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Horizontaal

6 Daaruit blijkt dat 
het kapot is 
gemaakt. (12)

10 Het is vandaag 
de dag 
onbelangrijk of 
het er blijft 
staan. 
(4,4,3,2,4,2)

11 Babyvet op 
handen en 
knieen. (9)

12 Retour uit de 
Bilt. (9)

14 Compensatie van 
het verlies. (8)

15 Golfstok die op 
maat gemaakt is. 
(12)

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

22 Gehouden ter ere 
van de Blijde 
Boodschapper. 
(14)

23 Dan is het tijd 
voor een goed 
gesprek. (10)

27 Een soort walvis 
op een smal 
schiereiland. (8)

28 In het platenboek 
is de functie van 
Hans Aarsman 
goed zichtbaar. 
(8)

29 Zingt hij alleen 
voor dappere 
mensen? (11)

31 Heeft zich 
ontwikkeld tot 
wasdag. (9)

32
Droomvoorste

llingen. (7)

33 De omroeper 
maakt gebruik 
van de 
paternoster. (11)

37 Bij rugby gooit 
men alle mensen 
op een hoop. (5)

38 Hou(d)t zich 
voortreffelijk. 
(10)

39
Binnenhuisar

chitect en 
sporthalbeheerde
r. (11)

43 Niet actief zijn in 
de tuinbranche. 
(6,2,9,6)

44 In deze gedaante 
komt het ego van 
een schrijver tot 
uiting. (2-4)

46 Plus het is een 
toppositie. (11)

48 Periodiek is het 
gangbaar. (7)

50 Realisatie van 
een voorstelling. 
(10)

53 Abdicatie die 
publiek trekt. 
(14)

54 Goed 
waarneembaar, 
zoals een lapje 
op je broek. (15)

56 De prijs van 
damstenen. (13)



57 Resevedrank van 
het 
gemeentebestuur. 
(17)

59 Afzonderen om 
geen warmte te 
verliezen. (8)

60 Daar wordt 
overdag niet mee 
gevist in het 
openbaar 
vervoer. (8)

61 Bunkerplaatsen. 
(9)

63 Medespelers. 
(11)

64 Experimentele 
muziek bij een 
simulatie van een 
botsing. (7)

65 Moeite doen om 
het paard voor de 
wagen te krijgen. 
(9)

66 Bloeiwijze van 
druiven. (9)

67 In gezelschap 
van eenpaar 
vrienden de 
lengte bepalen, is 
niet eerlijk. 
(3,4,5,5)

68 Moet men 
daarop zittend 
slapen? (13)

Verticaal

1 Die moet je in 
het buitenland 
ophalen. (13)

2 Werkloze 
minnaar. (7)

3 Typisch 
Nederlandse 
letterkundige 
boeken. (11)

4 Zinloos doof 
zijn. (4,4,6,4,4)

5 Deel van het 
Glazen Huis. (3-
5)

7
Beoordelingss

taat. (16)

8 Korfje van 
iemand die 
toeren wil gaan 
maken. (8)

9 Dat vocht is voor 
verbetering 
vatbaar. (18)

13 Afwijkend showt 
zij strandkleding. 
(11)

16 Glorieus advies. 
(7)

17 De vis die naar 
een afgesloten 
wapen kijkt. (9)

19 Wagen met niets 
dan geluid. (4)

20 De rest is 
geschikt als 
delfstof. (4)

21 Die oplichter is 
een sukkelig 
werknemer. (11)

23 Minieme 
onderscheidinge
n die wel betaald 
moeten worden. 
(12)

24 Uitstekende 
horecagelegenhei
d voor een 
triootje. (16)

25 Een film van een 
ander maken om 
te bekijken. 
(6,3,10,7)

26 Men neemt 't 
voor mij alleen 
op. (9)

30 Suggesties om 
rijk te worden. 
(23)

34 Rechtse 
scheepspost. (15)

35 Ondanks de 
kilo's helemaal 
gezond. (3,2,4)

36 Hij is het overal 
mee eens als er 
maar beeld is. (6)

40 Familie van de 
smoelensmid. 
(12)

41 Onnozel mens 
uit Dordrecht. 
(10)

42 Ondanks de 
vorstelijke herrie 
is het een luxe 
bestaan. (5,3,3,5)

45 Gelijke van een 
kortstondig 
gewricht. (8)

47 Armoedig 
wachten voor het 
stoplicht. (4,5)

49 De eerste twee 
op de maat die in 
de bijbel 
voorkomt. (4)

51 In zo'n land 
trekken spelers 
aan de touwtjes. 
(16)

52 Voor die mensen 
ligt het werk 
voor het grijpen. 
(16)

55 Zij geeft zich 
bloot in de disco. 
(13)

58 Daarmee toont 
men de werking 
van een 
betoging. (12)

62 Zou hier een 

bloedige zeeslag 
zijn geweest? 
(4,3)


