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Horizontaal

8 Doen acteurs die 
regisseur 
worden. (2,6,9)

10 Besluiten tot 
euthanasie. 
(2,3,5,3,5)

11 Vrouwen die 
fastfood eten in 
Duitsland. (11)

13 Bosgeest die op 
brandstof loopt. 
(7)

15 Adembenemend 
bezig zijn. (10)

16 Wat een man 
doet als hij ouder 
wordt. (7)

18 Dan is volwassen 
worden een straf. 
(4,4,2,3,9)

20 Serie gegevens 
die weinig om 
het lijf hebben. 
(6)

21 Binnen bedrijven 
vallen er dan 
hardfe woorden. 
(5)

22 Poetsmiddel dat 
je voor je kiezen 
krijgt. (9)

25 Koninklijke 
molen. (5-6)

26 Paspoortaffaires. 
(13)

31 Soort leslokaal 
van de horeca. 
(10)

32 Deze 
welriekende gave 
is verwant aan 
een 
hondenmand. (9)

34 Verdwenen 
manieren in het 
verkeer. (9)

37 Voorwaarde om 
het spoeddebat te 
kunnen voeren. 
(3,6,6,6)

40 Uitvoering die 
op plaats is 
verschenen. (8)

41 Tussenbeide 
komen bij een 
Italiaanse club 
die van het 
houtje is. (12)

42 Een man die op 

vrouwen aast zit 
goed in zijn vel. 
(9)

43 Geconserveerde 
inzet. (9)

44 De sfeer die ten 
slotte 
doorslaggevend 
was. (12)

46 Dier met malle 
jongen. (5)

48 Aankomende 
betrekkingen op 
Schiphol. (13)

51 Bodemfactor. 
(12)

53 Voetbalvrouw 
die keihard is. 
(9)

55 Hoofdstukken 
van haar. (7)

56 ' of - (15)

57 Wolkbreuk 
boven 
Hollywood. (12)

58 Nog bezig met 
schetsen. (12)



60 Conversaties met 
Van Dis. (15)

63 Van alle markten 
thuis zijn. 
(5,3,2,2,2,6,2,4,2
)

66 Die onderzoekt 
hoe studenten 
aan hun geld 
komen. (12)

67 Gruis in een 
timmerwerkplaat
s is goed. (10)

71 Schijnt met btw 
te zijn. (20)

72 Ongewenste gast 
in een restaurant. 
(20)

Verticaal

1 Zet zich nog niet 
zo lang in voor 
het milieu. (6)

2 Het beroep van 
een bosjesman. 
(16)

3 Vrouw met wie u 
wel een setje 
kunt vormen. 
(13)

4 In je eigen tijd. 
(6)

5 Een Engelse 
wagen in 
lichtelaaie;daar 
komt een baar 
aan te pas. (8)

6 Winkels waarin 
men 
hoffelijkheid kan 
kopen. (15)

7 Veelbesproken 
communicatiece
ntrum. (16)

9 Actie in 
Krimpen. (21)

12 Hier wordt met 
financien 
geschoven. (6)

14 Verblijf in het 
ziekenhuis bij 
buisbreuk. (2-6)

17 Heel kundige 
raad. (13)

19 Snel wat lekkers 
voor de knol. (7)

23 Te paard prijzen 
uiteenzetten. (11)

24
Bevolkingson

derzoek. (10)

27 Komt het 
nageslacht daar 
terug voor het 
beroemde 
carnaval? (3)

28 Het aantal 
bankzitters bij de 
lotto. (12)

29 Boekenhulp. (15)

30 Akelig dik boek. 
(3,2,3,7,3)

33 Dopsleutel. (10)

35 Op papier is het 
een denkrimpel. 
(16)

36 Er spreekt 
ongeloof uit als 
ik naar 
Uitzending 
Gemist kijk. 
(3,3,2,3,3,4,4)

38 Er is een kleine 
mogelijkheid aan 
een landgoed te 
komen, maar dan 
moet men geluk 
hebben! (12)

39 Het hout van een 
balk. (5)

45 Beeldige 
raamvertelling. 
(8)

47 Lokvogels. (10)

49 Hoofdstuk met 
ideetjes en 
plannetjes. 
(2,6,8)

50 Geestdriftige 
renners voor een 
executie. (11)

52 Bloembinder. (7)

54 Niet alleen klaar, 
maar (soms) ook 
gesloten. (2,2,3)

59 Angst om te 
bidden is een 
modeverschijnsel
. (10)

61 Trapsgewijs 
vervoer. (5)

62 Direct plaatsen 
voor de juiste 
tijd. (11)

64 Voor een doe-
het-zelvende 
Engelse collega. 
(8)

65 Derhalve (zeer 
actief). (9)

68 Medicijn van 
niks. (7)

69 Feesten der 
herkenning. (7)

70 Verdwijnend 
gesteente in het 
schip. (5)


