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Horizontaal

7 Hij besteedt zijn 
geld aan 
literatuur. (14)

10 Geen zin meer in 
gesnotter. 
(3,4,2,2,4,3)

13 Doet een 
raderwerk dat 
hapert. (12)

14 Legerbehoeften 
zijn stoffelijk. (9)

18 Die is steenhard 
maar laat wel 
over zich lopen. 
(7)

19 Door een 
praatprogramma 
wordt het een 
vette vertoning. 
(8)

20 Vrijende 
edelman? (9)

22 Aanvangsalaris. 
(9)

25 Huwen op het 
Domplein. 
(4,2,4,7)

28 IJzersterk 
muzikaal trio dat 
uit prima 
sportmensen 
bestaat. (14)

30 Het leven van 
Oost-Europeanen 
is een kwestie 
van hard en lang 
werken. (13)

32 Vastgelopen data 
verkeer. (5)

33 Beetje bij beetje 
leegmaken en 
van zijn krachten 
beroven. (9)

37 Privilege 
waarvan we op 
de hoogte waren. 
(15)

38 Het is 
onuitgesproken 
onverstandig. (8)

39 Allereerste 
gesneden rund. 
(5)

41 Maatcostuum. 
(8)

42 De straat opgaan 
om zo te zeggen. 
(7)

43 Het aantal keren 
dat iemand onder 
narcose is. (15)

45 Een plek voor 
een boerderij. (4)

46 Kunt u links van 
de spin vinden. 
(3)

47 Steentje. (6,5)

48 Zo dik als 
baggersmeer. (9)

51 Explosies van 
handtastelijkhede
n. (20)

52 Vaartuigen bij 
wenen. (7)

55 Zuiveren van een 
aantal. (5)

56 Voortzetting van 
de maaltijd. 
(12,10)



60 Voorschot 
vanwege 
koersstijging? (6)

61 Muziekgroep die 
wordt 
gesponsord door 
een tabaksmerk. 
(8)

63 Bridgen in 
wedstrijdverband 
om de winnende 
ansichten. (11)

65 Munt ruikt fris 
op de beurs. 
(4,6,4)

67 De marge van het 
topsegment. (7)

68 Dat insect is 
zeldzaam op de 
weg. (5)

70 Volgt een 
opleiding bij de 
NS of in een 
andere stad. (12)

72 Dat is het gevaar 
als men zich niet 
neerlegt bij een 
vonnis. (13)

73 Onmogelijk om 
te poedelen. 
(3,3,4,6)

74 Boksbal van 
vurenhout 
waartegen ik 
lekker train. (7)

76 Akelig dik boek. 
(3,2,3,7,3)

77 Bergmeubel 
waaruit de 
promovendus 
zijn conclusies 
haalde. (12)

Verticaal

1 De aarde 
waarmee men 
zuinig is. (7)

2 Brood op de 
plankenen 
brengen. (3,6,6)

3 Juristen op 
leeftijd. (4,8)

4 Hand(vat). (5)

5 De complete 
groep heeft er de 
mond vol van. 
(4,3)

6 Poetisch 
voorschrift. (9)

8 Zij volgt 
onderwijs bij een 
rivier. (9)

9 Van die kant 
komt meer 
gevaar. (6)

11 Profcoureur die 
in opleiding is. 
(23)

12 Op een arrogante 
manier een 
bergbewoner 
genezen. 
(6,3,2,6,10)

15 Twee 
dimensionaal 
lopen. (8)

16 Schelp of 
slakkenhuis. (7)

17 Bril, borstel, pot , 
creme en kam. 
(15)

21 Schone die vaak 
in een 
sluimerende 
reclame optreedt. 
(9)

23 Opslagmateriaal. 
(13)

24 Meer dan een 
monster om de 
smaak te pakken 
te krijgen. (10)

26 Geen vreemde 
wetenschap. (6)

27 Twijfelen tussen 
licht en donker. 
(9)

29 Beeldend 
kunstenares. (2-
10)

31 Hoofdsteun. (20)

34 Beschaafd 
gedrag is zo 
heerlijk Engels. 
(13)

35 Leest om er wat 
van op te steken. 
(10)

36 Studenten die 
door de mand 
zijn gevallen. 
(10)

40 Slagen die 
gezichten treffen. 
(8)

41 Clubs voor de 
armen. (11)

44 Boek dat veel 
opschudding 
veroorzaakt. (11)

49 Potlood om 
parasieten te 
verwijderen? 
(16)

50 Frivool stuk in 
het RTL-theater. 
(15)

53 Die zijn lokaal 
nogal belerend 
bezig. (16)

54 Vorm van 
schimmelgroei 
die we 
uiteindelijk op 
ons bord krijgen. 
(15)

57 Dit 
legeronderdeel is 
niet helemaal 
top, maar wel 
competatief. 
(6,7)

58 Vasthoudend. (9)

59 Zo stiekem kan 
de kofferruimte 
zijn. (10)

62 Suzuki die 
afwijkt van de 
heersende 
normen. (4)

64 Die worden altijd 
aan het lijntje 
gehouden. (11)

66 Het gaat bij een 
geboorte ook om 
een deeltje 
algemeen belang. 
(9)

69 Schijnt de wenk 
niet begrepen te 
hebben. (8)

71 Die kan de boom 
in. (8)

75 Is zacht voor de 
tijd van het jaar. 
(4)


