
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

77

78 79

80

Horizontaal

8 Naast je echtgenoot lange reizen aanklikken. 
(3,3,2,4,7)

10 Die hatelijke opmerking voor sukkels is stoffig. 
(8)

11 Van evenveel belang als de 10 m-plank bij 
schoonspringen. (9)



13 Lectuur om de geest te scherpen staat vol 
artikelen. (7)

14 Tukkers wonen er. (14)

17 Stuk van een schaakmatch. (13)

18 Die zorgt dat u welingelicht bent. (10)

21 Wordt genomen om te wreken. (8)

23 Op dezelfde wijze korte tijd geen verschil van 
mening. (8)

24 Daarmee scherp je je argumenten. (12)

26 Een lang gezicht zetten. (14)

27 Wapen tegen brandstofgebruik. (15)

30 Beoordeling die men herziet. (6)

32 Hij doet fluitend zijn werk. (6)

33 Historische figuur volgens de letter. (6)

34 Hij spookt rond met zijn kompanen. (9)

35 In zijn functie moet hij heel kundig zijn. (7)

37 Majesteitsschennis tast het gewas aan. (11)

40 Dat woord is niet aanwezig. (6)

43 Doorregen vlees. (4)

44 Wisselprijs. (12)

45 Groenvoorziening die onderwerp van gesprek is. 
(9)

48 Op z'n hoogst het meest verwijderd. (7)

49 Schijnt een hulp bij het kussen te zijn. (7)

50 Zij maken dat de duimen weer omhoog kunnen. 
(12)

53 Opstand die (weinig) stof doet opwaaien. (3,8,9)

54 Daarop hangen posters van gevangenen. (7)

55 Niet lang genoeg handelend optreden. (10)

56 Printen zonder papier gaat zeker mislukken. 
(2,5,10)

58 Hiervoor zorgt een blok voor afsluiting. (4)

59 Die zitten onbevangen voor de camera. (11)

60 Die wordt opgenomen volgens een eng draaiboek. 
(8)

64 Melkproduct waarbij wrongel uitlekt in rijshouten 
mandjes. (9)

66 Zender in Somalië. (6)

67 Bij hoog en bij laag aan de dam gezet. (4)

70 Kriskras veroorzaakt letsel. (7)

71 Haar kaart is verlijdelijk. (6)

72 Toonladder. (9)

74 Nietszeggend. (10)

75 Vals in het geweer op het stadhuis. (13)

77 Toont het laatste gelaat dan haat? (6,2,3,6,7)

78 Woord waarvan men van slag raakt. (8)

79 Hiermee zet men het bot vast van een judoka. (8)

80 Het aanbrengen van wijzigingen in de 
afsprakenagenda. (17)

Verticaal

1 Het geluid dat een jaguar en een panda kunnen 
maken. (14)

2 Artikel in een vakblad. (12)

3 Op charmante wijze aan het eten en drinken. (8)

4 Muzikale bewerking van 'Bicycle Race' van 
Queen. (16)

5 Bruggen bouwen betekent stress. (11)

6 Vruchten voor koninklijke senioren. (12)

7 Voor de liquidatie wordt een steekwapen gebruikt 
met een speciale bevestiging . (15)

9 Met aftrek van de Verenigde Staten. (5)

12 Is duidelijk een wandeletappe. (7,5)

15 Familie van het zwarte schaap en de zondebok. 
(2,7,4)

16 Schijnt een metalen schurk te zijn. (7,6)

19 Tegenstrijdige figuren. (7)

20 Tijdig weggaan van het baL (2,4,11)

22 Hagelslag. (6)

25 Vloeiende denkwijze. (8)

28 Wordt gevolgd door (modieuze) honden. (5)

29 Koolzuurhoudend fruitsap dat in het ziekenhuis is 
te krijgen. (15)

31 Is om 8 miljard mensen te vermaken. (13)

36 Met dat boek valt men in herhaling. (11)

38 De macht waarmee de vorst u opnam. (9,5)

39 Bericht waarin een tandarts zich verdiept. (1-4)

41 Reizen op smalle basis. (12)

42 Hotelkamer van een ballerina. (9)

43 Deel van de koude oorlog. (19)

46 Wordt gezocht om aan werk te komen. (7)

47 Werkzaam bij het toneel. (2,6)

51 Hierbij wordt de leerkracht op de proef gesteld. 
(2-4)

52 Kunststuk van een vreemde jurist. (3,9,7)

57 Plant als hoogste onderscheiding. (7)

61 Goeroe. (10)



62 Eerste reserve bij voetbal. (2,8,3)

63 Aantrekkelijke vorm van vervoer. (12)

65 Gedateerde humor. (3,5,4)

66 Was een tijd in Tsjechië. (7,5)

68 Artsen in een hoog havengebouw. (11)

69 Rijkelijk. (6)

73 Viering waarin men zich kan onderdompelen. (9)

76 Kan mij zeer ver-wonderen. (8)


