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Horizontaal

6 Het zijn geen ervaren mannequins die daarin 
rijden. (12)

10 Een complete roman publiceren. (4,4,4,7)

11 Vuurvogel. (9)

12 (Ter)neer(geslagen) aan de andere kant van de 
wereld. (4-5)

14 Speel-ster die in een schijnvertoning is te zien. (8)



15 Het is niet aan te geven dat het niet genoeg is. (12)

18 Voor de verkoop aan een timmerman voorleggen. 
(4,5,2,5,7)

22 Die was in de bioscoop niet om aan te horen en 
aan te zien. (3,6,4)

23 Verwant aan voetbal op de buis. (11)

27 Douanegebouw. (18)

29 Hier zegt men hetzelfde. (10)

32 Een huurauto voor wielrenners. (9)

34 Val roel niet lastig als hij aan het werk is. (7)

35 Oosterburen die in hoeden doen. (6,7)

36 Tegenwerping van deze tijd. (3)

39 Het vereist enige wiskunde de lage bar om te 
bouwen. (7)

40 Beweringen om lief te hebben, maar het hoeft niet. 
(14)

41 Het Financieele Dagblad. (8)

44 Zichzelf benadelen als pluimveehouder. 
(2,3,3,2,6,6,8)

47 Lid van een familie van brouwers. (11)

48 Al smekend ergens tussen liggend. (2,5)

51 Waterbestendig. (10)

55 Variant op bijles voor wie naar een hoger niveau 
wil. (13)

56 Het is geen ruststand. (2,8,6)

58 Bijzonder onwel. (6)

59 Voorstel van een klinker. (6)

60 Deze kasten horen door doelmannen te worden 
verricht. (5)

61 De betekenis van een geintje verschilt per regio. 
(12)

62 Daar weet men de leerlingen niet te boeien. (5,6)

63 De huidige mode. (9)

65 Gezichtsbepalend vakgebied. (7)

67 Ga naar school om hogerop te komen! (4)

68 De genegenheid van een instelling hoort op 37 te 
blijven. (14)

70 Oudheidkundigen. (9)

71 De speler is 't zat, dat ze steeds aan hem blijven 
kleven. (9)

72 Eetlezen. (9)

73 Hierin kunnen we bij de pakken neerzitten. (7)

74 Hij kijkt naar het karakter in het vrije veld. (15)

Verticaal

1 Met die afspraak komt er een einde aan het 
onderwijs. (14)

2 Hij is voor voetbalsupporters op de vlucht. (7)

3 Zij spreken hun waardering uit voor groente. (12)

4 Onbetrouwbare financier van een houtbewerker. 
(14)

5 Vette finale. (3,5)

7 Verdovende middelen. (16)

8 Het niet pikken als ze het afpakken. (8)

9 Ideeën verzamelen om iemand te vermaken. (8)

13 Dat is nog niet bezegeld. (13)

16 Zonder slag of stoot het tamboerkorps verlaten. 
(3,6,4,10)

17 Flink pijnlijk in de stemming. (9)

19 Winkel van een buitenlander. (4)

20 Hoorbaar pak slaag. (9)

21 Milieuvriendelijk optreden van de ME. (9)

24 Werktuig om te stelen. (10)

25 Zij pleit voor wat ze wil , dat is geen punt voor 
anderen. (16)

26 Rekening die we gepresenteerd krijgen nu het 
slechter gaat. (15)

28 Uitlaatgas dat een reinigende werking heeft. (10)

30 Vaatwerk wordt alleen op het platteland gebruikt. 
(8)

31 Stageplaats waarbij men in tweestrijd is. (14)

33 Die gaan aan de rol. (7)

37 Uit nood helpen. (6)

38 Geen nette kleding. (6)

42 Drie wijzen zagen mij. (4,3,9)

43 Italiaanse voetbalkanalen om te surfen. (11)

45 Wie hiervan eet, heeft het maar te slikken. (11)

46 Een Engelse prins die voor veel geld danst? (10)

49 Levenspatroon van steeds minder mensen. (3)

50 Fitnesstoestel dat ons op de been houdt. (17)

52 Fietsstandaard. (15)

53 Geen uitzicht als men het krijgt. (6)

54 De ruimte die men naar de letter heeft. (1-5)

57 Loopbaan vol tegenslagen. (14)

62 In het midden van die vering zit de kracht. (11)

64 Dienstverlenend beroep op de tennisbaan. (10)

66 Die praat als een natte sok. (9)



69 Het draait om een akelig meisje. (7)


