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Horizontaal

1 De stelling dat men er 
gebruik van kan maken 
is straf. (3)

3 Bij de Basken één, bij de 
Grieken zeven (3)

6 Vormgeving waar we 
ziek van zijn. (3)

9 Drank van de mol uit 
almelo. (3)

11 Is ongeveer de keuze 
tussen voedster en 
politieagent. (3,2,4)

13 Wij achtervolgen de 
ingenieur, in de hoop 
hem net te kunnen 
pakken. (5)

15 Terreurbeweging die 
George Gershwin 
bijstond. (3)

16 Op de eerste kan men 
zitten of er in staan. (2)

17 Opnieuw een wapen in 
de handel. (6)

19 Lattenbodems die wel 
sporen. (6)

21 Vrouw die wel bevalt. 
(7)

23 Bij Engelse mensen 
hoort een heer. (3)

24 Bijbelse figuur niet voor 
het adviescollege. (4)

25 Heel mooi slot. (3,5)

28 Loop snel voor een 
rondje naar de VS! (4)

30 Muzikaal zou een 
twaalftal minder zijn. (2)

31 De maat van een letter. 
(2)

33 Link, zo'n zware 
afsluiter. (6,4)

36 Blouse van klei. (4)

38 Werd door Timmermans 
in het EP herdacht. (3)

39 Groepsgebonden winkel. 
(2)

40 Op een lager niveau 
tweedracht zaaien. (13)

43 Het is goed dat daar 
ingegrepen wordt. (2)

44 Een deeltje dat 
bijvoorbeeld niet in een 
pioen verborgen is. (3)

45 Een Engelse heer staat 
hier weer in de rij. (3)

46 't zijn onderwerpen voor 
snotneuzen. (6)

49 Haar stola sprong open. 
(5)

50 Atleet die dikker wordt. 
(4)

52 Is met afstand geen 
beginner. (3)

54 Geen Noorse godheid bij 
de bron in de woestijn. 
(4)

55 Samen uit, zo vroeg al? 
(8)

58 DL. V. Schotse namen. 
(2)

59 Schermclub. (3)

61 Little Britain. (2)

62 Jongetje dat weer vet 
wordt. (3)

63 Van een spetter doornat 
geworden? (7)

65 Buitensporige 
plaatsbepaling. (2)

66 Wagen met veel of geen 
brandstofgebruik. (4)

67 Suiker in een klomp. (5)

Verticaal

1 Hond die zich vastbijt. 
(7)

2 Taaltoetsen per telefoon. 
(5)

3 Bijwoord. (2)

4 Ingang van een 
kledingkast. (10)

5 Haarbal. (4)

6 Koffiemerk met een 
Duitse internetsite. (2)

7 Is het dak langzaam aan 
het slopen tot alle gaatjes 
weg zijn. (6)

8 De waarde van roem. (4)

9 Die Belgische plaats is 
tegenwoordig zonder de 
spoorwegen te bereiken. 
(3)

10 Iets aangenaams onder 
een brief. (5)

12 De eerste tussen de noten 
in de Verenigde Staten. 
(5)

14 Merel en aal zijn gek op 
deze kers. (8)

18 Roofdier dat voor de klas 
staat. (9)

20 De kunstjes die een 
schilder uithaalt. (14)

22 Klinkerriviertje. (2)

24 Verblijf van kwajongens 
in de zoo. (7)

26 Dat duurt eeuwig. (3)

27 De vorm van een 
verward ondier. (6)

29 Richting Brixit. (2)

32 Voetballer die onhandig 
verdedigt. (9)

34 Zich als een ezel 
gedragen. (4)

35 Met die dronkenlappen 

kunt u de vloer aan 
vegen. (7)

37 Jongen die zich druk 
maakt. (2)

41 Ze kan het dak op. (4)

42 Loop ik nou zo hard door 
het gras? (6)

47 Hulpbehoevend signaal. 
(1,1,1)

48 Een ouderwets snoepje 
als u Frans de vreemde 
munt teruggeeft. (6)

51 Herhaling van 
vijfentwintig (2)

53 Daarmee staan boeken te 
boek. (4)

54 Overtuigd gevallen. (2)

55 Een dandy wordt er gek 
van. (4)

56 't voormalige eiland van 
een Aziaat. (4)

57 Bak om te huilen. (2)

60 Doe dicht! (3)

64 De eerste letters die een 
briefopener onder ogen 
krijgt. (2)

65 Aan de andere kant. (2)


