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Horizontaal

5 Zijn de 
fantasieloze 
muzikanten op 
wie we gokken. 
(14)

10 Hiermee wil het 
bestuur iets 
ophelderen. (19)

11
Dwangvoorst

elling van een 
zitting bij de 
rivier. (8)

12 Ligt aan de 
voeten van Dirk, 
zo te horen. (9)

14 Venster dat 
ingeschopt kan 
worden. (8)

15 De paar signalen 
die in een tekst 
staan. (12)

18 Schuldig zijn dat 
het volgens 
model is 
geproduceerd. 
(3,6,7,6)

21 Uitspraak 
omtrent de prijs. 
(13)

22 Wordt gedaan 
door een 
landrover. (11)

25 Actie van een 
agressieve 
groepering. 
(3,7,8)

27 Groep die de 
moeite waard is. 
(10)

30 Financieel 
nieuws dat door 
het Noorse 
parlement 
bekend wordt 
gemaakt. (16)

31 Tsjechische 

vrouw in de 
Nederlandse 
journalistiek. 
(5,3,5)

34 (Koffiedik)
kijkers. (7)

35 Zelfstandige 
eenheden op 
wiskunde gebied. 
(13)

37 Opname in een 
kraamkliniek. (8)

41 NS-onderdeel dat 
in de ruimte voor 
communicatie 
zorgt. (16)

43 Weekdier 
verwant aan een 
paardenmossel. 
(13)

44 Theorie van de 
Cobragroep. (11)

45 In plaats van het 
centrum. (10)

47 Wat de toevoer 
kost. (7)

49 Aangrijpend 
bedotten. (2,6,5)

50 Pakken die tot de 
verbeelding 
spreken. (16)

52 Kamerleden die 
vanuit Brussel de 
minister van 
Financiën 
controleren. (19)

53 Die is alle rijken 
de baas. (12)

54 Zelfs geen 
andere mening 
hebbend. (4,4)



55 Looplamp. (9)

57 Houden zij niet 
van trappen 
lopen. (7)

60 Politieke klus 
van een 
meubelmaker. 
(3,7,8)

62 Radioactieve 
wolk. (9)

63 Onbetaalde 
betrekking in de 
kerk. (9)

64 Stel dat zich in 
het paradijs 
waande. (4,2,3)

65 Is per saldo het 
geldbedrag voor 
een kasteel. (7)

66 Handelt in 
geuren en 
kleuren. (15)

Verticaal

1 Loopbaan waarin 
iemand veel 
opslag krijgt. 
(14)

2 Straattoneel voor 
het Koninklijk 
Paleis. (7)

3
Schelmenverh

alen. (12)

4 In dit politieke 
systeem is het 
vaker feest. (18)

6 Plattegrond 
waarop garages 
staan. (12)

7
Loopbaanbeg

eleiding voor 
sporters. (16)

8 Het ontstaan van 
een schikking. 
(16)

9 Immigratie op 
kleine schaal. 
(2,4)

13 Binnen de regels 
van een 
horrorboek is het 
beperkt. (2,6,3)

16 Zuster op school. 
(8,15)

17 Dan hebben we 
geen hoogte 
meer van de 
afstand. (9)

19 Veluwse 
kipburgers. (12)

20 Die slappeling is 
geen 
moederskindje. 
(9)

23 Beginnelingen. 
(16)

24 Vraag naar de 
ontvangen 
gelden van het 
evenement. 
(2,2,4,7)

26
Verkeerswaar

nemers. (10)

28 Verf voor 
elektronische 
post. (8)

29 Groot tekort aan 
hoofdletters. (14)

32 Correctie van 
een muzikaal 
oordeel. (7)

33 Die kan men uit 
het oog 
verliezen. (6)

36 Debuut van een 
oude meester 
met een 
symbolische 
betekenis. (6,5)

38 Bouwwerken van 
een commerciële 
omroep. (12)

39 Stoot van een 
duidelijke 
radicaal. (3,6,7)

40 Maskeren dat we 
diep slapen. (11)

42 Vinnige 
afwijzing van 
een 
onbetrouwbare 
meid. (3,5,3)

46 Spreken over het 
voorbereiden van 
een voordracht. 
(3,9,5)

47 Functie van 
iemand die als 
eerste aan 
nepotisme doet. 
(15)

48 Het is daar 
schering en 
inslag. (6)

51 Talent dat in de 
ring gezet wordt. 
(14)

56 Nummer dat in 
enen gespe(e)ld 
wordt. (10)

58 Staatsolie uit 
noord-holland. 
(9)

59 Geen werk 
zonder boterham. 
(9)

61 Kleine 
ogenblikken. (8)


