
1 2 3 4 5

6

7 8

9

10 11 12

13

14 15 16

17 18

19 20

21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31 32

33 34

35 36

37

38 39 40

41

42 43 44

45

46 47 48

49

50 51 52

53

54

55 56

57

58 59 60

61 62

63 64 65

66

67 68

69

70

Horizontaal

6 Iemand van het 
platteland niet 
storen na het 
eten. (3,4,5)

9 Zo veel geld, dat 
kun je je (niet) 
voorstellen. (17)

10 Bekend dier. 
(2,5,4)

12 Hier werkt de 
ondergrondse 
pers. (5)

16 Mistige 
complimenten. 
(11)

17 Opdracht die 
voldoening moet 
geven. (14)

19 Lijken 
momentopnamen 
te zijn. (11)

20 De kaarten die 
gegeven worden 
tijdens een harde 
voetbalconfronta
tie. (12)

22 Deze opleggers 
draaien nu nog 
niet. (8)

23 Wordt door een 
agent geschoten. 
(11)

25 Fitnessketen? (5)

29 Geniale 
landloper. (8)

31 Daar ga je voor 
je plezier 
wandelen. (8)

32 Als je bij de 
radio zo'n 
houding hebt, 
kom je niet 
verder. (10)

35 Gelden bij 
benadering. 
(3,10,14)

38 Bivak van bange 
soldaten. (10)

39 De weg die de 
motorclub gaat. 
(9)

40 Een lekke band. 
(9)

42 Atheïst die de 
indruk heeft op 
vakantie te zijn. 
(9)

43 Bekeken 

aanwijzing voor 
het moment. (7)

44 Verzoekplaat? 
(12)

46 Geen succes 
hebben als 
hoogspringer. 
(4,3,2,5,5)

47 Die boeking gaat 
terug naar de 
wacht. (10)

50 Oversteekplaats. 
(6)

51 Die belgische 
plaats is voor 
duitsers ook te 
verteren. (5)

52 Vet lekkere tent 
vol rekruten. (15)

54 Innemende 
figuren. (9)

55 Italiaans eten dat 
niet goed voor de 
kinderen is. 
(11,5)

57 Sterke bijbelse 
shag? (6)

58



Muziekinstru
menten waarmee 
rokers aan de rol 
gaan. (5)

59 Rechterdeel van 
een museum. 
(11)

63 Vinden de 
renners daarin 
beschutting. (10)

64 Opname die niets 
om het lijf heeft. 
(9)

67 Stuitbevalling in 
de judozaal. (8)

68 Acteurs worden 
hier beter van. 
(12)

69
Incasseringsv

ermogen van een 
bokser. (5,3,7,6)

70 Baltsgedrag van 
opvliegende 
typen. (13)

Verticaal

1 Graven in een 
vallei aan het 
water. (6)

2 Is alleen bestemd 
voor oogleden. 
(7-2)

3 Geeft informatie 
over de 
bevalling. (15)

4 Is op het oog een 
kenmerk van 
vierdaagsewande
laars met blaren. 
(14)

5 Mars voor een 
socialistische 
wereld. (2,4,7)

7 Streeploos. (12)

8 Instelling van 
iemand die op 
herhalingsoefeni
ng moet. (10)

11 Spelfout. (7)

13 De situatie is 
gewijzigd als er 
geschud is. 
(2,7,6,2,6)

14 Die leidt naar de 
hoogste 
verdieping in de 
taal. (2,13,4)

15 Verzot op 
aansporen? (8)

18 Even niet 
vergeten dat het 
niet geldt voor 
een 
geheelonthouder. 
(3,4,8,6)

21 Bakken met een 
polsstok. (10)

24 Een bevrijding 
veroorzaken. 
(10)

26 Dubbel 
respectabel. (11)

27 Trek 'm maar op 
in dit land. (5)

28 Hij rekent in 
grote maten. (15)

30 Proefpersoon. 
(15)

33 Spelcursus. (9)

34 Hieruit drinkt 
een 
ochtenddrinker 
zijn 
injectievloeistof. 
(5)

36 Oudheidkunde. 
(12)

37 De baas van het 
bestaan. (13)

41 Met het op- en 

neergaan in een 
berg etappe is 
veel geld 
gemoeid. (18)

45 Kinderwagen. 
(10)

48 Hij is niet 
volledig in 
dienst. (15)

49 Stroom die 
wegvalt. (7)

53 Bijvoorbeeld 
zwembroek. En 
bikini. (12)

56 Perspectiefrijke 
agendaonderdele
n die 
tegenvallen. (12)

60 Oplossing die 
effect heeft. (10)

61 Extra fel. (9)

62 Oma kan daarom 
een aansporing 
gebruiken. (6)

65 Vrouwen met 
een goede 
loopbaan. (7)

66 Geesteskind dat 
angstaanjagend 
kan zijn. (7)


