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Horizontaal

5 Buizenstelsel. 
(12)

9 Contactslot in 
een 
telefooncentrale. 
(16)

10 Evenbeeld dat 
snel voorbij is. 
(2-5)

12 Is Freek Vonk 
iemand bij wie 
het leiden in zijn 
aard zit? (10)

15 Luchthappers? 
mijn zolen. (11)

16 Zeer zeker een 
verzameling 
naaldbomen. (8)

20 Die vorm van het 
boeddhisme is 
beter. (7)

21 Hun leden 
beklimmen 
bergen om te 
golfen op niveau. 
(10)

22 Voor hem is er 
een markt in het 
centrum. (5)

26 Hij weet hoeveel 
druk er op ons 
komt te liggen. 
(19)

27 Natuurlijk geeft 
dat een schrijver 
energie. (6)

28 Daarmee kunnen 
we sierlijke 
letters schrijven. 
(7)

31 Schotse drank. 
(6)

32 Sluitpost? 
Integendeel. (16)

35 Staat niet ver van 
een gesloten 
dier. (7)

36 Risico van een 
inbreker. (7)

37 Sportman met 
een latrelatie. (5)

39 Die jagers zinken 
niet. (7)

43 Schijnvertoning. 
(14)

44 Relatie tussen 
standhouders. 
(15)

45 Hangmat. (9)

46 In de buurt van 
de Big Ben 
rondbazuinen. 
(3,2,5,4,6)

48 Klassieke 
cryptogrammen
maker. (5)

49 Bestand zijn 
tegen het niet 
uitdelen van iets 
hatelijks. (5,6)

50 Magische 
verpakkingen. 
(12)

54 Die heeft ook de 
ziekte. (11)

55 Zijn nog maar 
pas in de lucht 
om de insecten te 
weren. (10)

56 Hierin slapen de 
bollen. (7)

58 Provincieplaats. 
(7)

59 Kuiperswerk. (7)

60 Zij halen hun 
neus op voor 
drugs. (12)



63 Heel lekker, eet 
een appel. (9)

64 Betoog voor een 
verstandig volk. 
(9)

65 Net zo`n soort 
dier als een 
koude kikker. (7)

68 Wat men nodig 
heeft voor zingen 
en dansen. (5)

69 De vorige 
wilsbeschikking. 
(3,4,9)

71 Laat hen maar 
schuiven! (7)

72 Geen 
baangerantie. 
(24)

73 Onvermogen. 
(10)

74 Apollo en ariane 
zien er gelikt uit. 
(8)

75 Shere Khan uit 
'Het jungleboek' 
lijkt gevaarlijker 
dan hij is. (8,5)

Verticaal

1 De errata in een 
reclasseringstijds
chrift. (12)

2 Pas op voor een 
ongelukje. (16)

3 Houdt zo op het 
gezicht wel van 
een speels gokje. 
(7)

4 Politieman met 
strijkijzer? (9)

6 Er komt een tijd, 
dat we elkaar 
begrijpen. (4)

7 Fietsers die 
mobiel van zich 
laten horen. (7)

8 Strijd tegen het 
slijk der aarde. 
(13)

11 Opdrachten die 
de oorlog doen 
hervatten. (11)

13 In dat geval gaan 
we het niet 
rustiger aan 
doen. (8)

14 (Lijk)kleed. 
(3,9,8,3,2,4)

17 Seksuele 
kwesties. (27)

18 Bezitter van nut. 
(14)

19 De postbus van 
De Stentor. (14)

23 Terugblik. (10)

24 Dit verbod duurt 
uiteindelijk 60 
minuten. (7)

25 Scheepskooien. 
(11)

29 Post van het OM. 
(11)

30 Drank voor 
ouderen. (13)

33 Vindt zijn 
neerslag in de 
stroom het haalt 
de vaart eruit. 
(15)

34 Kan gebeuren op 
een te zachte 
matras een hard 
gelach. (2,3,4,6)

38 Gebruiken. (12)

40 Fraudeurs met 
calculators in de 
weer? (9)

41 Beweging die 
alle grenzen te 
buiten gaat. (9)

42 Pijnstillers en 
lampen. (20)

47 Consternatie op 
zee. (7)

51 Het probleem is, 
wat doen we met 
opa en oma? (11)

52 Slappeling bij 
het ontbijt. 
(12,2)

53 Tevreden met 
vorst aan de 
grond. (2,6,2,3,3)

57 Hierop is een 
grondwerker 
actief. (14)

61
Ouderdomsz

wakte? 
Integendeel. (10)

62 Zij zetten 
(vroeger op 
papier) 
domkoppen over. 
(11)

66 Uiting van 
verbazing die 
iets voorstelt. 
(3,2,2,3)

67 Naar het schijnt 
zie je dan jezelf 
in een ander 
terug. (9)

70 Dom van 
monniken. (8)


