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Horizontaal

9 Die godin bestaat voor de helft. (2)

11 Zuid-Nederlandse dans. (5)

13 Moegestreden. (7)

16 Je kunt dichtklappen. (8)

17 Aandacht voor de oplossing. (12)

18 Kunstkamer van Wilders. (12)

19 Bouwvak. (9)

21 Met die slangen loopt het toch goed af. (7)

23 Dergelijk portierswerk zou ik me maar niet mee 
bemoeien. (7)

24 Veel moeite doen voor de intocht van Sail. (4,6,8)

25 Zijrivier. (7)

26 Het wedstrijdpeil van de beurs. (11)



28 Rechtspersonen. (6)

30 Stijf afkerig van een strijd om de ruimte. (4,4)

32 Getapte kanjer. (5)

33 Die staan vol erepalmen. (10)

36 Wereldschokkende gebeurtenis. (10)

38 Ziet niet door een vensterluik. (5)

39 Autobiografie van Ton Elias met een voorwoord 
van de premier. (5,2)

41 Richtinggevende actrice. (4)

42 Smerige zaken in Rotterdamse terminals. (14)

43 Typisch Engelse rustplaats. (5)

45 Leervermogen dat steeds kostbaarder wordt. (10)

46 Studiotechnicus die kapot is. (13)

49 Tijd waar ik zo te horen iets mee te maken heb. (3)

50 Tijdens het draaien hoeft het niet te worden 
overgedaan. (2,3,4)

51 Jongen die super is. (4)

53 Voor de eerste keer een bonus voor Toon. (8)

55 Het is in de grond overdreven gapend. (6)

56 Geldwagen die wordt gerestaureerd. (6,5)

58 Die weg leidt tot werkloosheid. (4)

60 Onbeschaafd geld van een cafe. (7)

62 Wisselgeld. (12)

64 Het sportartikel staat ter discussie. (5)

65 Zo'n middel is niet voor ondergoed. (8)

66 Rotgeld. (5)

67 Een potje mens-erger-je-niet in het theater. (7)

68 Vonk terwijl eva niet meer in vuur en vlam staat. 
(5)

70 U had het de hele tijd al begrepen? (6)

71 He, zit die super daar. (2)

72 Houdt de spanning erin bij asielzoekers. (19)

73 Ik hoop dat ik het klaarspeel door zo te lopen. (4)

Verticaal

1 De nooduitgang van een vliegtuig. (10)

2 Beeldboek. (8)

3 Bevat arbeidsplaatsen in de groene sector. (12)

4 Dat blijft er van haar over op het land na het 
oogsten. (10)

5 Kachel die vuur spuwt. (4)

6 Extreme stranddrukte. (4,7,4)

7 Conferentie met een stemming en een akkoord tot 
slot. (10)

8 Tegenhanger van een zonnig kereltje. (12)

10 Een programma als opgelicht. (15)

12 Waar ik gewonnen heb en sindsdien eigenaar van 
ben. (3)

14 Verdwenen post getuigt van een gebrek aan klasse. 
(4,4)

15 Was Varoufakis geen groot licht qua geld? (8,3,9)

20 Als verkeersleider de lucht verontreinigen. 
(2,3,5,7)

22 De frisdrank van een meisje in Essen. (5)

27 Vastleggen in een stichting. (9)

29 Organisatie die arbeiders in hun beroep geen 
vrijheid gaf. (7)

31 Droeg Dumoulin schuld? (4,4)

33 Zij betaalden met pijn hun contributie. (5)

34 Schimmige vormen van misdadigheid. (18)

35 Boterprijs. (9)

37 Dat is netjes van De Boer. (12)

40 Bloeiwijze van een jong dier. (5)

44 Reizen om ze te verdienen. (6)

45 Gaat een coryfee te lijf op het voetbalveld. (13)

47 Hierdoor komen we aan eten. (7)

48 Die leerling heeft geen respect voor oudere 
mensen. (12)

49 Clowns en acrobaten op tv en in de krant. (11)

52 Voertuig van bumperklevers. (6)

54 Vorm van dierenmishandeling die niet meer op tv 
te zien is. (3,3,4)

57 Wat de leiding betreft zijn we failliet. (4,2,3)

59 Men bevestigt ermee dat het een dienstwapen van 
de politie is. (8)

61 Deze voorraad komt op de bank. (7)

63 Opname van een stap. (7)

66 Is een beetje lomp op internet. (4)

67 Kledingstuk dat nog verder voor haar kan worden 
ingekort. (4)

69 Gevecht voor militairen. (4)


