
1 2 3 4 5

6

7 8 9

10

11 12

13 14

15 16

17

18

19 20 21

22 23 24

25 26 27 28

29

30 31 32

33 34

35 36 37

38 39 40

41 42

43 44

45

46 47 48 49 50 51

52 53

54 55 56

57 58

59 60

61

62 63 64

65 66

67 68 69

70 71

72 73

74

75

76

Horizontaal
6 Een spook cadeau doen is het 

einde. (2,5,5)
10 Erin berusten dat ze 

horizontaal gaan. (4,2,2,4,6)
13 Brit die in het parlement voor 

afscheiding is. (10)
14 Tondeuse in het park. (11)
17 Slecht smeerbaar en niet te 

verbeteren. (2,2,4,4,3,2,7)
19 Optisch leesmiddel (6)
20 Geeft de tijd aan in de 

hoogste graad. (3-2-3)
21 Finishtijd die is 

waargenomen. (11)
25 Op het werkschema van de 

tandarts staan de winnende 
getallen. (13)

26 Voorspellen is niets dan 
opporren. (8)

28 Dit werk brengt edelen voort. 
(6)

30 Gedragen sieraden die een 
mens van alle kanten 
toelachen. (8)

31 Deze dieren horen bij andere 
dieren. (7)

32 Enigszins bedreven, maar 
onbedachtzaam. (12)

35 Binnenhuisarchitecte die de 
zaak schoon achterlaat. (20)

37 Karaktervolle tint. (9)
38 Verder kan het publiek niet 

gaan. (11)
39 Dan krijgt iemand een andere 

naam als hij weer wordt 
opgepept. (9)

40 Feest waarop men tot 10 
moet tellen. (8)

43 Dan gaan topsport en 
vrijetijdsbesteding hand in 
hand. (12)

44 Hij zit in mijn omgeving. (16)
46 Als ze zwart ziet, kan ze 

giftig zijn. (6)
47 Hij kan het dus worden als hij 

een deel van zijn studie haalt. 
(9)

48 Die bollen zijn voor een jonge 
vader. (8)

50 Koos is in de schuilplaats 
helemaal van het fruit 
afgeraakt. (4)

54 Combineert Yamaha met 
Kawasaki voor de vaart. (12)

55 Brengt soms beterschap in de 
ruimtevaart. (7)

56 Men speelt erop om die te 
behalen. (5)

59 De letters B, E, G, I en N zijn 
van grote waarde. (14)

60 Buurt waar ornithologen 
samenwonen. (11)

62 Bakkerswagen. (8)
63 Is die socialist nogal fanatiek? 

(7)
64 Grappig gezicht: een non met 

een bal tussen de ceders. (7)
67 Wat is de zin van het bestaan. 

(11)
69 Middelen om binnen te lopen. 

(12)
70 Een baan om te onthouden. 

(15)
71 Plotseling in een sloot 

terechtgekomen. (6)
72 De overzichten van de 

reservespelers hangen aan de 
muur. (12)

73 Tegenovergestelde van razen 
en tieren. (7)

75 Bij gelegenheid knapt de NS 
hiervan op. (19)

76 Je draai vinden tijdens de 
revolutie. (11)

Verticaal
1 Gemachtigd om op de VVD 

te stemmen. (13)
2 De periode dat we alleen 

maar derde plaatsen 
behaalden. (3,7,7)

3 Daarop kun je iemand jagen 
(5)

4 Soort armencommissie? (9)
5 Ongelukje bij de bereiding 

van een lievelingsgerecht. 
(2,4,2,2,3)

7 Beeldend kunstenaar. (7)
8 Kampeermateriaal dat uit 

ijsblokjes bestaat. (8)
9 Story in Story. (15)

11 Steeds sneller een kanaal 
graven. (5,5)

12 Overeenkomen met naasten. 
(7)

15 Wapen dat rotzakken fataal 
wordt. (13)

16 Betalen voor een krant. (15)
18 Een reuzenpocket is niets 

voor kinderen. (15)
22 Vertrekken om te picknicken. 

(3,4,4)
23 Kopstuk. (13)
24 Hij loopt er de kantjes vanaf 

en is bij het minste of 
geringste ziek. (12)

27 Zij is grensverleggend bezig. 
(9)

29 Zij spelen elkaar 
kledingstukken toe. (11)

33 Met een schuin oog bezien 
heeft iets raars. (6,8,5,4)

34 Choreografie. (11)
36 Met de neus waargenomen 

aanwensels. (12)
41 Die maakt een dubbele fout. 

(10)
42 Die stort zich ook in het 

geluk. (9)
45 Snobs op Duindigt kunnen er 

last van hebben. (7)

49 Opnames die in het 
hooggebergte zijn gemaakt, 
hebben iets persoonlijks. (12)

51 Doen leerlingen tijdens een 
inhaalles bouwtechniek. (10)

52 Zijn het nu wel of geen 
bedriegers. (11)

53 Gelderse zorgcentra. (15)
57 De ellende van droog brood 

moeten eten na de beurscrisis. 
(15)

58 Talent eist zijn tol,vooral in 
een nieuwe wijk. (15)

61 Vakman op het gebied van 
muziekrechten. (13)

65 Parttime bondscoach die 
gehandicapt is. (9)

66 Deel van een modern toilet. 
(10)

68 Hij is geen schoonheid. (8)
74 Wordt periodiek gevierd. (5)


