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Horizontaal

5 Paardenvoer. (7,3)

7 Het publiek heeft er nadeel 
van. (12)

10 'Blijf voortaan op het rechte 
pad'. (17)

13 Twijfelachtig omgang hebben. 
(2,3,8,8)

15 Zitzak. (12)

16 Woning verwant aan de 
blokhut. (10)

20 Kaartje voor een comeback. 
(12)

21 Toch is 't na de ineenstorting 
van de bank een vermogen 
waard. (6)

22 Daarin wordt een en ander te 
kijk gezet. (7)

25 Levenskracht als alternatieve 
brandstof. (3-7)

27 Leestekens waarnaar wordt 
verwezen. (16)

28 Hulpvaardige hond. (5)

29 Benodigdheden bij een 
inauguratie. (21)

32 Zij schieten wild om zich 
heen om hogerop te komen. 
(14)

33 Een enkele man van naam is 
saai. (8)

35 Amsterdamse pontjes doen 
goed hun best. (6)

38 Is niet meteen hobbelig. (7)

39 Leger van VARA-
medewerkers. (9)

40 Zitplaats die financiële 
gevolgen kan hebben. (12)

42 Trendy armbanden in de 
winkelbranche. (10)

43 Het schrikbeeld van veel 
water is een straat. (3-5)

44 Glijmiddel. (9)

46 Van zich doen spreken tijdens 
de verkiezingen. (3,4,10)

48 De berichten bij RTL 
Boulevard. (12)

50 Langs justitiële weg iets 
corrigeren. (10)

51 Geestverwant van de 
Vampierpartij. (10)

52 Het eerste gezin mocht 
verward kijken. (6)

55 Weinigzeggend wezen in een 
knechtenrol. (4,4,2,9,6)

57 Gezond eetpatroon. (12)

58 Hier kan men (niet meer) 
eten. (14)

60 Software voor onderweg die 
op tv te zien is. (13)

62 Deze welriekende gave is 
verwant aan een hondenmand. 
(9)

64 Toon belangstelling of juist 
niet. (12)

65 Prima tijd in leiden. (8)

68 Mooie stripfiguren die 
thuisbezord worden. (12,7)

Verticaal

1 Een metropool wordt nooit 
klein! (11)

2 Alvast iets van een protest. 
(9)

3 Ontsnappen per vliegtuig kan 
enorm populair worden. 
(3,4,6,5)

4 Het is vals van haar als het is 
verpulverd. (11)

6 Bij het werk reorganiseren 
begeven we ons op glad ijs. 
(2,4,5)

8 Beeldschoon. (15)

9 Arbeidskrachten in winkels 
die voorheen de deur niet 
uitkwamen. (18)

11 Euforisch dat-ie onder 
narcose is. (2,3,4)

12 De ouderenpartij trapt er 
tegenaan. (11)

14 Bestuurder die goedgestemd 
is. (7,12)

17 Te berde brengen dat ook hele 
kleine beetjes slecht zijn voor 
de lijn. (3,4,8)

18 Oplossing waar we niet lang 
over nadenken. (7)

19 Bijna altijd neergaan. 
(2,5,3,2,4,8)

23 Wiskundeopgaven die ook 
niet alles zijn. (13)

24 Kleurt goed op een tekenveld. 
(9)

26 Academisch 
carnavalsattribuut. (9)

30 Als een robot macht 
uitoefenen. (3,6,4,7)

31 Vastzitten op de autobaan. 
(4,6,5)

34 Zelfstandig zijn onderdanen 
gebruiken. (2,5,5,5)

36 Conserveringsmiddelen. (11)

37 Mate van (on)recht. (7)

41 Buitensporig pand. (6)

45 Jaarlijkse neerslag van de 
Michelingids. (13)

47 Wetenschapper die naar 
woorden moet zoeken. (10)

49 Kwajongensstreek van een 
bananenrepubliek. (8)

53 Klokken waar om gevochten 
wordt. (13)

54 Hierin wordt de 
overwinningswijn bewaard. 
(13)

56 Beroep waarin men het erg 
druk had op school. (12)

59 Is van de lucht bij zo'n 
stemming. (9)

61 Om het spoor te kruisen moet 
je wel goed met hem op 
kunnen schieten. (7)

63 Hierop zit iemand met wie het 
bergafwaarts gaat. (7)

66 Die jongen heeft de naam 
serieus te zijn. (5)

67 Stofkant. (4)


