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Horizontaal

6 Kenmerk van een natuurreis. 
(12)

10 Dat is niets voor de belasting. 
(9)

11 Tronie met kartelrandje. (9)

14 Stedeling die vlees nog vis is. 
(10)

15 Is het gevolg hiervan een 
spoorweg? (13)

16 Is badminton of 
kanaalzwemmen. (8)

17 Voorstellingsvermogen. (14)

20 Dienstwapens op een 
tennisbaan. (15)

21 Bloembeginsel waar muziek 
in zit. (10)

24 Het vuur van de genegenheid. 
(6)

25 Zeker uitgeslapen. (6)

26 Artistieke geluidsman. (14)

30 Ervoor opdraaien dat ze niet 
naar de volgende klas van de 
kookschool gaan. 
(3,2,8,5,6,6)

33 Wat men in zijn eentje 
onderneemt tegen een 
roddelblad. (10)

34 Vragen of geven, het is hier 
hetzelfde. (7)

35 Hierdoor zien vogels dat ze 
steken. (10)

37 Denker die het van zijn 
invalbeurten moet hebben. (9)

38 Gradenboog van de 
meubelmaker? (7)

39 Zo komt men in een loopbaan 
vooruit. (2,4)

40 Prettig voor de schippers en 
hun kinderen. (5)

44 Ongelijkheid waar men 
hoogte van krijgt. (14)

45 Parlementaire deskundigen. 
(14)

47 Het werk van een bakker 
confisqueren. (2,6,5)

49 In een groot kantoorpand is 
daar wat te vieren. (8)

50 Staat recht tegenover het dier 
van een 
creditcardmaatschappij. (3-1-
3)

53 Van kinderen houden. (11)

54 Passend muzikaal begin. (6)

55 Die tour wordt aanbevolen. 
(11)

57 Het bereiken van meer dan 
het juiste gewicht. (8)

60 Veelbesproken 
communicatiecentrum. (16)

61 Saaie vent die niet meer bij de 
politie werkt. (5,7)

62 Van Dale deelt een sneer uit 
wanneer men hierbij aan een 
mislukking denkt. (6)

64 Vreemd heerschap. (5)

67 Boeken voor lettervreters. 
(17)

68 De complete groep heeft er 
de mond vol van. (4,3)

70 Zo kijkt een gepensioneerde 
violist. (3,3,12,7)

72 Slim buurmeisje. (10)

73 Tegen vieren is het een club. 
(12)

74 Winkel waarin het heel 
gedisciplineerd toegaat. (9)

75 Een ogenblik naar achteren 
kijken. (8)

76 Een aanwijzing durven geven 
in een lesauto. (15)

Verticaal

1 De klokjes die een grote klojo 
dragen. (11)

2 Overeenkomst over een zelf 
gemaakt kledingstuk. (8)

3 De problemen waarmee een 
politieke partij te kampen 
heeft. (15)

4 Koerswinsten. (11)

5 Bejaardenhuisvoedsel. (9)

7 Het is goed als een en ander 
getackeld moet worden. (10)

8 Dat komt ervan als politieke 
partijen het te bont maken. 
(16)

9 Dikke poëziebundels over de 
balk gooien. (10)

12 Manier van kijken die ons 
niet weggevallen is. 
(4,6,6,2,7,4)

13 Popartiest. (17)

18 Sporen naar de knoppen laten 
gaan. (9)

19 Zo verwaand is mooi niet 
gezond. (9)

22 Lezen over verder gaan met 
pakken. (9)

23 Logementhouder is een 
museale functie geworden. 
(15)

27 Aan lagerwal geraakte 
delfstof. (7,7)

28 Belangrijkste orgaan. (9)

29 Koning winter. (13)

31 Voorschriften die men krijgt 
voorgeschoteld. (9)

32 Sterke associatie. (14)

36 Op de golfbaan een nieuw 
product aanprijzen. (7)

41 Onbekende zonderling. (7)

42 Likkebaarden om het gebit te 
bevochtigen. (11)

43 Kwam eerst voor rekening 
van een oud premier van 
Israël. (10)

46 Zaad laten ontkiemen. (5,4,1)

48 Verklaring waarmee iemand 
iets heeft. (14)

51 Reizend via een bergpad. 
(2,3)

52 Voor de zoveelste keer dat 
men een feestje had. (6)

56 Opgewassen tegen data. (15)

58 Extraheren. (10)

59 De vakantiekaarten worden 
hierin bezorgd. (12)

63 Door hem wordt een Gelderse 
plaats makker. (12)

64 Geen gewone juridische 
procedure. (12)

65 Zo getekend is geen kunst. 
(4,3,5)

66 Belt bij de bank. (11)

69 Het is een komen en gaan van 
bijzonderheden. (3,2,4)

71 Is in één klap erg 
teneergeslagen. (5-3)


