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Horizontaal

5 DVerlangen naar een pelsjas. (12)

8 De trotse houding van een geschorste leider. (9,5)

12 Brokkenmakers in gips. (10)

13 Een periode plezier gehad van die generatie. (10)

15 Bassin waarin het water opborrelt? (6)

16 Verstellen. (8)

17 Lege strik die naar beneden komt. (4,3)



21 Is genezen als een verpleegkundige op straat staat. 
(9,3,3,10)

22 Dat bevel geld voor u bij een fase in de 
onderhandeling. (5)

23 Als ik op een bepaald soort eieren lig. (9)

24 Ook als die goed zijn, is het kritiek. (9)

28 Op die conditie een verhouding aangaan. (11)

29 Rechtszaken tegen IG Farben. (9,9)

31 Vaardigheid waarover Hollywood-acteurs 
beschikken. (12)

32 Kan gebeuren bij het dichtvallen. (7)

33 Driebanden. (8)

35 Voorgedragen interpretatie. (6)

36 Bied in Brabant toegang tot de onderwereld. (7)

37 Voelspriet die we soms onder ogen moeten zien. 
(8)

38 Die botsing heeft gevolgen voor de beurs. (5)

42 Kasteel van een wagen. (8)

43 Beslist bij elke situatie. (2,5,5)

44 Kan mensenlevens sparen en 't is meestal groen. 
(7)

47 Een klein beetje licht water. (9)

48 Gelden bij binnenkomst. (7)

49 Het einde van de vakantie is ambtelijk geregeld. 
(11)

51 Miljoenennota. (16)

53 Bankondernemingen. (13)

55 Hij doet zijn huiswerk. (9)

56 Brandstof voor schone auto's. (10)

57 De stem van iemand, die flink dronk. (4)

60 Kijkgeld. (19)

61 Met zo iets losjes om de pols voelde men zich 
vroeger echt man, om niet te zeggen heer. (7)

63 De leider die alles gladstreek. (8)

66 Een bindmiddel. (8)

68 Vormen van ruggespraak. (7)

70 Dat de ouderdom met gebreken komt, werd 
geconstateerd bij de geboorte van Christus. 
(2,5,8,2,6)

71 Het verzet is er niet voor dat ie het doet. (12)

72 Schieten in het gras. (10)

73 Onderhoudende marktvrouwen. (17)

74 Pittig vervoermiddel. (8)

75 Afgaan op scheepsdelen. (8)

Verticaal

1 Het nascholen van een imker. (7)

2 (Ont)luisterend. (3,3,3,2,2,3,6,3)

3 Kanselboodschappen. (18)

4 Kinderspeelgoed dat uit liefde wordt gegeven. (7)

6 Taalgebruik dat in de Bijbel favoriet is. (10)

7 Informeren is het werk van een berggids. (2,2,6,7)

9 Papandreou en Berlusconi hebben zò geworsteld! 
(6-7)

10 Het kan elk moment gebeuren dat er iemand belt. 
(4,2,4,5)

11 Slagbeweging die door het leger wordt uitgevoerd. 
(13)

14 De suggestie van een meubelmaker. (16)

18 Staat van beleg. (23)

19 Met de eigenschap van een belasting inspecteur. 
(5)

20 Van die meditatie worden we beter. (7)

25 Succes dat je aan de finish boekt. (13)

26 Donkere vormen volgen. (9)

27 Artsen die de pers halen. (17)

30 Krijgen we tijdelijk op ons brood. (15)

34 Kijkt naar een toneelgezelschap. (13)

39 Is Koeman (die niet alleen de spitsen gaat 
coachen). (10)

40 Plezier met drank. (4)

41 Nat en slap. (7)

45 Junkie XL, Smoky Robinson en Hollebolle Gijs. 
(15)

46 Staat voor Frans grondgebied. (7)

50 Afspraak tussen familieleden. (17)

52 Leer dat voorhanden is. (5)

54 Gespecialiseerde lessen tandheelkunde. (12)

58 In een psychiatrische kliniek hebben de ruimtes 
dubbele beglazing. (13)

59 Lopende correspondentie van bedevaartgangers. 
(13)

62 Genadeloos gemaakte gebedjes. (5,6)

64 Hij krijgt geen hap meer door zijn keel in 
Engeland. (6)

65 Stoffige broedse kip. (10)

67 Wie hiervan het slachtoffer is, bevond zich op een 
hellend vlak. (10)



69 Zulk aardewerk is van uitstekende kwaliteit. (9)


