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Horizontaal

1 morele kwestie (7)

7 glazen knikker (7)

13 windrichting (3)

14 deel van het 
zwembad (5)

15 deel van roeiboot 
(3)

17 kleur (8)

20 vrouwelijke 
entertainer (8)

23 vlaktemaat (3)

24 symbool van 
gadolineum (2)

25 uitroep van 
schildwacht (3)

27 Japans bordspel 
met maskers (2)

28 hoeveelheid geld 
(3)

29 tijdelijk (afk) (2)

30 gemeenslachtige 
zelfstandige 
naamwoorden (4)

32 binnenkomst (6)

35 buisverlichting (2)

36 auto met twee 
deuren aan beide 
zijden (5)

38 mannelijk (3)

40 met andere 
woorden (afk) (3)

42 twijgje (3)

43 Duitse havenstad 
(7)

45 Joegoslavisch 
eiland (3)

48 ijzeren wig (3)

50 overheidsinstelling 
(3)

51 diepe inham met 
steile wanden in 
skandinavië (5)

53 uitroep van twijfel 
(2)

55 monoliet (6)

58 erin (4)

60 onder andere (2)

61 zie ommezijde (3)

63 soort munt (2)

64 zogenaamd (3)

66 eerder dan 
verwacht (2)

67 buitenlandse valuta 
(3)

68 bezit (8)

71 authenticiteit (8)

74 figuur uit duizend-
en-een-nacht (3)

75 deel van vis (5)

76 voertuig (3)

77 hoofd (7)

78 Aziatisch land (7)

Verticaal

2 kleur (4)

3 onbepaald vnw (3)

4 letten op (6)

5 oude naam voor fc 
den haag (3)

6 kroost (4)

7 afgesneden hout (5)

8 bij (3)

9 eigenaardigheden 
van een taal (6)

10 aanhitsing (3)

11 dorp in gelderland 
(4)

12 een kleinigheid (5)

16 plaats aan de maas 
in limburg (5)

18 instructie (5)

19 jubelzang (3)

21 organisatie voor 
technisch 
onderzoek (3)

22 pro (3)

26 universiteitsstad in 
nederland (7)

30 nevel (5)

31 slag bij tennis (5)

33 insectengedaante 
(5)

34 brij (5)

37 hellend vlak (3)

39 stand van de maan 
(2)

41 sociale wet (afk) 
(3)

44 voornaamwoord (2)

46 accres (5)

47 amice (5)

49 geschrei (6)

51 beetje (6)

52 zeer modieus 
persoon (5)

54 uitroep ter 
begroeting (3)

56 jongensnaam (3)

57 golf bij Turkije (5)

59 inhoud (3)

62 zo goed als nieuw 
(4)

65 deel van de schoen 
(4)

67 himalayamonster 
(4)

69 bijbelse profeet (3)

70 grote rivier in 
Europa (3)

72 arbeidsbureau (3)

73 weer (3)


