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Horizontaal

6 Dat eten bankzitters. (14)

10 Tijdelijk werk. (7)

11 Explosief materiaal voor trainees. (12)



14 Uitwijkmogelijkheid voor autoracers. (3,12,7)

15 Bureau van een wijkcentrum. (12)

16 Bouwmateriaal om op te spugen (8)

19 Club van oplichters. (16)

20 Overzicht van een functietabel. (8)

21 Onthutst raken door de doodsoorzaak. (6,5,3,3)

24 Ordinare zwemmer. (7)

26 Filmdoek dat langzaam naar beneden komt. (9)

28 Sport waarin het op rolletjes loopt. (9)

29 Bij die naam gaat een lichtje branden. (6)

32 Accessoires voor een opblaasbed. (13)

33 De eerste vruchten die ons de keel uitkomen. (11)

34 Verbinding die voor spanning zorgt. (25)

39 Er komt weer vaart in de recessie. (9)

40 Een soort waterbekken om in te wonen. (5)

41 Werknemersverband dat op de achtergrond werkt. 
(5)

42 Zo is het ongeveer in het Latijn. (5)

46 Plant die feestelijk straalt. (9)

48 Het glas van de vrouw van de kapper. (9)

49 Staat vol plannen. (9)

51 Zitplaatsen te weinig. (12)

52 Die was erbij en gaat eraan. (2,2,2,7)

54 Aziaten die lopen te blaffen. (8)

56 Dat is iets nieuws voor haar. (7)

57 Vroeger huwelijk? (7)

60 Vakantiekaart voor eters. (13)

61 Die worden achter slotzinnen gezet. (10)

62 Alleen maar een blessure aan het been? (10)

63 Woonplaatsen die niet voorkomen. (13)

65 Wat moet men leren voor een proefwerk. (9)

66 Stellen die met hartstocht verzamelen. (12)

67 Wordt klaargemaakt om er beter van te worden. 
(6)

69 Die zitten in de schoenen van de vorst. (11)

70 Geestelijke met de kleinst mogelijke parochie. 
(16)

71 Die troep kan me gestolen worden! (12)

Verticaal

1 Maakwerk. (10)

2 Dan weet men nog niet wat er in de wereld te koop 
is. (5,2,6)

3 Bagage voor een hoop vrije dagen. (10)

4 Bijeenkomsten op de Mount Everest. (15)

5 Ze schijnen geschikt te zijn voor reclame. (11)

7 Kledingstuk dat onfris maar ook helder is. (6)

8 Slotwedstrijd bij het degenschermen. (11)

9 Andere kast of cast in de kamer. (17)

12 Het begin van morgen. (9)

13 Bouwwerk dat een hoop kan hebben. (20)

17 Beleid om meer sloopvergunningen af te geven. 
(15)

18 Tegengehouden dat ze fatjes zijn geworden. (8)

22 Delicaat gezelschap om in de stemming te komen. 
(9)

23 Deze tijd is men vrij om te vieren. (8)

25 Door afwezigheid raakt het niet op afstand. (7)

27 Ondergeschikten die het niet getroffen hebben bij 
de plechtigheid. (11)

30 Zij geven het toilet niet weg. (12)

31 In vochtige tijden heb je het nakijken. (7)

35 Een hoofddeksel waarover ik boers mor. (8)

36 Wat voor de leider geldt, geldt ook voor het oor. 
(3,3)

37 Finale waarbij stromannen betrokken zijn. (15)

38 Sjoelen. (13)

43 Prijs die vaststaat. (13)

44 Dat doet de kampioen om bij te komen. (2,3,8,6)

45 Lijntoestel. (13)

47 'Ring Ring' van Abba. (14)

50 Voor een Elfstedentocht moet het meezitten. 
(2,2,5,8)

53 Die geest is griezelig aan de maat. (5)

55 Van repeteergeweren voorzien. (12)

58 Werkplaats. (13)

59 Hierlangs komen de ideeen binnen. (11)

64 Door axa gesponsord wielerevenement. (9)

68 Vogel die via de kraan naar buiten komt. (6)


