HORIZONTAAL
1 Als bezit een kerk voor zichzelf. (8)
6 Er is enkel maar 'n mooie weg daarvoor. (6)
7 De oosterse gelovige ziet niets in een vrouwelijk dier. (6)
9 Is vader daarom in Italië? (4)
10 De laatste Duitse stad voor de echtgenoot die in de handel zit. (8)
11 Komt er een oliestaat voor in dat boek? (5)
13 O, toegang, hoe heerlijk geurt gij! (5)
17 Het muziekgezelschap zit bijeen. (8)
19 Bont zonder 'n delfstof. (4)
20 Het hoogste wat een klok kan bereiken. (6)
21 Het blijft speels tot de laatste fase, als u die daarin doet. (6)
22 Iemand van de kinderpolitie. (8)
VERTICAAL
1 Maar één ten onrechte verdiende titel. (7)
2 Het is beter als ze tussen erfelijkheidsdragers komt. (7)
3 Dat zijn drie nullen achtereen. (7)
4 Van alle kanten een vreemde vrouw. (5)
5 In 4 komt een oude maat terug, de hielenlikker. (6)
8 Zij komt daar niet voor. (4)
12 Behoeftige mensen vinden een voertuig voor mij vadsig. (7)
13 Wat guitig om schrijfgerei zo ronduit te tonen. (7)
14 Dat hoedje is door hen gelegd. (7)
15 Uitstapje waarbij achter de file een kunststukje wordt vertoond. (6)
16 Verjaagt de dorst op het laatst en dat is best! (4)
18 Als het zo loopt, is het niet best in het wiel. (5)
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HORIZONTAAL
1 'n Klein begin, maar daar moet u doorheen kijken. (10)
7 Een snackje voor de elektronicamonteur. (4)
8 Zonder echtgenoot niet bediend. (7)
11 Mengsel dat lang in de honingdrank ligt. (7)
12 Maar dat staat deftig in een goed ochtendblad. (5)
13 De weg naar beneden is voor een speler een beschamende zaak. (6)
15 Zet voor de kastelein een scherp wapen. (6)
18 In de laatste zit de pot. (5)
20 Deze muiterij geeft opnieuw drukte. (7)
22 Op die tentoonstelling schenkt men geen bitter meer. (7)
23 Die plaats keert in landbouwproducten terug. (4)
24 Je zou kunnen denken dat alles om de centen draait in die provincie. (10)
VERTICAAL
2 Is hebberig, maar dat is van voorbijgaande aard. (7)
3 Bieten oogsten. (5)
4 Doe niet zo treurig! Speel anders 's een kaartspelletje. (6)
5 Zo houdt men weer over. (7)
6 Voor voortgezet onderwijs, maar tegen het gezag. (5)
9 Dat doe je met kaarten of even aan de boom. (8)
10 Het maken van een omheining terwille van vis. (8)
14 Onbewerkt vocht u bij een opstootje. (7)
16 Een studie tot het einde volgen. (7)
17 Een rode eg wordt gebruikt in een plaats in Zeeland. (6)
19 Het karakter van een zaal is heerlijk. (5)
21 Geeft 500 in een hoop muziek? (5)
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