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Horizontaal

1 Een bevel voor u 
om hier op proef 
te komen. (5)

4 Waterkering 
waarbinnen de 
adel zich wel 
bevindt, dat moet 
onmiddelijk. (7)

8 Is straalvormig 
rondhout voor 
een plaatje reeds 
bekend? (7)

9 De religieuze 
voorstelling 
heeft niets in 
Nico veranderd. 
(5)

10 Zelf 50 minder 
terug krijgen om 
op uw hoofd te 
zetten. (3)

11 De bedrijfstak 
bestaat uit een 
man die hengelt 
aan Amsterdams 
water! (7)

13 Hij is niet 
gewijd, maar 
komt uit een 
select 
gezelschap. (5)

14 Verplaatsen 
centauren zich 
niet ter 
onderscheid? (6)

17 O, Javaans dorp 
aan de Zwarte 
Zee! (6)

21 Koren zonder 
dirigent. (5)

22 Alle bloemen 
van een 
vruchtboom 
worden gevormd 
door een boom in 
de bloei. (7)

25 Een stapel die 

door een bevel in 
verwarring kan 
raken. (3)

26 Geef die kroon 
ter inzage aan de 
papagaai. (5)

27 Er is voor een 
sporenplant veel 
te beleven. (7)

28 Het favoriete 
spelletje van 
deze vier 
muzikanten. (7)

29 Na die 
sterkedrank was 
Ab weer in de 
stemming voor 
een dans. (5)

Verticaal

1 Komt de heilige 
even om er zijn 
best voor te doen 
dat het doel 
bereikt wordt? 
(7)

2 De eerste twee 
gaan aan tafel 
met moeder-
overste. (5)

3 Zo'n woning is 
van het zelfde 
niveau. (5)

4 O, zo heerlijk 
waterdier! (6)

5 Dat is 'm! (7)

6 Zo te horen 
vragen ze als 
loon iets lekkers. 
(7)

7 Geen echte 
handigheid. (5)

12 Het geluid, 
Frans, in de 
Noord-Brabantse 
plaats. (3)

15 Op de manier 
van 'ba, moeder' 
in Amerika. (7)

16 Bijna constant 
betaalde hij zo. 
(7)

18 Die plaats is aan 

het verloederen, 
maar niet 
verloren. (3)

19 De 
schoonmaakoplo
ssing ruikt sterk 
en is 's morgens 
voor mijn Frans 
zoogdier terug. 
(7)

20 Er wordt gewerkt 
met buitenlands 
geld, daarom is 
de 
kloosteroverste 
afwezig. (6)

21 Wordt gek 
zonder 't 
typwerk? (5)

23 Geen enkel zwijn 
langs de kant. (5)

24 Stijf en 
afgemeten. (5)


