
 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

HERUITGAVE ENIGMAGRAM 1 © JCS / 22 maart 2021 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Op 19 maart 2001 verscheen de eerste huispuzzel op JCS, een Enigmagram van de hand van 
Henk Bakker. Om dit 20-jarig jubileum te vieren, bieden wij u deze puzzel nogmaals aan. 
 
Dit Enigmagram heeft als thema: ORANJE. 
 
U kunt uw oplossingen insturen  
tot en met maandag 12 april 2021. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

SPECIAL EDITION    20 JAAR    ENIGMAGRAM 

heruitgave ENIGMAGRAM  1 van 19 maart 2001 

 © 2001 / Henk Bakker / JCS 



OMSCHRIJVINGEN 
 

Horizontaal 
 
1. Lichaamsdelen die je lot kunnen bepalen. (4) 
4. Volgens de RVD is dit niet de favoriete kleur van een prins. (4) 

6. Koningin. (5) 

10. Vorstelijke kleur. (1+1) 
11. Norm in 2000. (1+1) 

13. Gedeelte van een prinses dat kan vliegen. (5) 
14. Positief reageren en beginnen te lopen. (6) 

16. De prinses heeft hierop misschien al een verlovingsdatum ingevuld. (9+8) 

19. Het hoogst bereikbare in het Koninklijk Huis. (5) 
20. (Geen) stadsvolk. (4) 

21. ? (4) 
22. Ooievaar. (3) 

24. Dit houdt de Amsterdammers verdeeld. (3+1) 
25. Hier zul je de termen joetje, rooie rug etc. niet horen. (1+1+1) 

27. Geen buitenstaander. (7) 

28. Jawoord van Willem Alexander? (2) 
29. Element van het universum. (2) 

30. Op dit “water” heeft de kroonprins een heroïsche strijd geleverd. (2) 
31. Prins die het laatste woord heeft. (5) 

32. Buitenzintuiglijk tochtje. (6) 

33. Kortom, de eerste de beste. (4) 
34. Lawsuit. (4) 

36. Zo te horen vinden Duitsers rekeningrijden geweldig. (3) 
38. Afscheiding van de Residentie. (6) 

40. Dit houdt je aan het lijntje. (4) 
41. Hoofdsteun. (3) 

43. Vaderszoon en moedersdochter. (5 of 2/3). (5) 

44. Engelse collega van Juliana die haar mond houdt. (8) 
45. Voornaam(woord). (2) 

 

Verticaal 
 
1. Hier kan de prins met Maxima verkeren. (6+8) 
2. First Lady. (3) 

3. Volgen. (6) 

4. Als 12V klaar is kan hij het weer opruimen. (5+6) 
5. Niet op de Engelse televisie. (1+1+1) 

7. Ruimte in het huis van de vorst. (6) 
8. Het einde van een Europeaan. (3) 

9. Kind van de kroonprins dat met de helm op geboren wordt. (9) 
12. Troonopvolger die zich bezig houdt met watervoorziening. (5+6) 

15. Plaats van de kroonprins in Duitsland. (14) 

17. Zangers op het land. (5) 
18. Woning van een prins. (11) 

22. De koningin is het en ze heeft het. (3) 
23. Deze godin leidt een dubbel bestaan. (4) 

26. Nederlands voor Bluegrass. (9) 

30. Favoriete boom van Irene. (3) 
32. Met een gulden minder mag ze op de bank. (5) 

35. Software die slecht tegen water kan. (5) 
37. Rivier (zonder water). (3) 

39. Dit Indonesische dier is eerste kwaliteit broodbeleg. (4) 

42. Geen (eigentijdse) Franse kleding. (2) 
43. De eerste in Frankrijk en de tweede in Nederland. (2) 


