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Horizontaal

5 Losblazen. (14)

10 Volgens Huub 
niet arresteren bij  
een 
tewaterlating. 
(3,6,5,5)

11 Afzonderlijke 
terugtocht. (8)

12 Zijn het kleine 
familieleden die 
om op te eten 
zijn. (9)

14 Hiermee doet een 
handwerkster de 
groeten aan 
justitie. (8)

15 Neem het in 
ogenschouw, 
want ik haak af. 
(5,3,4)

18 Dronken na een 
vorstelijk 
onderhoud. 
(2,5,9,6)

21 Invloed op een 
consumentenprog
ramma. (13)

22 Worden hiermee 
scherp geprijsde 
artikelen 
betaald? (11)

25 Via de mazen der 
wet. (6,2,6,4)

27 Daar ruiken 
slanke vrouwen 
naar. (10)

30 Geestelijke met 
de kleinst 
mogelijke 
parochie. (16)

31 Die snateren als 
ze met 
dobbelstenen 
spelen. (13)

34 Die houdt de 
torenvalk 
gezelschap. (7)

35 Jeugdige 
delinquenten 
hebben zorg 
nodig. (13)

37 Serie broden 
voor paarden. (8)

41 Jaloers loensen. 
(3,3,6,3,5,4,6)

43 Stilleven van 
winstgevende 
organen. (11)

44 Lichaamsdeel 
van een 
opblaaspop. (10)

46 Webtijdschrift 
waar muziek in 
zit. (7)

48 Anderzijds ben 
ik er niet voor 
geëindigd. (13)

49 Hij  zit in mijn 
omgeving. (16)

51 Onzeker worden 
na een kosmische 
verdwijning. 
(2,3,5,3,6)

52 Letters die ook in 
de weg zitten. 
(12)

53 Ocellen bevatten 
de eigenschappen 
van een Fiat. (8)

54 Het weefsel van 
een trainingspak. 
(9)



56 Vruchtwaterprik. 
(7)

59 Recente 
overgang. (3)

60 Straalvliegtuig. 
(14)

62 Ijskoud het beeld 
stilzetten. (9)

63 Dan wordt een 
oeuvre even niet 
uitgebreid. (9)

64 Bode annex 
fruitcontroleur. 
(9)

65 Is deze bewoner 
van de Indische 
archipel zo 
dronken? (7)

66 Onder de 
veiligheidsriem 
wordt het unfair. 
(7,2,6)

Verticaal

1 Dat hebt u maar 
te slikken. (10,4)

2 De paarden zijn 
gewassen. (7)

3 Vrijplaats. (12)

4 Dan is het 
verplicht om iets 
te gebruiken, 
maar dat is ook 
alles. (2,4,3,5,4)

6 Digitaal 
opgravingsterrein
. (12)

7 De woorden die 
we tot ons 
nemen. (3,8,5)

8 Wat in de kachel 
gebeurt is de 
bron van 
ziektekenmerk. 
(16)

9 Dat wordt 
bewaard in een 
smederij . (6)

13 NS-medewerker 
die 
gespecialiseerd is 
in arbeidsrecht. 
(11)

16 Dat de ouderdom 
met gebreken 
komt, werd 
geconstateerd bij  
de geboorte van 
Christus. 
(2,5,8,2,6)

17 Toneeldiva die 
sportief bezig is. 
(9)

19 In de 
meubelbranche 
gaat veel geld 
om. (12)

20 Studentenhumor 
bij  lingo. (9)

23 Taille die bloot 
heeft gestaan aan 
straling. (16)

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

26 Deel van een 
organisch 
drumstel. (10)

28 Prijs een keertje. 
(8)

29 Tijdens een 
toespraak over 
zijn woorden 
struikelen. 
(2,2,4,6)

32 Autobiografie 
van Polanski. (7)

33 Is bot geweest. 
(6)

36 Daar heeft een 
komiek veel voor 
betaald. (3,4,4)

38 Fitters hebben 
die als ze gebruik 
maken v an 
acupunctuurlijne
n. (12)

39 Platgelopen dier 
aan de 
Nederlandse 
kust. (12,4)

40 De vereeuwiging 
van een 
bevestigd 
kledingstuk. (11)

42 Sufferds die zich 
vastklampen aan 
jongvee. (11)

45 Een baan bij  
Neurologie is 
niet rustgevend. 
(2,2.7,6)

46 Universele 
kamerinspectie. 
(15)

47 U zag dat het 
uitgevlakt was. 
(6)

50 Buitenlands 
insect dat goed 
voor de potentie 
is. (2,7,5)

55 Gadeslaan hoe 
men Russisch 
water moet 
opdienen. (10)

57 De eerste zoen. 
(3,6)

58 Plebejisch soort 
nationalisme. (9)

61 Dieren uit 
Thailand. (8)


