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Horizontaal

1 Dat bevel geld 
voor u bij een 
fase in de 
onderhandeling. 
(5)

4 Er is 
schoongemaakt, 
maar het is wel 
minder 
geworden. (9)

8 Instrument van 
een handlanger. 
(7)

9 Tijdens het 
uitgieten is dat 
een wonderlijk 
verhaal. (7)

11 En in Wallonië 
en in Vlaanderen 
is wat te 
verhapstukken. 
(4)

12 De snelheid van 
een ruimteschip. 
(10)

14 Hij legt het voor, 
maar begint met 
een 'als'. (8)

15 Twee keer rustig 
is heel druk. (6)

18 Raar bovendien, 
dat werk in de 
keuken. (6)

20 Vader staat voor 
een zwijgzame 
tablet. (8)

23 Reuze papa! (10)

24 Zet de boot maar 
voor het bedrijf. 
(4)

26 Staat waarin 
spuiters en 
jaknikkers 
verkeren. (7)

27 Leider van een 
(arbeiders) partij. 
(7)

28 Verhullend 
kledingstuk. (9)

29 Belgisch water 
kan dorst 
verhelpen, maar 
niet helemaal. 
(5)

Verticaal

1 Versiersel ter 
bescherming van 
de lading. (9)

2 Hij is 
welgemanierd 
omdat hij het 
zelf heeft 
meegemaakt. (7)

3 Het is niet hier, 
omdat goed 
advies van de 
andere kant 
komt. (4)

4 Klaar met 
sporten. (8)

5 Tijdelijk gebruik 
in Limburg. (6)

6 Korf met wilde 
haver? (7)

7 Vlijtig stelt een 
heilige zich 
achter een 
bijbelse figuur 
op (5)

10 Er is onheil te 
bespeuren door 
dat reusachtige 
ding. (8)

13 Door dat geluid 
wordt u dronken. 
(8)

16 Die wetenschap 
houdt zich met 
meer dan een 
streep bezig. (9)

17 Nogal glad als je 
hem over de 
spijker laat gaan. 
(8)

19 Mag pas een 
historisch werk 
heten als Kok 
erin voorkomt. 
(7)

21 Nachtdienst. (7)

22 Bij de zitplaats 
voor de vuist 
weg een 
feestmaal 
opdienen. (6)

23 Reden om te 
bebouwen. (5)

25 Bestemming: 
tussen de palen! 
(4)


