HORIZONTAAL
1 Er zijn er heus twee met elkaar getrouwd! (8)
5 Kunstleer van een vogel in noot. (4)
9 Al zit 'k tijden aan zee, het helpt maar een beetje. (5)
10 Dat is het vaste recept. (7)
11 Dat kledingstuk lijkt alom gedragen te worden. (7)
12 Dapperheid is verplicht, zo te horen. (4)
14 In de deur is een overblijfsel te vinden. (6)
16 Een roofwalvis komt vooraan in de storm. (6)
19 Die documenten zag het waterdier voor het eerst. (4)
21 Diner in een vijfderangs restaurantje. (7)
24 Tijdperk na de sluiting van een Amsterdams gebouw. (7)
25 Ellie wordt langzamerhand een mooie bloem. (5)
26 De plaats was vooraan weer droog. (4)
27 De kleur van lood. (8)
VERTICAAL
1 Heeft dat dier een toeter van eikenschors gemaakt? (8)
2 Wie opnieuw Japanse munten wil, moet het denkvermogen
gebruiken. (7)
3 De beer kreeg de eerste woning. (5)
4 Het klinkt alsof er bij dit straatdek een spil naar beneden komt. (6)
6 Kiest zij ervoor om te biljarten? (5)
7 Plan voor een voorstelling. (4)
8 Wat moet die menigte daar voor die suffer? (6)
13 Wat incasseert daar de Noord-Europeaan? Dat hangt af van het
percentage. (8)
15 Loopt hard en is spoedig op grote afstand. (6)
17 Heeft het verkeer zo weinig last van de wind? (7)
18 Het is wel gekheid, moeder, maar hij onderwijst toch de Koran. (6)
20 Het vierde zintuig hoort een kostbare stof. (5)
22 In vergeelde documenten wordt een Drentse plaats genoemd. (5)
23 De onderwijscommissie heeft iets lekkers ingeslikt. (4)
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HORIZONTAAL
1 Dat tuig maakt me ziedend. (9)
6 Bijzonder onaangenaam wordt een voormalig eiland binnen de
spoorwegen vertegenwoordigd. (5)
9 Eerste en laatste sein voor dit oude volk. (7)
10 Ging je omhoog in dat straatje? (7)
11 Als dessert met name is dat voor de groei. (7)
13 De letter is weg. (6)
15 Scheid het bolgewas en de uitloper van elkaar! (6)
17 Speelpenning klaar? Hangen maar! (7)
19 Die kleding is voor iedereen gelijk. (7)
20 Mij en mijn echtgenote of zij alleen? (7)
22 Limonade om in de sluis te laten zien. (5)
23 Wie dit aanvaardt, is eigenlijk al heengegaan. (9)
VERTICAAL
1 Kortstondig hoofddeksel. (12)
2 In zijn optiek heb je aanvankelijk de keuze. (5)
3 Een goede neus voor een waagstuk. (3)
4 Kun je op je rug dragen of krijgen. (6)
5 Vindingrijk in een heidewatertje een vast gegeven teruggevonden. (9)
7 Voor de berg in Zwitserland nogal streng. (6)
8 Het uitvoeren van de melodie zoals bijvoorbeeld kinderen dat leren. (12)
12 Die aspirant-officier plaatst de edelen voor het lichaamsdeel. (9)
14 Als je naar hen gaat, ben je voorgoed verloren. (6)
16 Laat hem maar schuiven: het is zijn sport. (6)
18 Dat motorgedeelte is in Zwitserland in orde bevonden. (5)
21 Die vrucht moet men niet tegen het oor krijgen. (3)
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