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Horizontaal

6 Vermakelijk slaginstrument. (13)

11 Is getuige van de spanning. (19)

14 Hard werken betekent dom bezig zijn. (6)

15 Oorlogslachtoffer? (15)

17 De punten in een boxwedstrijd. (10)

19 Zijn liefde is maar gespeeld. (13)

23 Een sjekkie kan een doelman wel hebben. (9)



24 Op zichzelf is zo iemand gek. (6)

25 Haalt zijn neus op voor een drankje? (11)

28 Die oudvoetballer was onverbeterlijk. (4)

29 Och wat een vertederende goede eigenschap (5,5)

30 Worden toegekend door het Fonds voor de 
Letteren. (13)

32 Scherpe tijd terwijl men wordt opgehouden. (8)

33 Verkopen en koud maken. (10)

34 Bij biljarten weerzin veroorzaken. (8)

36 Gereedschap om pinda's te pellen. (11)

37 Praten over het wegdek ligt gevoelig. (3,4,9)

38 Signaal waarop een bokser reageert. (8)

40 Dit is werkelijk een dier met een maat. (5)

41 Schijnen ze bruin te bakken. (6)

43 Zo leuk is het niet om spoedig moeder te worden. 
(5)

47 De aanhanger van een opticien denkt er het zijne 
van. (13)

49 Gebakken op 5 December. (15)

51 Van een knuppel wordt een akelige vrouw nors. 
(10)

53 Zijn zogenaamd om uit de publiciteit te blijven. 
(12)

54 Adres van een Europeaan met veerkracht. (6)

57 Soort sportauto. (11)

58 Die dieren zijn voor afgezaagde wapens. (9)

59 Extreem links is ver in de min. (8)

61 Sterkte bij 't schreeuwen. (12)

63 Bij dit spel gaat het niet om het spel. (9)

65 Met die drank heb je het getroffen. (4)

66 Belezen sandwichman. (3,9,4)

69 Zij zijn des duivels. (10)

70 Hij word geholpen. (8)

71 Stroomsterkte. (11)

76 Om kort te gaan: een groep die werken een feest 
vindt. (4)

77 Wordt hiermee de ader schoongemaakt. (9)

78 Schuine, afgezaagde mop? (10)

79 Metaal voor een adelpook. (9)

80 Dan zit men op een boomloze vlakte zonder zijn 
Smart. (6)

81 Brood op de plankenen brengen. (3,6,6)

82 Steengoede schat. (6)

83 Accessoire bij een handvest. (12)

Verticaal

1 Zij schamen vanwege roddel? (2,3,7,8,3)

2 Uppercuts die bij rellen worden uitgedeeld. (10)

3 Zichzelf benadelen als pluimveehouder. 
(2,3,3,2,6,6,8)

4 De verwarde vriendin van Frans beschermt je 
gebit. (1-4)

5 Zwachtels verwijderen om het te laten zien. 
(4,3,2,6,4)

7 Zo, n functie blijft binnen de perken. (7)

8 Idioot veel gebruikt. (7)

9 Doodop. (9)

10 Geen jongerenkamp. (17)

12 Gerecht van vel. (9)

13 Beroepshalve is hij een hoogvlieger. (6)

16 Gratis nummer van een getuigschrift. (14)

18 Het najagen van dromen. (9)

20 Aan de lus hangen in de buurt van de chauffeur. 
(6,4,7)

21 In dialect ergens naar informeren. (10)

22 Darmkanaal dat op een luchtige manier beproefd 
is. (10)

26 Staat op de envelop voor A .Temming. (11)

27 De verwijten liggen dan voor het oprapen. 
(4,2,6,6)

31 Wijzers voor injectie. (7)

35 Gebouw voor muzikale werken. (5)

39 Komrij in deze vorm werd aardig op de proef 
gesteld. (9)

42 Als alles in de lucht blijft hangen, gaat het mis. 
(2,4,5,3,7)

44 Hij speelt niet mee, maar is wel geld waard. (7)

45 Het resultaat van de slotsom. (12)

46 Fantastisch plan of juist niet. (8)

48 Staat op de middellijn. (7)

50 Die ruimte is uitstekend. (5)

52 Het beste cadeau is een vetplant. (5)

55 Geestige geschiedenis. (12)

56 Gedrag van zwevende kiezers. (10,6)

60 Artikelen waaraan men heeft bijgedragen. (15)

62 Iets onthullen in de bevalling. (9)



64 Die vorm van affectie is bij een burenruzie ver te 
zoeken. (13)

67 Het hemelse gerecht. (9)

68 Vlam. (11)

72 Stel dat zich in het paradijs waande. (4,2,3)

73 Het blaasinstrument van een meubelontwerper is 
gek op nootjes. (8)

74 Het beetje bij beetje gebruiken. (9)

75 Levert een voorgekookte levensloop op maar ook 
warme gevoelens. (2-5)


