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Horizontaal

7 Het was een mooi record, maar het is niet meer 
geldig. (2,5,4,3)

10 Een extra financiële knaller maken gaat je geld 
kosten! (2,4,2,10)

13 Wens aan de manschappen. (12)

14 Inderdaad, maak er geen taboe van. (3,3,3)



18 Vorm van naaldkunst die velen op het lijf 
geschreven is. (8)

19 Heen en weer reizende schipper. (7)

20 Gloeiend hete drank met tegenstelling. (9)

21 Dan heeft zacht onderwijs geen zin. (9)

24 Wordt een droomreis daartoe gerekend? (8,9)

27 Daarmee kiest u voor kritiek. (14)

29 Hij maakt kamermuziek. (13)

31 Dienstverkeer. (5)

32 Activistisch familielid van Gekke Henkie en Malle 
Eppie. (5,4)

36 Hippe voorbeelden van vert.13 die naar het 
Stedelijk gaan. (7,8)

37 Drukke tijd voor een voorhoedespeler. (8)

38 Serieproducten. (5)

40 Aardige vuurmonden. (7)

41 Hij nam toen ras de leiding over. (7)

42 Het beeld dat we van Nederland hebben. (15)

43 Uitblinker in Amersfoort. (3)

45 Bedrijfsdocument. (4)

46 Oud geweest. (2)

47 Aan het peinzen over moderne ideeën. (2,9)

48 Het is vermakelijk, zo'n gigantische draaicirkel. 
(9)

51 Die blijft gelijk, zo wordt ons verzekerd. (20)

52 Is goed in taal. (3)

53 Land van uitersten. (5)

54 Vettige jus. (6)

56 Zij maken dat we in de wolken kunnen zijn. (22)

60 Kijkt uit naar het einde. (6)

61 Lucht krijgen van wat mode is. (8)

63 Die is verwant aan Homo sapiens. (11)

65 Betekenisvolle inktcartridges hebben alles met 
ethiek te maken. (14)

67 Die zijn duidelijk niet over het paard getild! (7)

68 Vragen? Vragen! (5)

69 Hemels graangewas. (12)

71 Journalist en die reclame maken. (13)

72 Bewijsvoering die de ronde doet. (16)

73 Dat clubje mensen heeft de slingers reeds 
opgehangen. (7)

75 Wat aanraken om het te krijgen. (2,4,2,4,6)

76 Oeroude kunstuiting. (12)

Verticaal

1 Tv-uitzending vol tegenslagen. (17)

2 Hiermee maakt men zoekplaatjes. (9,6)

3 Toon belangstelling of juist niet. (12)

4 Vist u erin met uw hand? (5)

5 Omhoogbrengen en studeren. (7)

6 Belasting voor christenen. (9)

8 Lostijd. (4,5)

9 Afvallige die krachttermen gebruikt. (6)

11 Meer uitdaging hebben in een ander milieu. 
(2,4,3,4,4,6)

12 Een mens zijn zelfstandigheid niet gunnen. 
(6,3,3,8,7)

15 Het liefje van een valschermspringer is bij de 
promotie. (8)

16 Het schilderij staat in het register. (7)

17 Dat klinkt als een grote hoeveelheid luistergeld. 
(15)

22 Zonder dirty mind. (13)

23 Voorbereidingen treffen voor het opzetten. (10)

25 Eigenaardigheid. (7)

26 Stop de hevige rugpijn met die gladde. (9)

28 Niets uitgezonderd maar toch helemaal niet. (12)

30 Slecht presteren bij een kookprogramma. 
(3,5,3,4,5)

33 Lijkt op een ouder tv-programma. (2,5,2,4)

34 Het artistieke van een accountant. (10)

35 Oponthoud onderweg. (10)

39 Dat komt zeker van de fotograaf. (8)

40 Hartstocht. (11)

44 Beweging van een wisselspeler. (11)

49 Bezigt iemand die zat te vertellen heeft. (16)

50 Het eigenwijze van iemand met een stijve nek. 
(15)

53 Huizen waar u de deur wordt gewezen. (16)

55 Blokhoofd. (15)

57 Urban legend over het eten van bushmeat. (3,7,3)

58 Kasteelheren kunnen hard zijn. (9)

59 Milieuvriendelijke golfbaan voor politici. (10)

62 Wie die houdt, hoor je niet. (4)

64 Het vriendinnetje van een cavalerist. (11)

66 Bij het inloggen van zich laten horen. (9)



68 Meubilair bij een schranspartij (8)

70 Een negatief advies om daar te gaan dineren kan 
schadelijk zijn. (8)

74 Het voornemen om er vijftig in de pan te hakken. 
(4)


