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Horizontaal

6 Onderhuurders. (12)

10 Een handlanger van Holleeder (beet)pakken. 
(6,2,2,4,5)

11 Peking. (9)

12 In de bouw is een duo er hard aan toe. (9)

14 Zo'n bouwwerk is ten dode opgeschreven. (8)

15 In de meubelbranche gaat veel geld om. (12)



18 Zich verantwoorden voor een aanval op Defensie. 
(2,2,11,8)

22 Daarin legt men familiebezoekjes af. (14)

23 Boomgrens die men ten zeerste niet moet 
overschrijden. (10)

27 Zo doet men niets voor zijn erfgenamen. (7)

28 Uit respect zwijgen. (8)

29 Stapels kranten die in het water liggen. (11)

31 Dubbel voedselschaaltje. (9)

32 Neerslag in Luilekkerland. (7)

33 We krijgen wat van hem! (11)

37 Die plant is niet van de b-zijde. (5)

38 Borgsom om een standplaats te betalen. (10)

39 Deelwoord. (11)

43 Blijft ongebonden en dat is onbegrijpelijk. 
(4,4,3,4,2,6)

44 Frisse lucht van de assistent. (5)

46 Op welke plaats is het echt opgestreken. (11)

48 Ze raken in het onderkomen voor soldaten. (7)

49 Tact waarmee men ergens huishoudt. (10)

52 Een bescheiden zakenauto met een boodschap. 
(14)

53 De relatie bestendigen met takjes. (3,6,6)

56 Slaapgebrek. (13)

57 Gelegenheid waar een dief gebruik van maakt. 
(17)

59 Daarmee wordt men belazerd bij de 
fourniturenzaak. (8)

60 Weinig bijstand voor je rug. (8)

61 Het onderschrijven als ze waardering krijgen. (9)

63 Hoofdstuk in een rustgevend gebied. (11)

64 Internetvoorstellen die ons aan het hart gaan. (7)

65 Zich door een straatspelletje uit de voeten maken. 
(9)

66 Gedisciplineerd bedrijf waarin we liever niet 
voorkomen. (9)

67 Die wordt gegeven door een insect. (17)

68 Waar de gaspit brandt, ben je geborgen. (5,2,6)

Verticaal

1 Paardenvoer. (3,7,3)

2 Slaapgerei in de rivier. (7)

3 Land waarin overspel heel gewoon is. (11)

4 Daar worden snorren terloops genoemd. 
(6,4,2,6,4)

5 Men ziet hiermee ver vooruit na een te snelle 
verandering. (8)

7 Geloofsleven? Integendeel! (3,7,6)

8 Wedstrijd voor werkzoekenden. (8)

9 Trucs die waarding krijgen. Maar vraag niet hoe! 
(9,3,6)

13 Drankverkopers die illegaal bezig zijn. (11)

16 Het morele besef wordt waarneembaar. (7)

17 Tientonner met een menselijk gezicht. (9)

19 Het eten van de inzittenden. (4)

20 Zo streng is moeilijk te verdragen. (4)

21 Plaatsen waar men hardhandig optreedt. (11)

23 De geestelijke medewerker van de manege ligt op 
het bed. (12)

24 Wielerkoersen die men voor het uitkiezen heeft. 
(16)

25 Besmetting (26)

26 Staat te boek als spoorzoeker. (9)

30 Duidelijkheid over de doofpotaffaire. (3,2,3,11,4)

34 Daarin vinden ze een golfballetje nooit terug. 
(3,9,3)

35 Dorpjes waar men even rondsnuffelt. (9)

36 Zijn gewicht bepalen op handelsroutes. (9)

40 Nette jongens die niet bij een ondeugende pin-
upgirl te zien zijn. (5,7)

41 Die pessimisten moeten ontwikkeld worden. (10)

42 Regelt het politiek bedrijf tussen de schuifdeuren. 
(16)

45 Toppunt. (8)

47 Mini en maxi. (9)

50 Krantenstukken die ter inzage liggen. (16)

51 Houdt de grijze massa in beweging. (16)

54 Zot om uit een roman te halen. (3)

55 Eetgewoontes. (13)

58 Krijgen lezers daar bepaalde neigingen van? (12)

62 Zo kom je er niet goed vanaf. (7)


