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Horizontaal

1 voertuig (9)

9 omgeslagen en 
vastgenaaide rand in 
een kledingstuk (4)

13 kleine, loden kogeltjes 
(5)

14 het weergeven van de 
werkelijkheid (8)

16 familielid (3)

17 verlies van geheugen 
(7)

19 tussenwerpsel (2)

20 voor (lat) (4)

22 automerk (3)

23 kikvorsachtig dier (3)

24 duizend (4)

26 getal waarmeede 
intelligentie wordt 
uitgedrukt (2)

28 sterk ritmischemuziek 
uit Latijns-Amerika 
(5)

30 waterstand met laag 
water (2)

32 scherp ruikend 
eetbaar bolgewas (2)

34 blad van een 
naaldboom (5)

36 middel dat 
onaangename geur 
verdrijft (9)

40 niets uitgesloten (2)

41 godin van de wijsheid 
(6)

42 kantoorgerei (7)

44 dezelfde toon als de d 
(2)

45 flink (6)

47 dierengeluid (2)

48 betrekkelijk 
voornaamwoord (3)

50 lamp met op een klein 
oppervlak gerichte 
lichtbundel (4)

51 zeer hevig (4)

53 merkteken op maten 
en gewichten (2)

55 naaldboom (2)

56 deel van het been (2)

57 uitroep van 
benauwdheid (3)

59 iemand die naakt 
loopt (6)

62 vlaktemaat (2)

63 rozenmaand (4)

64 ouder (2)

65 dezelfde toon als de f 
(2)

66 moederszuster (5)

67 niet neerslachtig (3)

69 specerij (6)

71 bij voorkeur (6)

72 aaneengeschakelde rij 
(5)

Verticaal

1 therapie bij 
geestelijke stoornissen 
(5)

2 bewoner van noord-
Europa (3)

3 zonder afwisseling (5)

4 fries water (2)

5 onbeschaafd (4)

6 stenen vaas voor de as 
van een overledene 
(3)

7 zich in de huid 
vastbijtende mijt (4)

8 steekschuim (5)

9 observeer (3)

10 gecastreerd rund (2)

11 onnodige drukte (6)

12 dienstbode (4)

15 tropische slingerplant 
(5)

18 deel van het jaar (3)

21 deegreepje (6)

23 kerkgezang (5)

25 frisdrank (6)

27 in hoedanigheid van 
(3)

29 diepte (6)

31 extra 
dividenduitkering (5)

33 weg die vanaf de 
straat over de stoep 
naar een garage of 
gebouw loopt (5)

35 als enige ergens de 
nadelige gevolgen van 
ondervinden (4)

36 grondlegger van de 
evolutieleer (6)

37 uitdrukking van spijt 
(2)

38 uitstel van betaling 
(6)

39 veel, zeer (3)

43 verstrooid (6)

46 fijn, leuk (3)

49 opeenvolging van 
ogenblikken (3)

51 derde persoon (2)

52 rustigemuziek ombij 
te ontspannen (6)

54 gevogelte (3)

56 bekende nederlandse 
drogisterij (2)

58 vervoermiddel (5)

60 zinnebeeld van de 
wijsheid (3)

61 veilige bewaarplaats 
(4)

62 commando (4)

63 instemming (2)

65 plaats in marokko (3)

66 voorvoegsel (3)

67 bekende Nederlander 
(2)

68 iel (2)

70 hetzij (2)


