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Horizontaal
7 Die bezwijken ook onder de 

druk. (19)
10 Dat vinden kinderen lekker in 

hun schoen. (9)
11 Groot pand waarin een café is 

gevestigd. (9)
14 Hoen als inwoner. (9)
15 Crimineel die last heeft van 

overgewicht. (3,5,6)
17 In het ballet begint zij met de 

lijn te trekken. (13)
18 Van die aio'sworden we niet 

helemaal beter. (10)
22 Sprong op het ijs om het 

oevergewas op te ruimen. 
(10)

24 Door die opening is politieke 
smart te horen. (6)

25 Vleier die geen vuile taal 
gebruikt. (12)

26 Geen stille vennoten. (14)
27 Een functie bij de tv is echt 

iets voor IT'ers. (15)
29 Schaapachtige variant op de 

berenboot. (8)
31 Die scheurt op tweewielen 

weg. (11)
33 Voer voor journalisten die 

niet te grazen zijn genomen. 
(8)

34 Lekkernij die te koop is bij 
een koek-en-zopietent. (7)

36 Opnieuw kaas op een 
boterham doen. (11)

38 Is de rest erg in de weer met 
zekere spanning? (6)

40 Dat streelt je. (3)
44 Niet langer een 

werkgerelateerd karakter 
hebben. (3,2,4,3)

45 Patrouilleren tijdens de tour. 
(2,5,4)

46 Tegenstrijdige figuur. (5)
48 Onderzoeken voor het 

moment. (7)
49 Je moet er maar tegen 

kunnen. (7)
50 Wielerwedstrijd op Wall 

Street. (12)
52 Slotakkoord waar iets op 

uitdraait. (3,5,3,3,6)
53 Onzin in een vreemde taal. 

(7)
54 Zijn atleten die Magere Hein 

tegenomen. (10)
55 Instantmaaltijd. (8,9)
57 Met zelfbouwpakketten is 

alles goed. (4)
58 Die blauwhelm is een 

vredelievende doelman. (11)
59 Jong lulletje dat van de club 

is. (8)
63 Over dit woord heerst twijfel. 

(11)
64 Vermindering bij aankoop. 

(6)
65 Ga terug met die woonschuit 

anders word je om de hals 
gebracht. (5)

68 'Het aroma komt je 
tegemoet...' (7)

69 Kunstwerk op de buis. (5)
70 Zo moet een spits zijn. (10)
73 Mogendheid om een 

geweldige conditie. (10)
74 Vluchtkapitaal. (13)
75 Meer uitdaging hebben in een 

ander milieu. (2,4,3,4,4,6)
76 Daardoor is zij gestrikt. (8)

77 Sectoren van de 
voedselbranche. (9)

78 Op papier zijn het de lijntjes 
in ons hoofd. (17)

Verticaal
1 Vorm van spanning die iets 

van nu is. (14)
2 Wielrenners en ruiters van 

adel. (12)
3 Hier had Cleopatra het land 

aan. (6)
4 Bevrijdende medische 

ingreep. (16)
5 Gereedschap van een getuige 

die onder hoogspanning staat. 
(12)

6 Literaire onderscheiding. (15)
8 Is tekenend voor een 

bepaalde periode. (7)
9 Die houdt de aderen schoon. 

(10)
12 Uiting van rookterreur. (15)
13 Men blijft erin geloven ook al 

is het herzien. (12)

16 Nappa of suede wordt 
behandeld op college. (13)

19 Mooie bodybuilder met een 
blessure. (9)

20 Stukken van vogels. (7)
21 Onderbreking van de 

schoolstrijd. (17)
23 Leuk voor vader om te 

drinken. (6)
28 Je vorige managers bij een 

sollicitatie. (15)
30 Gevaarlijke manier van 

breiwerk teniet doen. (12,6,8)
32 ILLUSIONIST aan wie veel 

publiciteit wordt opgehangen. 
(2,5,4)

35 Te weinig mensen kennen dit 
demografische probleem. (14)

37 Meubelaankopen betalen met 
pin of creditcard. (14)

39 Die mensen hebben er ook 
slag van. (12)

41 Parlementaire crisis waar 
studenten onder lijden. (9)

42 Gidsen staan vaak onder 
spanning. (9)

43 Dat wordt gezegd van een 
werkloze acteur. (3,3,2,11)

47 Een gemene socialist heeft er 
de ziekte in. (8)

51 Horecafaçade die er droevig 
of plechtig uit kan zien. (19)

56 Die zien we niet voor vol aan. 
(6)

60 Beest aan de riem. (10)
61 Iemand die geen boek in 

ontvangst wil nemen. (13)
62 De officiële papieren van 

bedrijven die bevallen. (13)
64 Nihilistische mededeling naar 

de klanten. (5,4,3)
66 Welvaartsziekte waar grote 

uitgevers last van hebben. 
(10)

67 Muzikale vogel. (9)
71 Tijdens het eten de handen 

niet thuishouden. (9)
72 Troep critici. (9)


