HORIZONTAAL
6 Koks die het maken. (13)
8 Stand die zijn verplichtingen kent. (7)
9 Nakomeling van een waterinsect. (7)
10 De camouflagetinten van een sprei. (10)
11 Staffunctionaris die een heiligverklaring heeft meegemaakt. (4)
13 Griezelboekenschrijfster die voor wintervermaak zorgt. (6)
14 Gegrepen voor de reis. (6)
17 Bloemrijk dichter. (4)
19 Geen zware taal met de Kerst. (10)
20 Puzzeltocht langs de huizen van BN'ers. (7)
21 Woonplaats van een stratenmaker. (7)
22 Voor alle opvarenden is er dan gevaar. (4,4,3,3)
VERTICAAL
1 Niet eensgezinde lopers zijn van belang bij de distributie. (15)
2 Biefstuk om in te bijten. (9)
3 Gezichtsbepalend beroep. (7)
4 Dichter die voor bladvulling zorgt. (7)
5 Alarmerende toestand tijdens de recessie. (6)
7 Geestelijke arbeid die veel geduld vergt. (12)
12 Vertegenwoordiger die niet thuis geeft. (9)
15 Die houdt het licht vast. (7)
16 Wijnhuis dat in Frankrijk wel kattenpis is. (7)
18 Net garnituur voor een beter figuur. (6)
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HORIZONTAAL
1 Hoeveel is 3 + 5? (8)
5 De jongens betalen allebei. (6)
10 Die vorm van geweld is niet houdbaar. (7)
11 Daar verblijven mensen die geen poot hebben om op te staan. (7)
12 Liefdevol als de horeca in Engeland. (5)
13 Het paleis is eigendom van de overheid en kan veel geld
opleveren. (9)
14 Auto die verslagen wordt. (14)
17 Het is een feest voor werklui met socialistische principes. (14)
21 Massagebank om in vorm te brengen. (9)
23 Stimulerende middelen geven in de kerk. (5)
24 Groente die snel bevroren is. (7)
25 Dan is meezingen in de eerste wagen goedgekeurd. (7)
26 Beestachtige manier om zijn afkeer te laten blijken. (6)
27 Afpakken of geven. (8)
VERTICAAL
1 Jeetje, het is wel erg bijdetijds. (6)
2 Die staat bijna overal buiten, maar vangt wel van alles op. (7)
3 Daarbij wordt het muntwezen steeds volwassener. (9)
4 De tijd dat het tegenzit in de politiek. (14)
6 Op deze weg is de reis voltooid. (5)
7 Zeker alsof men met zijn tweetjes is. (7)
8 Geen goede houding. (8)
9 Nog niet in gebruik, want nog niet aan de praat gekregen. (14)
15 Als blijk van erkentelijkheid de goederen kwaad doen. (9)
16 Die vent komt na de hoofdmaaltijd, de slappeling. (8)
18 Mooie, kleine voorstelling. (7)
19 De eerste de beste Oranjekeeper die in goede conditie is. (7)
20 Toegegeven, je bent erdoor gegaan. (6)
22 Klein beest dat aan boord is. (5)
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