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Horizontaal

6 Dat is een heel andergezicht na de plastische 
chirurgie. (14)

11 Keurig. (7)

12 Sterkte met die dikdoener. (12)



14 Geen homogene toneelgroep. (3,9,10)

16 Haast komt de werkster toe. (4)

17 Nalatigheid die geld oplevert. (7)

18 Zonder tekst of zware gedachten. (9)

21 Gevierde oudmeester. (16)

23 Belichamen. (7)

24 Bekwaamheid van voetballer. (17)

26 Offerte die men niet voor niets maakt. (7)

28 Merrie. (9)

31 Dan doet de ene en dan de andere het vanwege de 
seks. (2,2,5)

32 Hier vinden prikacties plaats. (5)

35 Verkiezing die het daglicht niet kan verdragen. 
(13)

36 Zij is van beroep filmgast. (10)

38 Is minder zwaar dan wat dwarsbomen. (6,3,6,4,6)

42 Geen voedsel voor vegetariërs. (10)

43 Wordt niet aangedreven , maar lijkt een snelle 
gang. (6)

44 In een soap ziet men de ene na de andere stoot. (5)

45 Geeft deze punt 't precies aan? (5)

48 Wal onder het oog van een literatuurliefhebber. (9)

50 Zeg eens tegen zwakkeren dat ze naar een 
logopedist moeten. (9)

51 Ritueel gezinshoofd. (9)

53 Buizenstelsel waar het management naar moet 
kijken. (12)

54 Feesten in het koetshuis. (13)

56 Hier kunnen we klagen over een noemenswaardig 
agendaonderdeel. (8)

58 Dit is haar groente. (7)

59 Die vliegen voor een bekend vervoerbedrijf. (6)

62 Daarin zitten gevangenen er warmpjes bij. (13)

63 Nog eens optakelen met argumenten. (10)

64 Is bezorgd over de functie van regiomanager. (10)

65 Neusgat waarmee we ons geluk beproeven. (6)

66 Liefhebben is een hoofdzaak. (6)

68 Het inwendige van een steenvrucht. (2,5,4)

69 Afgesloten lijn voor de poezie. (10)

70 Lid dat de pot op kan. (6)

72 'Zonde'. (11)

73 Plaatsvervanger. (4-12)

74 Religieuze herrie. (12)

Verticaal

1 Variant op een servicekanon. (10)

2 Sherpa's op fietsen. (13)

3 Maakt die dieren mooi op de vloer. (10)

4 De massa gaat onderuit. (4)

5 Als men zo orthodox is, wil dat volgens justitie 
wat zeggen. (11)

7 Aan het vechten tijdens een goed examen. (6)

8 Muzikale ontwikkeling in de sport. (11)

9 Voor vakantiegangers die het niet trekken. (10)

10 (G)een toespraak houden tijdens de huldiging. 
(8,4,2,3)

13 Wat de globbetrotter wil is karakteristiek voor zijn 
milieu. (2,4,6,9)

15 Rode kaart voor een glazenwasser. (10)

19 Uit de zon blijven. (2,5,8)

20 Zij kennen het niet van buiten. (8)

22 Het beeld dat men heeft van een ontwikkeld 
insect. (5)

25 Een tegenspeler een voetblessure bezorgen en hem 
bovendien beledigen. (6,2,2,5,7)

27 't Hoort een zwerfinsect te zijn voor dieren. (7)

29 Grondstof voor spekzolen. (7)

30 Met zijn tweeën metselen. (11)

33 Saaie vent die niet meer bij de politie werkt. (5,7)

34 Inhoudsloos maar gevierd acteur met pistool. (7)

37 Omslagartikelen. (9)

39 Kwajongen om mee te dorsen. (6)

40 Zij brengen boulevardtoneel. (15)

41 Geen risico nemen bij een vast toneelgezelschap. 
(2,5,6)

46 Het Atlantis van Isabel Allende. (3,6,5,2,3)

47 Is uiteindelijk omgedraaid. (2,7,4)

49 Een militaire carrière beginnen. (2,6,6)

52 Boekhouders. (17)

55 De aanhef na de omroep was nogal hitsig. (5)

57 Carnevalsoptocht. (12)

60 Zeeman is weer boven Jan. (6,7)

61 Breuklijnen. (11)

67 Door Europa voorgeschreven muziek op internet. 
(1-7)

71 Er zit kennelijk een koe achter dat harde schot. (6)


