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Horizontaal

6 (tendentieus) 
beschilderde 
nerts. (12)

10 Een ander 
letterlijk vooruit 
helpen. (6,3,5,5)

11 Brandstof voor 
een opruier. (9)

12 Kitsch is 
makkelijk. (4,5)

14 Wandelplaats op 
de maan. (8)

15 Een baan die er 
tussen komt. (12)

18 De buurman 
doodschieten en 
dat verder 
negeren. 
(4,5,4,10)

22 Regelgeving die 
uitgewerkt is. 
(13)

23 Letsel dat men 
met nogal wat 
korrels zout moet 
nemen. (11)

27
Ontvoeringsd

eskundige. (18)

29 Nog een laatste 
nachtclubact en 
die zak kan naar 
buiten. (10)

32 Lekkere tijd voor 
een 
sprookjesfiguur. 
(9)

34 (Deel van een) 
vrijhaven. (7)

35 Legaal feest. 
(3,5,5)

36 Kunstterm. (3)

39 Ze lopen rond 
zoals het 
betaamt. (7)

40 Gek zijn van het 
observeren van 
insecten. (2,4,7)

41 Lacht 't lot u er 
te weinig toe? 
(8)

44 Tijdens het 
jongleren 
meerdere 
mogelijkheden 
openlaten. 
(3,6,6,2,2,5,6)

47 Meubel verwant 
aan een kaptafel. 
(11)

48 Plaats voor een 

vervelend 
vrouwtje van een 
vogel. (7)

50 Dat mens met 
diabetes 
transporteert 
klonten. (10)

54 Riemen, tassen 
en studiestof. 
(13)

55 Die kunnen het 
dak op met hun 
groene stroom. 
(16)

57 Gevonden 
uitroep. (6)

58 De Engelse rode 
boom moet 
behouden 
blijven. (6)

59 Feit op tijd. (5)

60 Is voor zijn werk 
niet de hele tijd 
weg. (12)

61 Hierin wandelt 
degene met het 
losbandige 
karakter. (4,6)



62 Surveillant in 
Brouwerhaven. 
(9)

64 Van een steen 
gelijk. (7)

66 Penhouder (4)

67 Een vrijmoedig 
geestelijke is op 
zijn post. (14)

69 Daarbij heeft 
iemand het 
nakijken. (9)

70 Hij gaat aan kop 
met de 
prefiguratie. (9)

71 Schietwedstrijd. 
(9)

72 Filmpje met 
fragmenten ter 
promotie van een 
oplegger. (7)

73
Onderscheidi

ngen die in een 
elektrozaak 
betaald moeten 
worden. (15)

Verticaal

1 Hij beoordeelt 
het bedrijf. (14)

2 Graven met 
ijzeren staven. 
(7)

3 Golfslag die 
bijblijft op de 
computer. (12)

4 Kerkelijk gezag. 
(14)

5 Klooster waarin 
alles goed 
geregeld is. (8)

7 'Zal ik rijden?' 
(16)

8 Meisje tussen 
haar ouders kan 
ver kijken. (8)

9 Variant op een 
luchttunnel. (8)

13 Criminaliteit 
kost klandizie. 
(13)

16 Wie die heeft, 
heeft alleen maar 
glansrollen 
gespeeld. 
(3,12,8)

17 Is voor de 
wielrenner op 
kop. (9)

19 De 
zendgemachtigde 
wordt in China 
vroom gevonden. 
(4)

20 Is een vrijgezel 
zonder vaste 
tred. (9)

21 Internationale 
song. (9)

24 Luchtopening 
naar het 
hiernamaals. (10)

25 Stimulerend 
soort 
schouderklopje. 
(3,6,2,2,3)

26 PostNL. (15)

28 Uitgelezen 
groepen 
criminelen. (10)

30 Vader staat voor 
een zwijgzame 
tablet. (8)

31 Premie voor de 
deelnemers aan 
een cruise. (14)

33 Emmy Award 
die op televisie 
komt. (2-5)

37 Zo zit een 
verkeersdrempel. 
(2,2,3)

38 Vormgeving. (6)

42 Zozeer drukt het 
wegzetten van de 
auto op ons. (16)

43 Verzoek om 
droog te mogen 
staan. (11)

45 Geslacht dat de 
toekomst heeft. 
(8-3)

46 Is van oorsprong 
uit de ijzertijd. 
(10)

49 Het eten 
recenseren. 
(3,5,9)

51 Dat is een 
moedige 
kabouter. (5,4,6)

52 Gave die in 
griekenland van 
gewicht was. (6)

53 Is aan de rol (6)

56 Hele toer 
richting bepalen. 
(14)

61 Feestelijke 
onderdanen met 
paarden. (11)

63 Tattoos die veel 
op schepen 
voorkomen. (10)

65 Met een smoesje 
van de boten 
sturen. (9)

68 Een vrouw in het 
spel. (7)


