
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

71 72

73

Horizontaal

7 De man die de wc`s 
schoonhoudt. (14)

10 Band waardoor men vast 
komt te zitten. (9)

11 Klimaatschieten. (9)

14 Relativeren door  iets minder 
flauw te maken. (3,3,9,4,5)

15 Laagspanning aan de kunst. 
(8)

16 Dwaze redenering van een 
uitgerangeerde CDA'er. 
(10,5)

18 Plan voor een helder moment. 
(4)

19 Een hoge snelheid handhaven 
leidt tot verdeeldheid. (12)

21 Opgave waarbij wat van je 
verlangd wordt. (8)

23 Drijvende kracht. (5)

24 Gek op stelen. (7)

25 Doen rijke stinkerds. (2,6,5)

28 Klappen in het gezicht. (9)

29 Italiaanse vader van 
persmuskieten. (9)

31 Het eigen nest bevuilen. (10)

35 Waterland. (11)

37 Pinocchio imiteren. (3,5,4,5)

39 Bedrijf uit 'De Bruiloft van 
Figaro'. (12)

40 Het dak in Engeland doet me 
ergens aan denken. (11)

41 Een dag in Frankrijk. (5)

43 Kantoormeubelen. (7)

44 Familie van de stekelbaars. 
(7)

45 Toenadering tijdens een 
wielerwedstrijd is gunstig 
voor de belanghebbenden. 
(11)

47 Dat maatschappelijke 
probleem is niet meer van 
deze tijd. (20)

48 Zitten in een stadion naar 
turnen te kijken. (6)

49 Duistere periode voor de 
vakantiebranche. (6,8)

50 Hij heeft geen huis in de 
Randstad. (12)

52 Een zwarte periode. (5)

53 Staat op de envelop voor A 
.Temming. (11)

54 Story heeft een grappig 
verhaal. (8)

58 Geeft lucht in beklemmende 
tijden. (4)

59 Wederhoren. (6)

60 Het draait om een verbrande 
zetel. (6)

61 Reiziger die het heen en weer 
heeft. (6)

64 Leer om te klimmen. (6)

65 Borgcapaciteit die van grote 
waarde is. (16)

67 De aandelen die het CWI er 
in heeft. (24)

69 Staatsvorm die het boek 
promoot. (9,5)

70 Klerenhanger (niet alleen 
voor mannekes). (6)

71 Uit waardering gaan we niet 
op de uitnodiging in. (8)

72 Blijven plakken is zeker 
lekker. (10)

73 Doopmoeder die zich uitrekt. 
(2,10,5)

Verticaal

1 Straalvliegtuig dat voor 
onderzoek wordt gebruikt. 
(14)

2 Plotsklaps. (3,3,10,2,7,5)

3 Reclameblok. (8)

4 Die moeten we betalen om 
het geduld niet te verliezen. 
(13)

5 Hierin wordt een militaire 
oproep verstuurd. (15)

6 Collega's liggen niet dwars. 
(11)

8 Kerels om van de smelten. 
(10)

9 Termen die in Griekenland, 
Ierland en Portugal zijn 
geaccepteerd. (11)

12 Diepe depressie die veel geld 
kost. (3,9,3)

13 Lekker een Chinese auto. 
(10)

17 De bodem in Limburg onder 
tankstations is onherstelbaar 
beschadigd. (5,4)

20 Chauffeur die uitgezonden 
wordt. (16)

22 Concretiseren door het van 
ledematen te voorzien. 
(4,6,2,6,5)

26 Ijsbericht. (15)

27 Hij is niet eerlijk wanneer hij 
de bank is bij het kaarten. 
(2,6,5)

30 Die boom is minder dan de 
goudenregen. (10)

32 Wraak geeft tot slot 
voldoening. (14)

33 Gemerkt dat het afgezaagd is 
(5)

34 Zij helen met een bepaalde 
visie. (11)

36 Wat een huurmoordenaar u 
oplevert. (14)

38 Bijdraaien. (3,5,5)

42 Het resterende kledingstuk in 
een blouse. (8)

46 Het vleien van een 
voetfetisjist. (7,6,6)

51 Fabriekshout uit verschillende 
sectoren. (15)

55 Het kind van een minister is 
opvliegend. (10)

56 Die vrouw is met mijn volle 
oom getrouwd. (3,5,5)

57 Er van afzien door het knallen 
niet te verbieden. (5,8)

60 Vermaak voor werknemers. 
(12)

62 Met zijn tweeën wonen is een 
maatschappelijk verschijnsel. 
(11)

63 Verkeerde manoeuvres bij het 
schaken. (9)

66 Geraamte van een bokser. (8)

68 Daar zit de geachte 
afgevaardigde. (8)


