopus heeft. (9)

30
Schoonheidsin

stituten. (11)

32 Apparaten die in de 
berging staan. (14)

35 Billy Ocean en 
Muddy Waters. (10)

36 Gezamelijke 
bewoners van een 
eiland. (11)

38 Sk is wonderlijk. (7)

41 Het wegnemen van 
belemmeringen is 
echt een VVD-
dingetje. (14)

43 Eindigde Agnes in het 
water. (9)

45 Stuurklem van een 
man met een missie. 
(13)

47 Eigenhandig 
verleende opslag. (11)

49 Twee vissen worden 
een. (9)

52 Die worden anders 
gebakken dan hartige 
taart. (5,8)

54 Bestrijden gaat boven 
stellen. (9)

56 Over het toekennen 
van een te lage rang 
bij een buitenlands 
programma. (13)

57 In zijn eentje kan hij 
ook niet voor mooi 
weer zorgen. (6)

58 Mooie werknemers 
bij het spoor. (11)

60 Door een stuwdam 
opgewekte energie. 
(11)

62 Luiwagen. (12)

64 Klinische manier van 
vaatwassen. (8)

68 Enthousiast ruineren. 
(9)

69 In die buurt klopt het 
wel. (10)

71 Zijn vlucht was 
vertraagd, zijn 
hotelkamer zat vol 
kakkerlakken , en zijn 
paspoort werd 
gestolen. (11)

73 Zakdoek die minder 
snel op de grond valt. 
(12)

75 Wisselgeld. (10)

76 Kerstperiode. (7)

78 Te weinig klandizie is 
voor planten 
problematisch. (11)

80 Snel de pest in? (14)

82 Steeds meer 
paardenkracht. (16)

84 Toneelcritici die de 
rust verstoren. (11)

86 Volgen per auto en 
later per post. (8)

87 Donkere vlek van 
buitenaardse 
watermassa? (7)

89 Dan schijnt het tijd 
voor kaarsjes te zijn. 
(8)

90 Beleid inzake de 
griepprik. (18)

92 Een waarzegster heeft 
een helder hoofd 
nodig. (10,3)

93 Handvat voor de 
dokter, om beter te 
kunnen luisteren. (7)

94 Fleurig eerbetoon aan 
een cabaretière. (12)

95 Het staat in de sterren 
dat het iets groots is. 
(12)

Verticaal

1 Betekent nog een 
rondje het einde van 
de juffer en haar 
behoeftes? (10)

2 Van die klap wordt 
iemand akelig rustig. 
(8)

3 Die raakt zijdelings 
iets met minachting. 
(8)

4 Kweekt hij gewassen 
met een blauwrode 
kleur. (10)

5 Naar beneden halen 
in het voorbijgaan. 
(12)

6 Jeugdinternational. 
(10)

7 Een groet zonder 
buiging is verkeerd. 
(8)

8 Informeerde niet goed 
in de kerk. (8)

9 Van hem krijg je het 
benauwd. (6)

10 Een zacht ei kan er 
deel van uitmaken. 
(8)

11 Geen baan voor 
creatieve mensen. 
(11)

12 Extra aangeven dat 
het voldoende is. (10)

13 Toon de stift voor het 
dompelen. (5)

15 Opruiing door een 
onderliggende variant. 
(9)

16 Muziekaal loopje. 
(10)

17 Deze atleet is een 
kindervriend. (12)

18 Buigende onderdaan. 
(4)

19 IJskoud wijntje voor 
skiërs. (11)

22 Draag ik 's je kleding, 
dan wil ik niet 
worden bekeken. 
(3,2,4,3,3,2,3)

23 Het zijn tenslotte 
populaire boekjes. 
(18)

26 Oefenmateriaal voor 
voetballers. (8)

29 Goedgelovig. (2,4)

31 De ingang van het 
station. (9)

33 Volslank. (7)

34 Winterse sieraden die 
aan banden worden 
gelegd. (15)

36 Water in de borst. (6)

37 Voor dit hoogstandje 
is iemand in 
beweging gekomen. 
(13)

39 Waterrijk. (7)

40 Vrekken richten op 
brood. (13)

42 Het kweken van 
insecten is niet het 
belangrijkste in de 
kunst. (9)

44 Ik gaf al schreeuwend 
een teken door. (9)

46 Doorzichtig verhaal. 
(7)

48 Zoek de afvalbak. (7)

50 Afscheid van god in 
frankrijk. (5)

51 Mededeelzame 
advocatuur. (15)

53 Vetbulten. (11)

55 Ik reis niet in 
gezelschap. (7)

59 Lichaamsdeel dat 
weinig metaal bevat. 
(10)

61 Die protesteert tegen 
het beleid op een 
dynamisch feest. (10)

63 De dronkaard vocht 
met een schilder. (7)

64 De tragedie van een 
aanstaande moeder. 
(5)

65 Man die waarlijk 
plezier had. (10)

66 Haringkar om mee 
rond te trekken. (11)

67 Vergoeding van 
pijnstillers. (11)

70 Raam op de wallen. 
(10)

72 Meer dan lijdzaam 
getolereerd. (10)

74 Woordgrap ter 
versiering. (9)

77 Lijkt een schreeuw 
aan tafel bescheiden. 
(8)

79 Voedsel dat een keer 
op (tafel) komt. (8)

81 Windzijde. (8)

83 Is op dit moment 
dubbel verbaasd. (6)

85 Hol kasteel. (6)

88 Komt van een pizza 
die effect heeft. (5)

91 Stof waarmee men je 
de huid stroopt. (4)

92 Gemeentehuis. (4)


