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Horizontaal

5 Verstarde 
personen die de 
positie laten 
zien. (12)

8 Botte 
wandelclubs. 
(14)

12 Stof tot 
schrijven. (10)

13 Vrouwen die 
Eropeanen de 
baas zijn. (10)

15 Nakomend 
effect. (6)

16 Het arme dier 
staat in de rij 
voor 't hiervoor 
geslacht wordt. 
(8)

17 De 
openingstijden 
van het 
warenhuis. (7)

21 Uitstekende 
Stoffeerders die 
een prominente 
positie innemen. 
(25)

22 Wijst in de 
richting van een 
blad. (5)

23 Overvloedig 
moment. (9)

24 Die wordt alleen 
in Noord-
Holland 
gespeeld. (9)

28 Is die auto dan 
niet helemaal 
goed (11)

29 Heeft men nodig 
om gezichten te 
onthouden. 
(3,7,8)

31 Tijd voor de 
toneelacademie. 
(12)

32 Toon van 
beneden zit vaak 
in de kast. (7)

33 Dat wordt 
gedaan met 
toneelspelers die 
moe zijn. (8)

35 Is bij herhaling 
binnen de lijnen. 
(2,2,2)

36 U groet de man 
voor het gerecht. 
(8)

37
Rondreisbewe

ging. (8)

38 De eerste speelt 
in 't orkest de 
hoogste noot. (5)

42 Kleding van een 
ijzervreter. (8)

43 De zorgen van 
een apostel bij 
een overweg. 
(12)

44 Hij behoort niet 
tot de betere 
klasse. (7)

47 Hij verbetert op 
juiste wijze de 
ondernemingsraa
d. (9)

48 Het is niet 
redelijk om 
kattig te zijn (8)

49 De allereerste 
vloerenmaker. 
(11)

51 Gevierde 
oudmeester. (16)



52 Beautyfarm. (13)

54 Pianohanden. (9)

55 Geweldige 
portie. (10)

56 Cadeautip. (4)

59 Het kijken naar 
een wedstrijd 
van Sparta. (19)

60 Wegwerpartikel 
dat opgevangen 
moet worden. (7)

62 Gele kaart 
vanwege 
dramatisch 
gedrag. (8)

65 Schoten als 
huldeblijk. (8)

67 Zijtak van een 
vakgebied. (7)

69 Niet serieus zijn 
bij het samen 
wandelen. 
(3,6,5,3,6)

70 Constructie rond 
de hoeksteen van 
de samenleving. 
(12)

71 Vroeger 
wijngebied. (10)

72 De as van een 
overledene 
uitspreiden zorgt 
voor afleiding. 
(17)

73 Slonzige 
oorhanger (8)

74 Verdragen als 
flaporen. (8)

Verticaal

1 Het wapen in de 
holte verzaakte 
veel gedoe. (7)

2 Een pirouette 
maken. 
(2,3,9,11)

3 Milieu van lichte 
meisjes en zware 
jongens. (18)

4 Wordt als 
hoffelijk ervaren. 
(7)

6 Daarbij viert 
men dat de 
natuur naar de 
knoppen gaat. 
(10)

7 Hypercorrectie. 
(2,4,3,3,5)

9 Zo'n pompslang 
stuit op heel 
weinig 
weerstand. (13)

10 Software die te 
downloaden is 
bij de KNVB. 
(15)

11 Langs de weg 
staande monitor 
met speakers. 
(13)

14 Bestuur dat in de 
olie is. (16)

18 Op die manier 
kapseizen we 
niet. 
(2,4,2,4,3,6,2)

19 Filmbeeld. (5)

20 Onrecht. (7)

25 Praten over 
vuurvaste 
vruchten. (13)

26 Buidel voor 
wisselgeld. (9)

27 Is 
vanzelfsprekend 
niet alleen 
verslaafd aan een 
lijntje coke. (17)

30 Grote auto's voor 
de crew. (15)

34 Stroomgeleider. 
(13)

39 Dagblad waarin 
de 
wedstrijdbesprek
ingen staan. (10)

40 Het plaatsen van 
wielklemmen. 
(10)

41 Dat heeft een 
plas tot gevolg. 
(7)

45 Het einde van 
een beginsel. 
(15)

46 Eet als een 
Disney-figuurtje. 
(7)

50 Rijles. (7,3,7)

53 Lijkt allicht een 
ronde verder te 
zijn. (12)

57
Kunstenaarsd

rankje. (13)

58 Meunier is een 
modeverschijnsel
. (5,8)

61 Een schulp of 
een babybox. 
(11)

63 Met haar vet 
goed bezig zijn. 
(6)

64 Dat doet men bij 
een koffietafel. 
(10)

66 Veronderstellen 
dat ze winst 
willen maken. 
(10)

68 Drukknop 
waarmee een 
Beatles-hit kan 
worden aangezet. 
(9)


