HORIZONTAAL
6 Een Gelderlander slopen. (6,9)
11 Proefdruk. (12)
12 Evenwichtige fiets of onevenwichtige auto. (10)
14 Killers. (13)
16 Praten over entreebewijzen die achteraf gekocht
zijn. (9)
18 Edelman met een vlotte pen. (10)
19 Vergunning wegens goed gedrag betekent extra vrije
tijd. (15)
22 Geweldige prestaties waar onderwijzers happig op
zijn. (11)
23 Loonvoorstellen. (14)
26 Aandelen die we in voorraad hebben. (5)
27 Winkel die tegen lage prijzen zwaar vuurwerk
verkoopt. (11)
28 Stamboek van Abramovitsj. (12)
31 Wijnkenner-restaurateur op het platteland. (8)
32 Men blijft erin geloven, ook al is het herzien. (12)
34 Daarin zit de depressieve Shell-leiding. (7)
36 Als de scheerlijn strak staat, gaat de dokter opzij.
(6,2,3,4,6,3,2,4)
38 Hij stelt zich aan bij het fotograferen. (6)
39 Stier op het trainingsveld. (6)
40 Lachwekkende uitdrukking die een verlies betekent.
(2,3,3,4,4)
42 Die Duitser stelde als bridger teleur. (9)
43 Schoolartsen. (20)
47 Hier inburgeren is gewoon. (15)
50 Boot met vluchtelingen. (14)
51 Atlete die van haar stokje gaat. (17)
54 Vermoeid voor het kinderspel afnokken. (10)
57 Van enthousiasme het zolderraam verlaten. (3,2,3,4)
58 Brullen van het lachen of gieren van de pijn,
bijvoorbeeld. (12)
59 Non-existentie is iets onmogelijks. (3,7,4)
62 Bij die slippers is een medaille gepast. (8)
63 Hier huizen verschillende (bevolkings)lagen. (11)
65 Gerecht dat een ouder immer slecht vindt. (11)
67 Is blijkens het contract hetzelfde werk. (19)
69 Toespraak van een oud-tennisster. (8)
70 Was rijk en is ten onder gegaan. (8)
71 Gedoogpolitiek ten aanzien van een flapdrol. (19)
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VERTICAAL
1 Zijn niet alleen beesten op het toneel. (17)
2 De nieuwe schone Hyundai rijdt op stoom. (13)
3 Uitvoeringen zonder persoonlijkheid. (7)
4 Eetpapier. (9)
5 Oorlogstactiek in de woestijn. (12,5)
7 Vlees voor mensen in Klein-Azië. (11)
8 Rustig slapen buiten bedrijf. (10)
9 Vliegtuig dat hoognodig gesmeerd moet worden. (12)
10 Door de bezigheden van een oude soulzanger voelen
we ons bevrijd. (20)
13 De opdracht om kort te telefoneren komt overeen met
een aangrijpende ervaring. (9)
15 Die muziek wordt uitgesproken snel vertolkt. (3)
17 Tafelkleden van een ChristenUnie-Kamerlid op het
water. (4,2,4,6)
20 Dierenjacht waarin het om aanzien gaat. (7)
21 Rammelaars. (15)
24 Brink komt op bekrompen schaal voor. (8)
25 Chinees voer voor juristen. (15)
29 Die wielrenner zegt stop tegen het rijk van Shrek. (10)
30 Snelheidsmaniak die in hogere sferen is. (15)
32 Namen van werktuigen. (6)
33 Werk van een acteur op een skeelertraject. (7)
35 Bedrijfsonderhoud. (15,9)
37 Gek zijn op het bespreken van een krant. (8)
39 Die tint komt een kaarter bekend voor. (5)
41 Bijtend reageren. (6)
44 Ze horen aan tafel niet harmonieus te zijn. (11)
45 Katten op z'n Thais. (8)
46 Is persoonsgebonden en muzikaal. (8)
48 Hij berooft voornamelijk voedselschepen. (9)
49 Nummer dat regelmatig in sprookjes voorkomt. (3)
52 Vaste positie op het toilet. (3,6,6)
53 Is precies gezegd erg geslepen. (6)
55 Achtenswaardige club. (8)
56 Kledingschuiers. (14)
60 Reeks artikelen vol gratie. (11)
61 Opkomende hoeveelheid zout water. (11)
64 In de muziek werkzaam parfum van een Schots
eiland. (9)
66 Ladderwagen voor kinderen. (8)
68 Voetballer die nog beschikbaar is op de relatiemarkt.
(4,3)
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CRYPTO ROYAAL
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