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Tijdschriftens
telsel voor
chemici. (3,9,7)
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10 Verzamel-cd
waarop ook
beelden staan.
(9)
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11 Napret in de
auto. (9)
14 Geen lichte kost.
(9)
15 Het groen van
rijshout. (14)
17 Mis in het
klooster. (13)
18 Met zijn allen
een frisse neus
halen als het
hard waait. (10)
22 Met uw visite
naar de bar. (10)
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25 In de keet van
een
bergingsbedrijf
zitten
journalisten te
werken. (14)
26 In hun werk
slaan zij erop
met loden pijpen
en stalen
kettingen. (15)
28 Hierin worden
zowel de eigen
werknemers als
de concurrenten
verslagen. (8)
30 Uitspraak van
het parlement
mag niet naar
buiten. (11)
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Gedragsonder
wijs. (6,3,5,5)
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waarvan we de
mond vol
hebben. (9)
33 Hij moet nog
veel leren. (7)
35 Door irritatie
wordt het
sfeerloos. (11)
37 Atletische
conditie van
keukenmateriaal.
(10)

41 Wordt bewoond
door de
onderhuurders.
(12)
42 Horecafobie.
(17)
43 In de ogen van
gewelddadige
journalisten. (7)
44 Weekboek. (7)
45 Zij heeft het bij
de start altijd
moeilijk. (12)
48 Die reageren wel
op de bel. (21)

49 Zijn met veel en
komen na achten.
(6)
50 Dam. (10)
51 Zich dubbel
prostitueren in
A'dam is
voordelig.
(3,4,6,4)
54 Kunststofsoort.
(5)

55 Die vormen
uitgesproken het
begin binnen het
buizenstelsel.
(11)
56 Uitgesproken
begin van een
buizenstelsel. (8)
59 Artiestenelftal
dat erg goed
speelt. (11)
60 Zij
vertegenwoordig
t het gezag. (6)
61 Speciaal voor
een voormalig
bospad. (5)
64 Vasthoudend
relatiegeschenk
van een
toptennisser. (7)
65 Staat achter de
spelers. (5)
66 Loopjongen. (10)
69 Schattig huisdier.
(10)
70 Moeilijkheid die
in de kraam te
pas komt. (13)
71 Is aan het
krimpen en is
daar kapot van.
(3,7,3,5,6)
72
Verbindingsw
ijze. (8)
73 Die la maar
bijzaak. (10)
74 Recensie die als
gevaarlijk te
boek staat. (17)

Verticaal
1 Automatisme
van iemand die
voor de zoveelste
keer moeder
wordt. (14)
2 Klein chemisch
onderdeel van
Prorail. (12)
3 Dier met slechte
ogen. (8)
4 Komt snel in
beeld voor een
tijdelijke
vestiging. (3-2)

23 Waarop een
klinker (rond)
loopt. (1-5)
27 10 ... tegen elf
dat het een
toestand wordt
met die vent aan
het water. (15)

63 Gast die voor
Mussolini
speelde. (9)

31 Hippisch
drankje. (11)

67 Stoot in het hart
van een
geharnaste
ridder. (9)

34 De Vechtstreek.
(14)
36 Overheid die
zich nergens aan
stoort. (9,5)

6 Hebben het over
pijltjes met een
medicus. (11,4)

38 Een lekker
tempo. (12)

9 Afkomstig van
een snert bakker.
(11)
12 Waardoor hij nu
met mijn ex
gaaten een
nieuwe zaak
begint. (15)
13 Dat is het begin
van
vermenigvuldige
n. (2,6,4)
16 Commerciële
zender. (13)
19 Is bij mijn weten
ook een vriend.
(10)
20 Restaurattie van
de Dom. (14)
21 Imposante
verschijning op
de brug in China.
(2,5,10)

62 Leden van het
management die
niet thuis geven.
(11)

29 Ego dat we
hebben laten
barsten. (3,9,14)

5 Hij maakt een
betere netwerker
van je. (16)

8 Gevecht tussen
zwemmende
vissen. (10)

60 Is anno nu
verwant aan de
kleine uurtjes.
(12)

39 Leger van
voorproevers. (9)
40 Dat is
bijvoorbeeld een
lager in een
machine. (9)
46 Daarmee gaat
een golfer na
ampele
overwegingen
slaan. (3,8,4)
47 Cyberseks. (19)
52 Gingen over op
voeten. (6)
53 De attributen van
een
kousenwinkel
lopen niet lekker.
(12)
57 Topsport. (13)
58 Optreden waar
we weg van zijn.
(13)

68 Rekening die een
hasjdealer ons
presenteert. (9)

