
 
 

Horizontaal 

1. Geen parelvisser, deze veelbezongen kennis uit 

onze kindertijd, hij woont nog steeds aan de Haagse 

kust (2+9) 

7. Voor iemand die men in de kou laat staan is dit een 

wel zeer dubieuze barmhartigheid (2+3+6) 

8. Met onderling goedvinden mag hier een vink o.i.d. 

gezet worden (3) 

10. Hierbij bergt men eerst de pennen op en gaat 

daarna met het bestek aan de gang (10+7) 

13. Holte in de steen des aanstoots (8) 

14. Personen die na hun loopbaan gaan leven volgens 

het boekje (12) 

15. Aanvullend zorgpakket voor een sportieve, 

zelfverzekerde, maar ook hunkerende vrouw (10) 

17. Niet-westers aspect van het ochtendgloren (10) 

18. Zonder nummerherkenning zit men hierbij met 

een onoplosbaar probleem (8) 

19. Ontspannende kraamvisite (12) 

21. Door deze fout zal, zoals hij zegt, een Mokumse 

timmerman de moed verliezen (8) 

22. Vaatcentrum (8) 

23. Inrichting waar zonderlingen versnipperd raken 

(13) 

25. Franse ommezwaai die in turnkringen bekendheid 

geniet (9) 

27. Karakters die we niet uit het oog willen verliezen 

(7) 

 

Verticaal 

1. Bezig met de veredeling van de schermsport 

(2+6+8) 

2. Houtbundel die de pijngrens nooit overschrijdt (7) 

3. Gewoon een luizenbaan (9) 

4. Voorschrift bij het kielhalen dat voor meerdere 

uitleg vatbaar is (11+4) 

5. Lijkt sprekend op Willem de Zwijger (3+3+6+7) 

6. Hierdoor klopt het letterlijk achteraf (9) 

7. De dierlijke derde macht van X-benen (12) 

9. Niet de normaalste affaire van de wereld (12) 

11. Klassieke fout die zwart-op-wit gezet is (7) 

12. De toga aan, maar wel met kiespijn (7) 

16. Diepteaanduiding (5) 

19. Bulderend einde (9) 

20. Die diva raakt de weg kwijt omdat ze nooit een 

hoofdrol speelt (6) 

24. Prins-gemaal die voor zijn werk regelmatig uit de 

kast moet komen (5) 

26. Zowel in zwarte, dronken of eigenwijze staat, hij 

zit bij de buren (3) 
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