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Horizontaal
1 Was koninklijk en voornaam. (4)
5 Die balsem smeert u op een steen. (5)

10 In dit probeersel zit geen vooruitgang. (4)
14 Toon belangstelling voor wat je spreekt! (4)
15 Samen aan stukken. (5)
16 Klinker is klinker in Frans water. (4)
17 Swart was de hoofdredacteur. (4)
18 Staak, wat men ook beweert! (5)
19 Aan halm en palm. (4)
20 Adres van een Europeaan met veerkracht. (6)
22 Gelukkig is het zonnig. (8)
23 Gerecht dat niet gewaardeerd wordt. (5)
24 Is het reeds het afgesproken moment? Nooit niet! (5)
28 Bar in de grond. (3)
30 Eigenschap van een brood of van een lat. (5)
34 Doe dicht! (3)
35 Beestenbende. (5)
37 Tuut.houd, An, tegen. (7)
38 Voorbij verdriet. (7)
39 Die sukkel wint de spotprijs. (5)
40 Roem is veelzijdig. (3)
42 Met zijn scherpe ogen ziet hij de slee op het eind wel. (5)
43 Dit water kan je ruim kiezen. (3)
44 Is de noot juist een andere vrucht? (5)
47 Slotfiguur. (5)
52 Verbindingsplaats. (8)
56 Hierdoor gaan we het niet volhouden. (6)
57 Zijn volle gezicht is dik en rond. (4)
58 Enorme bloedgang. (5)
60 Derhalve ook in ondergoed. (4)
61 Betaling voor tijdelijk gebruik. (4)
62 Rechtlijnig, kil en overdreven schoon. (5)
63 Voor die Duitse rivier staat een ceder, niet honderd. (4)
64 Het gaat dat dier onder andere om het geloof. (4)
65 Kuch om een europeaan tegen te houden. (5)
66 Vakuitdrukking voor een deel van de wiskundige vorm. (4)

Verticaal
1 Zij komen voor het gerecht. (5)
2 Wat loop je toch te zaniken, het wordt toch fijn? (5)
3 Meevallende tegenslag. (5)
4 Vroeger was er reeds lof. (5)
5 Men vermoedt dat het bruist. (4)
6 Het laatste lootje, zo te horen. (3)
7 'De avonden'. (7)
8 Dit wordt onder de voet gelopen. (4)
9 Begin in t rood. (5)

10 Uitgeteld op de manier van een soort beertje. (5)
11 Oud geld dat uit de laars kwam. (4)
12 De eerste munt voor de goden. (4)
13 Geweldig, het loopt als een trein! (9)
21 Beginneling met een pistool. (7)
25 Hij showt de kleurstof. (5)
26 Het DNA deeltje waarmee u ouderwets vecht. (5)
27 Niet doen. (2-5)
28 Hij is weer opgeknapt. (4)
29 Wat men voor de kiezen krijgt. (4)
30 Snelheid van een planeet. (9)
31 Extra waardering van zilver in opdracht. (4)
32 Sluit u aan bij deze partij!? (4)
33 Het zekere voor het onzekere. (3)
36 Kon vroeger bewezen worden. (3)
41 Holt het dier voor de terugkeer? (7)
45 De eerste de beste Fikkie? (5)
46 Voertuig dat ons de weg wijst. (5)
48 Hoor, hij gebruikt volgens voorschrift. (5)
49 Plaats die geroemd werd. (5)
50 Rustplaats van soldaten. (5)
51 Door elkaar zijn de moren geweldig. (5)
53 Welk bezittelijk voornaamwoord kan men brushen? (4)
54 Ondiepe in zee om op te zitten. (4)
55 Daar gaan we zingend niet alleen heen! (4)
56 Aan de zijde van de fractievoorzitter. (4)
59 Een kopje in de zak. (3)


