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Horizontaal

5 Het is aangenaam kennis te maken. (11)

7 Nietszeggende test. (12,6)

9 Een jas komt een jongen van pas. (7)

11 In kringen van vrouwen. (9)

15 Ergens een klap op geven. (4,7)

16 Expert op het gebied van anatomie en taal. (14)

18 Alarm in de kamer. (11)



19 Schaakoefening. (12)

20 Zeurende beesten die wel iets opleveren. (7)

21 Camera die in de aanbieding is. (12)

23 Daaronder wordt het beheerst. (4)

26 Kleine geluiddemper. (8)

29 Aan het lichaam van een gevangenen. (8)

30 Rekenen op een baby. (10)

33 Verleidelijke associatie. (3,3,5,4,3,6,3)

36 De leertijd die op het onderwijs drukt. (10)

37 Grondig onder woorden gebracht dat zowel buiten 
als overdreven dichtbij is. (3-2-2-2)

38 Opnieuw enkelen bij elkaar brengen. (9)

40 Gaan Franse auto's daar gesmeerd door lopen? 
(11)

41 Geluid zichtbaar maken. (5)

42 Vrouwelijke militairen die huishoudelijk werk 
doen. (12)

45 Zuiver water. (19)

46 Gigantisch kunstwerk van de tv. (10)

47 Snauw van vermoeidheid. (5)

48 Deze speld hoort breekbaar te zijn. (6)

49 Het hoog spelen door het diafragma goed in te 
stellen. (2,6,6)

51 Ook apart is ze standby. (8)

52 Bankroet het souterrain bezoeken. (4,2,6,4)

54 Buitenlandse adel is niet ruig. (4)

55 Sieraden met muziek op de televisie. (5)

56 Die puzzel sloopt de grijze cellen. (11)

60 Mail waarin de grenzen worden opgezocht. (10)

62 Die heeft de ziekte in. (10)

64 Beeldenreeks. (2-5)

65 Hierop hebben archeologen vrij baan. (12)

67 Zeuwse bolus of limburgse vlaai. (2,4,3,3,9)

68 Kleed je hiermee tegen de vorst. (13)

Verticaal

1 Voorbode van de zomerkleding. (9)

2 Het doel van een auditie. (15)

3 Niet automatisch gefabriceerd schilderij voor bij 
de eethoek. (14)

4 In de strijd snel de koppen bij elkaar gestoken. 
(3-3-7)

5 Lattenbodem. (5)

6 Arts in opleiding. (12)

8 Het is een belevenis, als men een vet varken hoort 
schreeuwen. (9)

10 Werkgroep met een spraakgebrek. (13)

12 Sociaal gedrag dat past bij een banknummer. 
(8,6,3,6)

13 Afleveren. (2,,10,7)

14 Koekje dat geen gaatjes vult. (8)

17 Een beroep doen op Holleeder daar beginnen we 
niet aan. (2,4,4,4,7)

22 Spoorwagen? (9)

24 Verbinding die voor spanning zorgt. (25)

25 Obsessie voor productiebedrijven. (15)

27 Nog eens optakelen met argumenten. (10)

28 Misdaad op de ringweg. (15)

31 Die klap klopt. (8)

32 Handvat dat diefstal uitlokt. (5)

34 Waarlangs men reist als er sandelhout moet 
worden verplaatst. (12)

35 De duur van een voorschrift wordt op papier pas 
zichtbaar. (11)

39 Reclameartikel. (3,8,3,4)

43 Vogel op links. (5)

44 Natuurverschijnsel dat succes schijnt te hebben. 
(10)

48 Versnaperingen bij het componeren van een 
drinklied. (13)

50 Militair op je bord. (6)

53 Militaire actie waarbij de dikke en de dunne 
betrokken zijn. (12)

57 De vroegere drankenprijzen uitvoeren. (10)

58 Grote stad van een ondergrondse vreemdeling. (9)

59 Zijn van grote waarde voor het treinenverloop. (7)

61 Als gevolg van een trein. (3)

63 Effen beroerd door een overeenkomst. (8)

66 Met een bloedgang stroomt het hier doorheen. (5)


