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Horizontaal

1 inwoonster van 
Europa (7)

7 bijvalsbetuiging (7)

13 vaal (5)

14 bevallig (7)

15 international 
monetary fund (afk) 
(3)

17 kippenslaapplaats 
(4)

18 naar aanleiding van 
(afk) (3)

19 palt (3)

20 zilverpopulier (4)

21 boom (3)

22 gewelfd (7)

24 keurgroep (5)

25 moordzuchtige 
razernij (4)

26 onding (3)

27 ongeevenaard (4)

28 moderne 
bedrijfsadministrati
e (3)

30 uitroep om een dier 
weg te jagen (3)

32 ongehuwde vrouw 
(6)

34 van dit teken af te 
herhalen (afk) (2)

35 zware bijl (3)

37 zwaardvormig blad 
(3)

39 Nederland (afk) (3)

40 droefheid (3)

42 bloeddruk (2)

43 uitheemse vrucht 
(6)

46 onafkeerbare 
toekomst (3)

48 Turks 
snaarinstrument (3)

50 dikke, vette mist 
(4)

51 buiten verband (3)

53 aardkleurig (4)

54 lettertype (5)

56 cosmetisch product 
(7)

58 gelderse plaats (3)

60 deel van een dag 
(4)

61 samenvoeging van 
`te` en `der` (3)

62 samenwerkende 
omroepen (3)

63 voorhanden (4)

64 judoterm (3)

65 geneeskrachtig 
gewas (7)

66 plaats in normandie 
(5)

67 bontsoort (7)

68 voor anker gaan (7)

Verticaal

1 borsteldier (4)

2 onaangenaam 
gevoel achteraf (7)

3 doorgang (3)

4 maat (2)

5 in muur gemetselde 
strook lood (4)

6 smoorvol (5)

7 verleren (7)

8 bestek (4)

9 buurt in amsterdam 
(3)

10 gestalte van de 
maan (2)

11 stupide (5)

12 smeur (4)

13 buitensporig (5)

16 reisgelegenheid (5)

18 steek om de haak 
van een blok (7)

20 hoge pieptoon (5)

22 pari (3)

23 kleverig produkt 
(3)

24 enkelvoud (afk) (3)

27 plataan (7)

29 doopsel (3)

31 plaats in noord-
holland (3)

33 zeer klein (3)

34 lichaamseiwit (3)

36 alles door elkaar 
(5)

38 loon dat men 
verdient (7)

41 schaatsshow (7)

42 graanziekte (5)

44 onaangename 
verblijfplaats (3)

45 save our souls (3)

47 te koop aangeboden 
(3)

49 soort meeuw (5)

50 brochure (5)

52 muziekterm (5)

55 tv-feuilleton (4)

56 proefopname (4)

57 plaats in Duitsland 
(4)

59 wilde zwaan (4)

61 ter atentie van (3)

63 handvat (3)

65 legerafdeling (2)

66 voornaam (2)


