
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

74

Horizontaal

6 Bijrijders met 
een neus voor 
casino's. (12)

10 Snel geld. (19)

13 Geen memorabel 
dik boek over 
een slaapmiddel. 
(10)

14 Stop voor 
actualiteiten. 
(13)

15 Geheel van 
wetten die van 
kracht zijn in de 
keuken. (8)

16 Speknek op 
vrijersvoeten. 
(14)

19 Het liefje van de 
vlootbaas is een 
lekker dier. (15)

20 Als men ouder 
wordt is het niet 
meer 
rechtsgeldig. 
(10)

23 Onbesliste 
schaakwedstrijd 
in de loods. (6)

24 Een hoop lekkers 
uit Polen. (6)

25 Een richting 
aangeven is 
belangrijk in de 
valutahandel. 
(2,5,7)

29 Tijdens het 
jongleren 
meerdere 
mogelijkheden 
openlaten. 
(3,6,6,2,2,5,6)

32 Bijtend overgaan 
tot de aanval. (9)

33 Zij laten niets 
onbesproken. (7)

34 Spoorelement. 
(10)

37 Onmisbare 
relatie. (11,6)

38 Hier rusten de 
edelen. (6)

39 Geef die kroon 
ter inzage aan de 
papagaai. (5)

42 Als homo de 
gevangenis 
verlaten. 
(3,2,4,5)

43 Klaagschriften. 
(14)

45 De bariton, alt, 
bas, tenor en 
sopraan zingen 
allemaal samen. 
(13)

47 Raamwerk om 
het schilderij van 
de onderdanen. 
(8)

48 Speels dier. (7)

51 Gaat met koek 
het water op. 
(11)

52 Tast op basis van 
intuïtie. (6)

53 Aantrekkelijk 
voor een partner. 
(11)

55 Luchtproeven die 
door de politie 
worden 
uitgevoerd. (9)

58 Gravin die 
klokkenluidster 
was. (6,3,7)

59 Zorgt juist wel 
voor bevestiging. 
(12)

60 Is vast 
ingeslagen. (6)



62 Is ook zonder 
wereldtaal in 
orde. (5)

65 Flauwvallen om 
gesloopt te 
worden. (5,2,6,4)

66 De kruipruimte 
van een 
nakomertje komt 
voor de bus. (7)

68 Tv-uitzending 
waarbij de 
kijkers inspraak 
hebben. (25)

70 Gaat in de marge 
vooraf aan 
wetteloosheid. 
(10)

71 Club die stappen 
onderneemt. (12)

72 Veel werk maken 
van de 
feestkleding. (9)

73 Die brengt geen 
vaart in de ether. 
(8)

74 Zij maakt het 
onzevader beter. 
(15)

Verticaal

1 Is op school niet 
uit de kast 
gekomen. (11)

2 Verfrissend 
alternatief van de 
trap tegen je kop. 
(8)

3 Uit gewoonte 
checken hoe 
ervaren iemand 
is. (15)

4 Toen we nog 
slank waren. 
(6,5)

5 Loopbaan. (9)

7 Ter 

onderscheiding 
van het 
speelgeld. (10)

8 Belastingpas. 
(16)

9 Hiermee kan een 
gesloten type 
lekker worden 
gemaakt. (10)

11
Plaatsvervang

end 
koetsierswerk. 
(6,2,7,3,6,5)

12 In de oudheid 
was iedereen 
gezond. (3,6,3,5)

17 Die internetreus 
is fantastisch. 
(3,4)

18 Verlopen. (9)

21 Oudheidkunde. 
(9)

22 Naamval die niet 
goed voor het 
imago is. (15)

26 Kunstenaars die 
uit de kleren 
gaan. (14)

27 Lopen te gokken 
tijdens de 
competitie. (9)

28 Het ontstaan van 
een 
beweegreden. 
(13)

30 De kleine 
inwoners van 
deze stad staan 
voor paal. (9)

31 Kan een 
koorddanser 
overkomen die 
emotionele 
problemen heeft. 
(3,6,5)

35 Forse twijg van 
één voet. (5,4)

36 Het werk van een 
ijdele auteur. (2-
5)

40 Taxi. (11)

41 Dat loopt niet in 
de papieren. (10)

44 Toestel van eco-
formaat. (10)

46 Dus lelijk laten 
zitten? (4,10)

49 Achterspelers in 
bedrijf. (5)

50 Liet het gebied 
tot ontplooiing 
komen. (6)

54 Winkels waarin 
men 
hoffelijkheid kan 
kopen. (15)

56 Vivisectie waar 
zelfs de auto 
voor moet 
wijken? (10)

57 Afdeling van een 
voorbeeldig 
bedrijf. (12)

61 Walvis die nog 
aan het oefenen 
is. (12)

62 Vertrek dat erg 
welkom is. (12)

63 Geen goede 
verstandhouding 
hebben, maar 
positief blijven. 
(2,5,5)

64 Eventjes een 
soort kijkdozen. 
(11)

67 Belangrijke gast 
bij Mc-Donald's. 
(9)

69 Broedplaats van 
een vervuilde 
vogel. (8)


