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Horizontaal

6 Gelijk krijgen bij het taart 
eten. (13)

10 Dat is het doel van een race 
tegen de klok. (20)

11 De groene kaart. (9)

12 Beslist bij elke situatie. (12)

15 Groeit hier een cactus uit? 
(11)

16 Ongastvrije horeca. (4)

18 Actiegroep die niet stilzit. (8)

20 Een teefje en haar bazin. (8)

21 Allerlei soorten kantoorwerk. 
(5)

22 Dat is een harde klap voor de 
tv-kok. (4)

23 Windmolen. (6)

26 Rekening van een designer 
die nog niet definitief is. (11)

27 Uitspraak waar een botte 
tandarts voor zal moeten 
boeten. (7)

28 Die kunnen we bijvoorbeeld 
naar beneden trappen. (7)

29 Orgaan van een pestkop. (5)

30 Stofkant. (4)

31 De functie van een 
plechtigheid. (6)

32 Stel dat zich in het paradijs 
waande. (9)

36 Beschermhoes die iets 
vrouwelijks heeft. (6)

38 De Leeuw is eerder geboren 
dan dit dier. (6)

39 De rol van voedselbereider. 
(5)

40 Onderzoek dat we anders ook 
in de gaten hebben. (7)

42 Uitgesproken onaardige 
erfeniskwestie. (27)

46 Beweging waarmee een 
zwemmer zijn achterstand 
wegwerkt. (10)

48 Rekbaar begrip. (8)

49 Oldtimer die te water is 
geraakt. (5)

50 Is voor haar geen haantje de 
voorste. (5)

53 Wat een delinquent oppotte. 
(8)

54 Geen notie van een nitwit. (7)

55 Bliksemse deugniet. (15)

56 De baas is onovertroffen. (9)

57 Staat die alleen voor blanken 
is. (10)

59 Eerste hulp. (4)

60 Een vriend als housegenoot. 
(6)

62 Dat zal wel twee keer 
bevestigd zijn. (4)

63 In de galerie van 
Moessorgski. (26)

64 Het werk van een kogelstoter 
is kinderspel. (11)

65 Zij zijn misdeeld met 
nepouders. (13)

69 Een hoofdrol vertolken. (22)

71 Als je dat weet, is er geen 
prijsvraag meer. (6)

72 Van binnen prijzen en van 
buiten afsluiten. (10)

73 Willen smullen van een 
heerlijke vakantietocht. (17)

75 Ergernis om iets vals. (12)

Verticaal

1 Jij blijft beneden gevangen. 
(20)

2 Lopen over straat omdat ze 
geen werk hebben. (14)

3 Onderzoeken waar muziek in 
zit. (8)

4 Uiting van verbazing die iets 
voorstelt. (10)

5 Daar huist een spin. (8)

7 Dan gaat het vanzelf voor 
skaters. (19)

8 Onaangename functie in de 
schoonmaakbranche. (12)

9 Voorzien van ruitjes en 
fluitjes. (8)

13 Een ander een lichtpuntje 
bieden. (26)

14 Is vaak voor 90 procent 
onderuitgegaan. (24)

17 Komen voor in bedrijven 
waar veel onenigheid is. (6)

19 Zo samenstellen dat er geen 
kip meer te zien is. (7)

20 Plaatmateriaal. (5)

24 Hoofdstuk over (twee)drank. 
(8)

25 Gelden voor een wedstrijd 
tussen verzamelaars. (10)

33 Hij ronselt politiepersoneel. 
(9)

34 Soms valt er niets te vieren. 
(23)

35 .Verschoten ansicht die 
iemand voor straf krijgt. (9)

37 Natuurlijke selectiewijze. (13)

41 Waarmee een schaker de 
kleding begroet. (6)

43 Glijbaan. (9)

44 Niet vanzelfsprekend, noch te 
beredeneren. (9)

45 Betogen afsteken die moeten 
worden opgelost. (18)

47 Vogel die vol begrip is als hij 
in het geweer komt. (8)

51 Wordt door een acteur 
gespeeld in de rechtszaal. (7)

52 Staatshoofden zitten voor. 
(11)

53 Begrijpen wat ze inhouden. 
(8)

58 Familie van de Kaapse 
viooltjes. (12)

61 Visbeentje. (5)

66 Weg voor het hardrijden. (5)

67 Hoofdafdeling die aan de 
leiding gaat. (8)

68 Goedkope uitroep van iemand 
die een valsemunter betrapt. 
(8)

70 Een Spanjaard slaapt erin en 
eronder. (7)

74 Slagplaats. (4)


