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Horizontaal

8 Fraude komt nu 
af en toe voor. 
(17)

10 In de financiële 
wereld 
werkzaam zijn. 
(4,4,2,6,4)

11 Historie van een 
geboorte. (20)

12 Voor gymnasten 
in de overgang. 
(4)

13 Waardeloze 
uitspraak die van 
nihilisme getuigt. 
(3,2,5)

14 Geheim raport. 
(4)

17 0, 2, 3, 4, 5. (4,3)

18 Draver met 
buikloop. (9)

20 Overzicht van 
zoekresultaten 
waar muziek in 
zit. (7)

24 Vroegere 
kwalificatie van 
kleding. (9)

25 Protestactie van 
toneelspelers. 
(16)

28 Die wijzen erop 
dat men geen 
inspraak heeft. 
(13)

29 Glijmiddel 
tussen de vuile 
wintersportkledi
ng. (6)

32 Aan boord gaan 
van (binnen)
vaartuigen. (9)

34 Als eerste kijk ik 
naar dit 
werelddeel. (4)

35 Reglement voor  
mannequins. (16)

36 Gelegenheid 
voor een natje en 
een droogje. (7)

39 Wat met een 
sisser afloopt, 
heeft nauwelijks 
effect. 
(3,7,2,3,9,5)

41 Middelbaar 
onderwijs. (10)

42 Een vrijgezel 
moet voor de 
kosten 
opdraaien. (8,6)

44 Artikelen in 
Trouw zijn niet 
gelogen. (8)

46 Onderdeel vd 
woorden vr de 
geblesseerde 
Oranjedoelman. 
(10)

47 Zang(noten). (4)

49 Gelaten 
uitdrukking. (6)

51 Je kunt de beste 
recensies hier 
vinden. (7)

54 Luxewagens 
voor kinderen. 
(6)

55 Daardoor zie je 
meer op de wc. 
(10)

56 Carrière maken 
dankzij een 
merkwaardig 
zwaartekrachtfen
omeen. (12)



59 Neem kennis van 
de inhout. (8)

60 Dat rund krijgt in 
het noorden voet 
aan de grond. 
(10)

61 Naar binnen om 
te bezuinigen. (8)

64 Puzzeldiagram. 
(8)

65 Op dat gebied 
weten ze er van 
aanpakken. (15)

67 Bijrijders met 
een neus voor 
casino's. (12)

68 Insectenstudie op 
het Luchtvaart 
College. (8)

70
Stressgevoeli

gberoep. (20)

71 De ceremonie 
van het eerste 
kievietsei is een 
goedkope 
aangelegenheid. 
(19)

72 Het rugnummer 
van een 
bankzitter. (12)

Verticaal

1 27 april. (8)

2 Doen de mensen 
die de jachthaven 
bewaken. 
(3,5,2,3,4,6)

3 Systeem van 
draaiende 
messen en 
driemaal per dag 
ander personeel. 
(14)

4 Zo beklemmend 
hoort een pittig 
videofilmpje te 
zijn. (9)

5 Baas en knecht 
in rome. (10)

6 Leidt in het slot 
tot onenigheid en 
heeft iedereen 
wat. (14)

7 Beeldzoeker die 
vroeger hoog in 
aanzien stond. 
(16)

9 Voor publiek 
zorgen. (6,8)

15 Is nog goed op 
weg maar geen 
knappe vogel. 
(5,6)

16 Zo omvangrijk 
als een 
mammoettanker. 
(12)

19 Reeds zijn 
toekomstige 
vrouw staat in 
Amerika. (6)

21 Muziekensemble 
dat de was kan 
doen. (13)

22 Tijdslot. (9)

23 Geen zonnige 
echtparen die een 
ander 
overtreffen. 
(2,2,7,7)

26 Tabaksteler die 
voor shagrokers 
werkt. (16)

27 Afvalproducten 
die tijdgebonden 
zijn. (14)

30 Reactie die ik 
terugkaats. (11)

31
Wereldbescho

uwing 
betreffende 
zwarte muziek. 
(13)

33 Oefenterrein. (9)

37 Vrolijk deel van 
de onderdanen. 
(9)

38 Voorsstellingen 
plannen. (6)

40 'n heleboel 
smeergeld? (7)

43 Niets aan deze 
solo is ernst. (10)

45 Is ellendig bij 
een 
kernsplitsing. 
(16)

48 Oorlogsvliegtuig 
waarvoor veel 
handtekeningen 
gewenst zijn. 
(16)

50 De diamantjes in 
een tiara. (14)

52 Voor het kussen 
haal ik alles 
onderuit. (5)

53 Finale waar 
stromannen bij 
betrokken zijn. 
(15)

57 Krantenstuk 
waarover iemand 
laaiend is. (9)

58 Bij ijspret 
ontbreekt er dit 
gevoel. (5)

62 Speelgoed dat in 
de schaduw 
staat. (9)

63 Die levert 
schansspringers 
overwerk op. 
(11)

66 Sta stil bij de 
beurs. (9)

69 Vocht met koude 
klonten. (7)


