HORIZONTAAL
7 Opkoper die achter de tralies zit. (3,5,5)
10 Politici met geld. (19)
13 Bodembedekking. (8)
14 Zij maken de pot op. (15)
16 Rijk maken. (10)
18 Detectiveroman. (13)
22 Het buisje waarin de bevruchting plaatsvindt, staat in
de keuken. (9)
23 Zo glad kan een postzegel zijn. (6)
24 Zo hard kan de spits gaan. (11)
27 Het weefsel van een huisdier. (4)
28 Derdewereldprobleem waarover we uit de geschreven
media vernemen. (10)
29 Belangrijke eigenschap van de maker van
sculpturen. (13)
32 Apparaat dat een lach en een traan teweegbrengt. (6-2)
33 Werkdruk die tot prestaties leidt. (10)
34 Die kerels kunnen onherstelbare schade toebrengen. (8)
35 Het is zeer spijtig dat iemand altijd op het strand
lag. (6,5)
36 Uitleg waarom het klein en waardeloos is. (16)
37 Die juffrouw is de sigaar. (8)
39 Werkt op het land voor de lol. (5)
40 Doen klaverjassers die agressief op weg zijn. (6)
42 Academische uitgave. (5)
46 Competitie tussen seksclubs. (13)
48 Bier dat voor dag en dauw wordt gedronken. (14)
50 Een krant gebruiken voor reclame. (10)
52 Dit wordt bij het gerecht opgelepeld. (10)
53 Zijn cocktail sloeg in als een bom. (7)
56 Examentijd. (11)
57 Zelfstandigen die hun eigen boontjes kunnen
doppen. (13)
58 Hij vindt het zeer de moeite waard. (6)
60 Schema van een fokstier. (12)
62 Punt dat groot in beeld komt. (9)
64 Zij zijn de beste leraren van het land, en dat is te
merken. (16)
67 Slokje Beerenburg. (6,4)
68 Schildersezel. (8)
69 Geen vooraanstaande klasse. (11)
73 Schilder die wat opsnorde. (4)
75 Geen toiletartikel voor een kale neet. (9)
76 Marieke. (10)
77 Vogelkijker. (9)
78 Die gaat het snelst door het lint. (6)
79 Kijkersonderzoek. (15)
80 Wat overdreven vaak overblijft. (6)
81 Van hen krijgt u heel makkelijke examenvraagjes. (12)

10

VERTICAAL
1 Prijscontrole die op tv te zien is. (14,3,6)
2 Die wenken om uit te kijken bij de beurs. (10)
3 Kijk, het weer zit in het servies. (4,3,2,3,8,2,2,6)
4 Dat is een hoogbejaarde schilder. (8)
5 TIk de glazen van de deur in. (5)
6 Mate waarin iemand vatbaar is voor het
deurbeleid. (19)
8 Die zendt RTL Boulevard uit. (9)
9 Zaaimachine. (17)
10 In Groningen is geen tweedrank te vinden. (6)
11 Daar wordt uw blik zuiverder door. (7)
12 Op die plek zal men het wel merken. (6)
15 De beste wensen die bij aanvang worden
uitgesproken. (14)
17 Sieraad voor een solobokser. (9)
19 Effect dat van kracht is. (17)
20 Opnieuw echt om een dier verdriet hebben. (10)
21 Kolonie waar het heel druk is. (10)
25 Spaatje bij het eten. (11)
26 Die zaakwaarnemer kan opzouten met zijn
aandelen. (18)
30 Zo te zien is dat aan de mond te merken. (7)
31 Werd ingezet bij de Argentijnse dodenvluchten. (7)
38 Meer dan een gemeenplaats. (9)
41 Afkeuring door de jury van Holland Got's
Talent. (3,8,10)
43 Valt niet (van zijn stuk te brengen). (2,6)
44 Batman speelt hierin mee. (12)
45 Balansbandje. (8)
47 Gezellig uitje in een internetcafé. (7)
49 Deel van het melkgebit van de jongen. (6)
51 Daarbij wordt een veer gelaten. (5)
54 Uitspanning bij een uitvaart. (12)
55 Geestelijke die men even voor zich alleen heeft. (16)
59 Hoop die veel werknemers hebben. (14)
61 Geeft oorlogsadvies. (9)
63 Vervelend meisje voor wie je wat voelt. (13)
65 Zij is een beroemde detective. (9)
66 De uitgewerkte kladjes voor de afsluitende lezing. (10)
70 Het Beijing van Polanski. (9)
71 Verwerpelijk speelgoed. (8)
72 Op die belastingen is wel staat te maken. (9)
74 Aangebouwde stukken van het Concertgebouw. (8)
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HORIZONTAAL
6 Relatietherapeut. (14)
10 Groenvoer uit het Westland dat munt bevat. (9)
11 Leesteken(s). (9)
12 Een kennis erbij is kennis erbij. (4,5,4,3,3)
14 Daar zit behoorlijk de klad in. (9)
15 Besmettingsbron. (9)
18 Stoppen met de tekstmarkering. (6,3,6,5,6)
23 Sportief liefdesspel. (8)
24 'Lof der Zotheid'. (13)
26 Verkoopt weinig in dat gat. (7)
29 Het is een opgave om die te lezen. (14)
31 Aanpak die extra tijd oplevert. (15)
33 Aankleding van ponten. (9)
34 Het logo van Renault. (8)
35 Goed voor een discussie. (12)
39 Aanmaningen die volgen op de vooruitgang. (13)
41 Schijnt niet meer het gevolg te zijn. (18)
45 Wildwesttafereel bij ijshockey. (5-3)
46 Niet pleiten voor antimaterialisme. (11)
48 Mengvoer. (7)
49 Hij ligt in bed met een dijk. (6)
51 Met zo iemand kun je niet voor de dag komen. (9)
52 Die automobilisten worden in de boot genomen. (12)
53 Knaap die aan de rol is. (13)
56 Het is inderdaad een Russisch huis. (6)
57 In het karakter van Tellegen zit muziek. (8)
58 Verleidelijke associatie. (3,3,5,4,3,6,3)
61 Dieren die zich in de kijker zwemmen. (15)
64 Tweedubbele salto op de kruising. (10)
65 Nietszeggend woord. (5)
66 Gaat het bij dat schip om snelheid? (13)
68 Rapper. (11)
69 Uitingen van stemmingen. (6)
70 Een geheelonthouder heeft er geen last van. (9,8)
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VERTICAAL
1 Op die manier kapseizen we niet. (2,4,2,4,3,6,2)
2 Hebben een rol in een ruimtefilm. (11)
3 Werk van Dostojevski dat een rechter
bezighoudt. (6,2,5)
4 Clausules waarin het niet om kapitalen gaat. (2,6,10)
5 Hierbij overheersen zwarte blokjes met witte
puntjes. (9)
7 Dans met één been. (4)
8 Met zo'n behuizing ben je diepgezonken. (10)
9 Wisselwerking. (2,2,5)
13 Lifthalte. (5)
16 Iedereen eet alles. (2,4,3)
17 Eigenwijsheid bestrijdend. (5,5,5,2)
19 De kleur die een ouderpaar kan krijgen. (10)
20 Naamplaat. (10)
21 Van liggen naar zitten naar staan. (16)
22 Aan de boom is te zien wat op papier de score is. (9)
25 Blasé van de slee. (5)
27 Geblokt figuur. (5)
28 Het werk van tomtoms helpt bij het bestrijden van de
criminaliteit. (6,2,3,5,3,7)
30 Groente van het veld halen wordt gewaardeerd. (3,7)
32 Een levendige zin. (5)
36 Etappe die ondergronds gaat. (3)
37 Is door elkaar genomen goed bij stem. (3,7,4)
38 Wetswinkel. (10)
40 Album dat onderuitgehaald wordt. (10)
42 Die opscheppers zijn gezien bij potloodventers. (10)
43 Geloven in de handel in natura. (4,4,4,8)
44 Het rondreizen belemmeren. (11)
47 Loog met betrekking tot het grondvlak. (7)
50 Oppervlakkige (straf)maat. (3)
54 Bij die reis komen we uiteindelijk niet ver. (7)
55 Die kwesties brengen de aarde in moeilijkheden. (14)
59 Bevrijden van de magie. (12)
60 Vakantiegeld. (7)
62 Dan heeft u het via de bergweg verwerkt. (10)
63 Deel van het stadion waar een grafstemming heerst. (9)
67 Deze dimensie biedt perspectief. (6)
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