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Horizontaal

7 Daar houden treinkapers zich op. (14)

11 Daar werken ambtenaren die zich moeten 
verdedigen. (10,3,8)

16 Hieraan speelt het straatorkest onophoudelijk. 
(7,4)

17 Harde schoten kunnen dodelijk zijn. (6)

18 Zeeziekte. (11)



19 Er is hoop voor de communicatie. (5)

20 Indeling voor verzekerden die op de 
schippersschool hebben gezeten. (14)

21 Rechtvaardig gestemde tandarts. (9)

23 Staat niet uit eigen wil op het veld. (7)

24 Zo kleurt een milieuactivist. (8)

25 Zij  bereiden een vieze maaltijd. (13)

28 Beperkende bijzinnen. (8)

29 Betrekking hebbend op cricket. (4)

31 Platenspeler in een kleine vrachtauto. (4-2)

32 Sieraad van een gezelschap dat geld tapt. (8)

36 Fantasierijk. (10)

38 Had hij een uiterste wil? (9)

39 De hoofdbewoners verjagen. (9)

40 Wie zo ingesteld is, is een goede puzzelaar. (17)

41 Professionele kennis. (10)

42 Dier dat niet boven het maaiveld uitsteekt. (8)

43 Leer de theorie. (8)

44 Vergadertijd in Drenthe. (8)

45 Trek scholen vissen aan. (7)

47 Zorgen voor een terugblik. (6)

48 Daar loopt een held op. (9)

52 Zin aan het einde van een kasteel. (8)

53 Kritiek hebben dat ze aftakelen. (4,7,5)

54 Dat siert het strijdperk van betrokken boksers. (15)

55 Haartrend. (9)

57 Soort vallende ster. (11,3)

58 Superieur geworden? daar sta ik van te kijken. (8)

61 Om te beginnen moeten we het maken. (10)

63 Boek na onderzoek. (12)

65 Stripboeken vol records. (6)

66 Die worden sprookjesachtig gedragen door 
langeafstandslopers. (16)

67 Beginnend schrijver. (9,2,2,8)

69 Plant van mensen met liefdesverdriet. (8,7)

70 Die bedrijven leveren aan banken en bureaus. (15)

71 Al pratend zoekmaken. (12)

Verticaal

1 Bedrijf dat in de gevarenzone zit. (17)

2 De rekening die Mark Rutte krijgt gepresenteerd. 
(12)

3 Vroeger was hij iemand van de klok. (7)

4 Dat die in de auto ligt zal de vorst jeuken. (9)

5 Maakt confectiekleding. (11)

6 De discipline waarin mannen geloven. (12)

8 Inwisselen tegen contanten. (9)

9 Zeker een truc van dat vrouwtje. (7)

10 Van een dubbele zege worden alle partijen beter. 
(3-11)

12 Opdracht voor een engelse heerser om niet te 
werken. (7)

13 Het enthousiasme niet laten beïnvloeden door de 
temperatuur. (6,4,4,2,4,3,6)

14 Beeld dat ik weiger op te roepen. (2,4,2,4,3)

15 Zij komen met informatie uit IJsland die pittig is. 
(4,7)

22 Is de Franse zangeres Patricia in klederdracht. (10)

26 Wordt men er anders ook beter van? (12,11)

27 Opnamemateriaal van De Smurfen. (9)

30 Hij laat zien hoe rust werkt. (17)

33 Grand tour door de klassieke wereld. (7)

34 Hij heeft het recht fruit te eten. (15)

35 Met de neus waargenomen aanwensels. (12)

37 Groningen. (5-7)

41 Hierin staat een deel van het wasprogamma 
vermeld. (10)

46 Die is tegen koeken maar voor de pan. (14)

49 Hoort bij een schatkaart. (12)

50 Contrapunten. (10)

51 Brutaal zijn als een breedbekkikker. (3,5,5,6)

56 Ongerust familielid. (3)

59 Klagerige kinderen bij de STER. (12)

60 In theorie zijn het stukken van een 
distributiebedrijf. (13)

62 Gereedschap van een getuige die onder 
hoogspanning staat. (12)

64 Nylon(s). (11)

68 Spijkers met koppen slaan. (8)


