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Horizontaal

6 Sportieve 
verleider. (11)

10 Zich gewillig 
laten voeren. 
(3,7,4,4)

13 Vreemde letters 
die niet bij elkaar 
passen. (13,9)

14 Op de gok 
gekochte groente 
onder ogen zien. 
(10)

15 Idee dat zijn tijd 
ver vooruit is. 
(12)

20 Met deze stelling 
staat u niet met 
beide benen op 
de grond. (8)

21 Hippe speaker op 
de computer. (5)

22 De ondergang 
van een rivier. 
(11)

26 Eten zuivel en 
vlees. (8)

27 Lingerie van 
iemand die in de 
leer is. (9)

28 Voetballer die 
deels als 
muzikant 
optreedt. (10)

31 Het gaat om een 
veel geprezen 
schilderij. (7)

32 Opleiding tot 
arts. (15)

34 Ze worden 
volgegooid voor 
de strijd. (5)

36 Kritisch bekijken 
door het uit te 
vergroten. 
(5,2,4,5)

37 Uiting van 
smerige gein. 
(3,5,4)

39 Het is feest op 
het Binnenhof. 
(14)

40 Vorstperiode 
waarin vogels 
een onderkomen 
vinden. (14)

43 Speciale 
supporters van 
Franse ridders. 
(7,3,3)

44 Beroepshalve zit 
hij uit het raam te 
kijken. (13)

47 Niet koninklijk 
onderscheiden. 
(10)

49 Hierop zijn 
genuanceerde 
programma's te 
zien. (19)

51 Luidruchtige 
toestand die 
gefilmd wordt. 
(5)

52 Kanaal waar het 
management 
gebruik van 
maakt. (12)

53 Iets wat de 
postontvanger in 
handen heeft. 
(11)

55 Spraakmakende 
artiest. (14)



56 Basisstof voor 
een goed 
humeur. (7)

57 Krachtige wens. 
(7)

59 Verkiezing 
waarbij de schrik 
er in zit. (14)

60 Data om niet te 
vergeten. (11)

63 Eeuwenoude 
uitspraak die 
voor opluchting 
zorgt. (8)

64 Ordinaire 
zeemeermin. (6)

67 Met opzet niet 
slecht verzonden. 
(10)

69 Foto's van een 
tenniswedstrijd. 
(16)

70 Cr-cr-crimineel. 
(2,9)

71 Dominees in de 
dop. (20)

72 Zij bidt beter. 
(15)

Verticaal

1 Premier. (12)

2 De groep had 
plezier van een 
van de leden. 
(10)

3 Die wagen was 
twee miljoen 
waard. (13)

4 Geslagen door 
een tennisser bij 
een motorfeest. 
(8)

5 Wordt dit salaris 
niet uitgegeven. 
(10)

7 Werken op geen 
stukken na 
zelfstandig. (7)

8 Op Foppe 
inpraten opdat er 
schot in komt. 
(2,4,9)

9 Hij is 
geïnteresseerd in 
de narigheid van 
de vrees om te 
telefoneren. (15)

11 Bij deze 
voorstelling geldt 
dat hoe minder er 
aan is, hoe meer 
er aan is. (10)

12 Roemrucht 
vertrek. (7)

16 Direct samen het 
luchtruim kiezen 
is voordelig. 
(4,7,2,3,4)

17 Die fluisteren 
Van der Staaij 
van alles in. (15)

18 Gezichtsbedrog. 
(9)

19 Om groente op te 
warmen. (11)

23 Seks op het 
platteland. (17)

24 Hier worden 
roeiriemen van 
gemaakt. (11)

25 Stopwoordjes. 
(5,4,8)

29 Bij 
positiekleding 
hebben zij hier 
een streepje 
voor. (7)

30 Doordraven 
tijdens het geven 
van billenkoek. 
(2,3,5)

33 Speelschema. 
(16)

35 De omgekeerde 
hoekpilaster 
spuwt vuur. (4)

38 Vormen van 
onderhoud die 
een goed licht op 
de zaak werpen. 
(13,10)

40 Een taalvriend 
kan zich hiermee 
goed uitdrukken. 
(13)

41 Het hollen van 
koeien afwijzen. 
(8)

42
Hardloopweds

trijd die wat 
oplevert. (9)

45 Dat is in handen 
van een kreng 
van een 
schoonheidsspeci
aliste. (15)

46 Bestuursorganen. 
(13)

48 Ruilbeurs voor 
wandelaars. (15)

50 Helpfunctie. (14)

54 Soort ligstoelen 
in een 
platencentrum. 
(10)

58
Bordeelmede

werkers op een 
schip. (12)

61 Romans waarvan 
we moeten 
blozen. (11)

62 Schilderij te 
koop. (10)

65 Binnenkomer die 
niet gewenst is. 
(9)

66 Hier staat het 
spinhuis. (8)

68 Post van de NS. 
(8)


