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Horizontaal

10 Schijnt goed 
in sparren te 
zijn. (20)

14 In de 
grafische 
industrie is 
een klant 
meer 
gestrest. 
(12)

19 Hiermee 
slaat hor.23 
op kaarten 
met een 
familiesymb
ool. (9)

20 Keiharde 
rockband. 
(13)

21 Bedrag in 
de 
boekhoudin
g dat niet 
klopt. (12)

23 Agenten die 
zich tegen 
het gezag 
keren. (13)

24 Daar 
kunnen we 
agrariërs uit 
hun tent 
lokken. (15)

25 Deze dieren 
zijn beslist 
geen 
werkezels. 
(10)

27 Winterse 
variant op 
de 
waterfiets. 
(6)

28
Zwaarwe

gend 
privilege dat 
ergens 
haaks op 
staat. (9)

30 Stap om 
binnen te 
komen. (11)

32 Atleet die 
van zijn 
stokje gaat. 
(14)

35 Is Badr Hari 
die een 
complimentj
e krijgt. (10)

36 Het idee van 
de 
onderwijzer 
is geniaal. 
(11)

38 Die staat 
keurig voor 
paal op het 
veld. (7)

41 De 
zorgsector. 
(14)

43 Zij  zijn er 

ziek van dat 
ze niet tot 
de betere 
kringen 
horen. (9)

45 Beddengoed 
van stro. 
(13)

48 Opsomming 
waaruit we 
kunnen 
putten. (11)

50 Die duidt op 
een hint. (9)

53 Roepen dat 
het nu is 
afgelopen. 
(13)

55 Huwelijk 
dat uit de 
lucht komt 
vallen. (9)

56 De 
homevideo's 
die deze 
dagen 
worden 
aangehaald. 
(13)

57 Binnen de 
post heeft 
het klasse. 
(2,4)

58 Nog eens 
aan de 
boemel gaan 
in een 
andere trein. 
(11)

60 Hierbij  
worden de 
onderdanen 
onder 
handen 
genomen. 
(11)

62 Toneelstuk 
waarin 
iemand heel 
tragisch mat 
wordt gezet. 
(12)

64 Zin om te 
roddelen 
over iets 
waar je 
doornat van 
wordt. (8)

67
Konings

gezinde 
voetbalsupp
orter. (9)

68 Hier is een 
kok niet 
onder de 
pannen. (10)

70 Boek dat 
over de 
jacht gaat. 
(11)

73 Is ons op het 
lijf 
geschreven 
geen gebied 
om trots op 
te zijn. (12)

75 Ondanks de 
vele 
oprispingen 
wel succes 
hebben. 
(4,6)

76 Rendier in 
de haven. 
(7)

78 Hiervoor 
speelt het 
zich af. (11)



80
Reclame

doel. (14)

82 Opnieuw 
een 
meteoroloog 
met 
profetische 
gaven. (16)

84
Conserve

ringsmiddel
en. (11)

86 Daarop 
wordt 
uitgelegd 
dat er geld 
teveel is. (8)

87 Dat is 
gekkenwerk
. (7)

89 Welvarend 
volk. (8)

90 Heeft het 
kabinet-
Rutte het 
nakijken 
gegeven. 
(18)

92 Lopen te 
dromen. 
(13)

93 Zo pushend 
is een 
hoornblazer 
bezig. (7)

94 Morgen zijn 
wij  niet 
gewoon. 
(12)

95 Hoge 
functionaris 
die akkoord 
is gegaan. 
(12)

Verticaal

1 Vlammend 
stuk waar 
men 
verzekerd 
van kan 
zijn. (10)

2 Popidool 
die keihard 
reclame 
maakt. (8)

3 Pakket 
wandplavui
zen waaraan 
we gehecht 
zijn. (8)

4 Knappe 
Ajacied. (6)

5 Is sprekend 
een 
verkiezingsb
laadje. (10)

6 Verkouden 
bengel. (10)

7
Onderwij

smethode 
van een 
materiaalke
nner. (8)

8 Planmatig, 
maar niet 
realistisch. 
(6)

9 Knijper. 
(4,4)

10 Hierdoor 
krijgt het 
hoofd 
Communica
tie een 
belsignaal. 
(11)

11 'Kampioen'. 
(10)

12 Klein 
huisdier. (5)

13 Die is een 
stuk korter 
dan een 
zeemijl. (9)

15 Stel 
toneelspeler
s dat het 
tempo 
verhoogt. 
(9)

16
Houthak

kersjassen. 
(10)

17 Het aantal 
bankzitters 
bij  de lotto. 
(12)

18 Term 
waarbij  men 
zich iets kan 
voorstellen. 
(6)

19 Mondiale 
krant die 
over Messi 
bericht. (11)

22 Driftige 
terechtwijzi
ng voor de 
ADHD'er. 
(3,10,7)

23 Kijkgeld. 
(18)

26 Eigendom 
van een 
geletterde 
boer. (8)

29 Sprinter die 
zich op de 
vlakte 
houdt. (6)

31 Kippige 
aanvoerders 
hebben iets 
vrouwelijks. 
(9)

33 Vereniging 
waar een 
eersteklas 
golfer mee 
speelt. (7)

34 Pittig 
denkbeeld 
dat ik niet 
begrijp. 
(4,6,5)

36 Die 
indrukken 
zijn 
verplicht. 
(6)

37 Uitje naar 
een film die 
om te huilen 
is. (13)

39 Zeilboot die 
de storm 
trotseert. (7)

40 Deel van 
een 
kostuumstuk
. (13)

42
Runderac

htige atleet 
die deze 
dagen ter 
tafel komt. 
(9)

44 Bijzonder 
individu. (9)

46 Bedrijf dat 
prestige 
vooropstelt. 
(7)

47 Een goed 
cijfer 
uitdelen in 
het leger. 
(4,5)

49 Behoefte 
om te 
buigen. (7)

51
Wereldw

inkel. (5)

52
Spreekw

oordelijke 
wetmatighei
d bij  
strippoker. 
(2,9,4)

54 Delen van 
een 
vlammenzee
. (11)

59 Zwerven om 
insecten. 
(10)

61 Werkt niet 
meer voor 
antieke 
vakkennis. 
(10)

63 Dat is een 
trefwoord 
voor een 
moeilijke 
keus. (7)

64 Koning van 
koper. (5)

65 Die 
veroorzaken 
overspannen 
organen. 
(10)

66 Specialisme 
op 
wiskundege
bied. (11)

69
Verslagg

evers. (10)

71 Eten van 
een 
wildrooster. 
(10)



72 Die bewaart 
de rust 
tijdens een 
kloostermis. 
(10)

74 Besmettelijk 
apparaat. (9)

77 Dat figuur 
slaat men in 
het orkest. 
(8)

79 Wordt 
rondgestrooi
d op een 
snipperdag. 
(8)

81 Op papier is 
het geen 
verhuurbedr
ijf. (8)

83 Dat gebruikt 
men voor de 
eerste maal. 
(6)

85 Bezig met 
vertrekken. 
(6)

88 Grote 
jongen. (5)

91 Geen dikke 
tak. (4)

92 Staat super 
in de kamer. 
(4)


