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Horizontaal
7 Watermerk. (3)

8 Koffie is voor veel mensen 
opbeurend. (11)

11 Die clubs hebben tijdwinst 
geboekt. (17)

14 Daarmee kunt u niet de naakte 
waarheid vertellen. (7,6)

15 Een streep zetten door het 
voedsel van een prostituée. 
(7)

18 Zich op een koppige manier 
achterwaarts op de voederbak 
storten. (2,4,5,2,4,6)

21 Gebruikte examen om iets te 
verklaren. (8)

23 Atletiekraces die in het 
centrum van de hoofdstad 
worden gehouden. (13)

24 Orgaan van de wacht en de 
tuinman. (9)

25 Via de tunnel haal je het niet. 
(11)

26 Ondernemingen die zich 
gespecialiseerd hebben in 
opslag. (16)

29 Reusachtig gebergte. (5)

30 Hiermee eindigt een 
kasteelroman. (7)

31 De slachtoffers van treiteraars 
voelen zich niet lekker. (14)

34 Vluchtstrook. (7)

35 Die chinezen zijn elke dag 
uitgelaten. (9)

36 Bevel om levensmiddelen te 
onderzoeken. (10)

40 Het zijn grote gokken als ze 
in het fruit snuffelen. (15)

41 Boek dat passé is. (12)

44 Uitleggen hoe je van een 
ander kunt houden. (6,2,6,9)

47 Stimulerende middelen 
toedienen voor een saaie race. 
(8)

48 Lachwekkende 
hoofdbedekking. (10)

49 Hierin staan niet de cijfers van 
iemands nachtelijke 
bezigheden. (10)

50 Ingrijpen bij een concert. (8)

51 Avontuurlijke zakenvrouwen. 
(14)

53 'Ik denk, dus ik ben.' (11)

54 Lits-jumeaux. (7)

56 Dat kan een poëet zich 
veroorloven. (11,7)

59 Sexy appartement. (9)

60 Vertrek volgens de letter. (6)

61 Het wassende water. (7)

64 Patronen in het karakter. (17)

65 Vulling voor slappe figuren. 
(4)

66 Lawaaischoppers die weer 
animerend bezig zijn. (11)

67 Artistieke uiting die goed is 
voor het onderhoud van uw 
huis. (10)

68 Zijn zo ongeconcentreerd dat 
ze maar de helft verstaan. 
(3,3,4,3,9)

69 Geen bijzonder 
gedachtewisseling. (3,8,5)

Verticaal
1 Aankomsturen die vooraf 

vastgesteld zijn. (2,7,5)

2 Nuancering van een promotie. 
(8)

3 Een sombere adventstijd. 
(7,5)

4 Rode potloden hebben 
zeggingskracht. (14)

5 Een kleur van vermoeidheid. 
(5)

6 Barneveld en Eibergen. (16)

9 Vol verwachting klopt zijn 
hart om pepernoten te mogen 
strooien. (14)

10 Onder erepoorten lopen ze 
niet recht. (9)

12 Die verlicht als laatste een 
rosse buurt. (2,18)

13 Dat een vlaskam een klein 
handvat heeft, is een sprookje. 
(13)

16 Auto die opgeknapt moet 
worden. (16)

17 Zaken die hun handel op 
straat zetten. (12)

19 Beestachtig verachtelijke 
cowboy. (11)

20 Mixteam. (3,9,10)

22 Kenmerkt van een perpetuum 
mobile. (2,4,4,4,3)

27 Daar is het prima winkelen. 
(5)

28 Aandelen van groene 
beleggingen. (14)

32 Iets voor zolder aantreffen om 
te wonen. (8,6)

33 Mentoren die zich muzikaal 
op de achtergrond houden. 
(11)

37 Eeuwigdurende 
liefdesuitingen. (14,9)

38 Aanval die vreemd genoeg 
door de voorhoede wordt 
uitgevoerd. (14)

39 Die middenstander is een 
zeurpiet. (7)

42 Bij die examens zorgt een 
pianist hiermee voor het 
slotakkoord. (11)

43 Hier kan een meerkamp tot 
uitgroeien. (10)

45 In dit natuurgebied gingen 
veel VOC'ers naar de wc. (19)

46 Organisaties met veel 
uitzendkrachten. (17)

52 Bijbels voor bidders. (14)

55 Moeten we nog wat meer 
manschappen voor uittrekken. 
(10)

57 Gereedschap voor muzikanten 
(12)

58 Van spreektaal schrijftaal 
maken. (9)

62 Spreekkamer voor veeboeren. 
(9)

63 Gezagsgetrouw bestuurder. 
(9)

65 Worstproducent die in het 
slop zit. (8)


