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Horizontaal

6 Geeft toegang tot het 
parlement. (12)

10 Wordt daarbij een 
voorproefje gedemonstreerd. 
(19)

13 Literair gezien een kreng van 
een wijf. (10)

14 Royaltywatchers. (13)

15 Platte grond van een 
aardbevingsgebied. (8)

16 Vernederen op het 
voetbalveld. (3,4,2,5)

19 Ze hebben het samen zo fijn 
dat dit niet nodig is. (15)

20 Die ontspoort bij het verzet. 
(10)

23 Groente van de huzaren. (6)

24 Trofee voor de taal der liefde. 
(6)

25 Internationale strijd tussen 
parachutisten. (14)

29 Net zo deskundig zijn als 
Sara. (5,4,7,2,7,5)

32 Toch voldoende. (9)

33 Creatief brouwsel. (7)

34 De trap afdalen in je 
appartement. (10)

37 Meubel dat op Marktplaats 
staat. (17)

38 Voor die voetballer gaan ze 
kopje-onder. (6)

39 De eerste landelijke 
gemeente. (5)

42 Het kan me niet bommen dat 
er amper iets te beleven valt. 
(4,3,2,5)

43 Dat is het verdiende loon dat 
acteurs krijgen. (14)

45 Een ruzie fingeren en 
regisseren. (2,5,6)

47 De moeilijkheid van een 
benauwd leesteken. (8)

48 Afrikaanse vrijstaat. (7)

51 Retourbiljetten. (11)

52 Boeddhistisch heiligdom in de 
poesta. (6)

53 Muziekrecensent. (11)

55 Daar ga je in Gouda op 
kraambezoek. (9)

58 Luchtroutes die van 
levensbelang zijn. (16)

59 Gedateerd kenmerk van 
brieven. (12)

60 Het lijkt erop alsof ze daar al 
even waren. (6)

62 Sta stil bij een tijdperk om te 
juichen. (5)

65 Fiat-symbool. (17)

66 Hartig hoofd met nucleaire 
lading. (7)

68 Tot geheimhouding verplicht 
zijn. (4,5,3,7,6)

70 The straps. (10)

71 Middelen om binnen te lopen. 
(12)

72 Tocht om op adem te komen. 
(9)

73 Door deze ergernis kun je dan 
een carambole maken. (8)

74 Met zeer warme woorden 
tussen de regels door. (2,7,6)

Verticaal

1 Afwasbak + afdruiprek. (11)

2 Hoofdbestuurders. (8)

3 Zij stofferen voor een ander 
de zitting. (15)

4 Aanmaakhoutjes. (11)

5 College waarvoor men zich 
heeft ingeschreven. (9)

7 Raar om daarmee te betalen 
in het buitenland. (6,4)

8 Zij valt in voor iemand op de 
publieke tribune van de 
rechtbank zit. (16)

9 Geleend geld voor een tafel is 
verdacht. (10)

11 Manier van kijken die ons 
niet weggevallen is. 
(4,6,6,2,7,4)

12 Met instelling van Ajax, 
Feyenoord en PSV is te 
werken. (17)

17 Clichématig naaiwerk. (7)

18 Orgaan dat is afgevallen. 
(5,4)

21 Deze Hollander heeft de 

naam middelmatig te zijn. 
(3,6)

22 Fotoapparatuur die niet is 
uitontwikkeld. (15)

26 Organisator die met veel 
enthousiasme in de kamer 
komt. (14)

27 Heel kundige schade-experts. 
(9)

28 Niets ontsnapt aan zijn 
schoonmaakwoede. (13)

30 Beweging die niets om het lijf 
heeft. (9)

31 Vergadering in een kasteel. 
(14)

35 Ettertjes in de dop. (9)

36 Stroom die wegvalt. (7)

40 Monopoly of Monopolie. (11)

41 Legergroen. (10)

44 Wisselwerking van een 
voetbalclub. (10)

46 Ballenmeisjes. (14)

49 Is van slag en niet scherp. (5)

50 De temperatuur stijgt boven 

nul die seksuele geaardheid. 
(6)

54 Door die file is de buurtruzie 
beëindigd. (15)

56 Tuimeling na een 
noodsprong? (10)

57 Voertuig waar de 
vakantiekaarten in gaan. (12)

61 Oude vrouw. (2-10)

62 Sportvrouwen die een vuist 
maken. (12)

63 Minpunten. (7,5)

64 Transformeren in een slap 
aftreksel van van 
Vollenhoven. (11)

67 Voertuig zonder inzittenden. 
(9)

69 Zo wordt men aan beide 
kanten beetgenomen. (8)


