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De JKWT is een uitzonderlijke puzzel. Niet alleen moet je de antwoorden vinden op 150 
vragen verdeeld over 15 rubrieken, maar vaak moet je eerst nog de rubrieken ‘kraken’: want 
waar een rubriek over gaat is niet altijd meteen duidelijk. 
Als puzzelaar kun je in je eentje aan de slag met deze pittige puzzel, maar je kunt ook met 
een of meerdere puzzelmaatjes samenwerken. JCS biedt een forum waar je hints kunt 
vragen en geven. Zo helpen we elkaar op weg. Verder vragen we iedereen om online geen 
antwoorden of overduidelijke hints te delen.  
Vanwege de moeilijkheidsgraad van de puzzel heb je drie weken om de antwoorden te 
vinden. Maar wanhoop niet als je niet alle antwoorden vindt: met 35 goede antwoorden 
maak je al kans op een prijs. 
 
 

1. 1971. Wie of wat? 

 
1. Voor het eerst met zijn handel op het scherm. (6) 
2. Verzette zich tegen veroordeling door zich op te hangen in vergaderzaal. (12) 
3. Buitenaards ‘In Memoriam’. (15)  
4. Liet volwassenen via brandend braambos tot bezinning komen. (18) 
5. Sportieve verzoeningspoging die op tafel kwam na een gemiste bus. (18) 
6. Maakte een groot gebaar aan de zuidrand. (12) 
7. Insulair avontuur verliep voor hem desastreus. (14) 
8. Stak voor het eerst de plas over met onder meer snert. (9) 
9. Maakte letterlijk een beeldig protest als propaganda. (8) 
10. De eerste werd de laatste in de zwarte poel. (8)  
 
 

2.  Vals spel 
 
1. Blik op 1. (11) 
2. Samenwerking tussen tegenspelers. (6) 
3. Gaat nooit naar huis. (5) 
4. Kwam, zag, overwon. Kwam terug. Bleef 7 jaar. (13) 
5. Nabespreking door de volgende generatie. (13) 
6. Extra periode. (11) 
7. Troef die alle troeven overtroeft. (17) 
8. 8-8-4-8-8-4-5. (7) 
9. Maakt een fout goed. (5) 
10. Hintduider bedankt bij jubileum voor vele jaren van puzzelen en lol. (11) 
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3. Ho ho ho!!!  Titel? 
 

 

 

 
Wat wil jij?  Zoenen bij kaarslicht? 

1.  2. 
 

 

 

 
Denk aan je taalgebruik!  Zo ver weg? 

3.  4. 
 

 

 

 
Geen speelgoed!  2 jaar wachten. 

5.  6. 
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Gebiologeerd door een gezicht.  Eigenlijk was het liefde. 

7.  8. 
 

 

 

 
Dit jaar beter doen?  Dankzij snacks komen de ponden erbij. 

9.  10. 

 
 

4. Het begon met een rood aanplakbiljet. Wie of wat? 
 
1. Gaf visitekaartje af als vroege ‘photoshopper’. (18) 
2. Door hem dropten duiven overal kleine boodschappen. (11)  
3. Werd internationaal bekend bij arbeiders. (13) 
4. Pleitte voor ‘ontzuiling’ omwille van de wapenen. (14) 
5. Droeg pennenvrucht op aan een strijdbare verpleegster. (19) 
6. Was met haar ideeën een verre voorloper van de Partij voor de Dieren. (12)  
7. Door sommigen beschouwd als anti-statement op de plek waar het begon. (21) 
8. Militante dame die zorgde voor de huisvrouw en de pot. (13) 

9. 1-18  19-83. (13) 
10. Doen wat je belooft, anders: de zak! (17) 
 
 

5. 10 over de negentiende 
 
1. Had één doel: Brabantse (of: Friese?) kruideniers opkopen. (9) 
2. Borst vooruit! Billen achteruit! (4) 
3. Voor ondergrondse en onderzeese contacten. (6) 
4. Heeft nu ruim vier jaar eigen kapitaal. (7) 
5. Park waar lampjes gingen branden. (6) 
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6. Straatbewoners swingen met steelpan. (14) 
7. De zevende duurde lang. (5) 
8. Een toren was het enige aanknopingspunt. (10) 

9. Pas op! Een stuiterende en explosieve dame. (4) 

10. "Koffieblik" met een . (13) 
 
 

6. Met cultstatus 
 
1. Donderberg, Bukowski, moksha. (7) 
2. Omarmend rijm, kasteelheer van Oostergo, geboren op donderdag, strafschoppen. (4) 
3. Soort pindakaas, kraag, uittocht van duizenden minderjarigen, Noël Coward. (8) 
4. Hoppus’ debuut, Thursday Next, programmeertechniek, Widows' Hospital. (11) 
5. Gebakje met glazuur, codenaam politieonderzoek, saga. (7) 
6. Slager, Samantha, drugsbaron. (6) 
7. Zeehond, Led Zeppelin, Porsche, Van Nieuwkerk. (8)  
8. Straatartiest, televisieprijs, Pruvot, Momus. (5) 
9. Golfster, achtbaan, passagierstrein, fietsenmerk. (9)  
10. Wümme, Wallenius Wilhelmsen, Württemberger Warmblut, Winterfest. (5) 
 
 

7.  Wie of wat? 

 
1. Koos echt voor het kleinste kwaad. (10) 
2. De gekozen clubnaam was qua stof het goedkoopst. (11) 
3. Deed zijn platte uitspraken na ontmoeting met een koning. (12) 
4. Liet de bond een poepie ruiken met driepoot. (18) 
5. Dankzij deze overlevende kwam er weer wind in de zeilen. (11) 
6. Werd steen voor steen nagebouwd in Denemarken. (10) 
7. Lekker bros met behulp van speciaal keukengerei. (11) 
8. Schilderachtig ‘huisdier’ dat insecten weerde. (8) 
9. Voor 250 een schijntje. (9) 
10. Edel, zacht en honingzoet. (13) 
 

 

8. Geletterd. Wie? 

 
1. Ter voorkoming van problemen met zijn erfgenamen werd Sil geëlimineerd. (10) 
2. Bracht het kind dat bleef leven in een café tot leven. (9) 
3. Aan een kinderziekenhuis liet hij de rechten op zijn klein blijvende jongen na. (8) 
4. Na twee kinderen van ijs, was de volgende van vuur. (10) 
5. Maakte dat een depressieve tiener van school werd gestuurd. (10) 
6. Liet kennis maken met een meisje met rode haren in plaats van een jongen. (12) 
7. Stuurde broertjes en zusjes naar een andere wereld. (7) 
8. Liet de twee jongens van de smid het water opgaan. (7) 
9. Zoon achteraf niet blij met naam als dierenvriend. (7) 
10. Gaf karakter als opdracht voor zijn kinderen. (9) 
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9. Tussen Jutters en Juten 
 
1. Bezongen als droevige plek vol wrakken. (10) 
2. Op dit stekkie had een mallerd de keus tussen rood, donker en blond. (11) 
3. Vreemde walvis die sinds 18 jaar op het droge ligt. (13) 
4. Schone slaapster: geen namen, alleen nummers. (7) 
5. Deze ‘zeeman’ ligt, volgens het rijtje, ‘s nachts in zijn nest. (10) 
6. Vossen, let op: verboden toegang! (5) 
7. De room moest hier de dominee om de tuin leiden. (10) 
8. Gaat tot het uiterste met zijn elleboog. (4) 
9. De kerk opent hier zijn deuren al naar gelang de wind waait. (5) 
10. Hier werd de klok een uur vooruitgezet om de concurrentie te dwarsbomen. (4)  
 

 

10. Van hier tot Tokio. Wie? 

 
1. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-1 
2. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-2 
3. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-3 
4. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-4 
5. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-5 
6. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-6 
7. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-7 
8. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-8 
9. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-9 
10. https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-10 
 

De geluidsfragmenten staan op Soundcloud. 
Om een fragment te kunnen pauzeren of te laten herhalen: scroll naar beneden. 
Onderaan de pagina staan diverse knoppen, waaronder een pauzeknop en een 
herhaalknop. 

 
 
 

11. Met duivels verwarrende tijden. Wie, wat of waar? 
 
1. Vrouwelijke overkapping. (9) 
2. Liet denkwijzen in verschillende kleuren na. (12) 
3. Derde deur om ongehinderd te kunnen melken. (9) 
4. Liet de boeren ter afschrikking goed uitrusten. (11) 
5. Gaf tegenzet tegen beslissend Iberisch dozijn. (15) 
6. Speciaal gecreëerd voor liefhebber van spinazie. (13) 
7. Hier werden heel veel eieren geleverd voor een kopietje. (5) 
8. Wonder: gegooide steen bleef hier hangen bij Mariabeeltenis. (5) 
9. Ooit uitsluitend op de riddertafel, nu alom in trek. (15) 
10. Voorhistorisch knooppunt? (16) 
 
 

https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-1
https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-2
https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-3
https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-4
https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-5
https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-6
https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-7
https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-8
https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-9
https://soundcloud.com/user-253565952/van-hier-tot-tokio-10
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12. Zij haalden de hoge C 
 
1. Gaf universeel startpunt een Nederlands tintje. (11) 
2. Rechtvaardige helpster die sinds 12 jaar rondjes draait. (8) 
3. Was, naar men zei, zuinig met koekjes. (11) 
4. Rode rekenmeester die voldoende had aan 3xM. (13) 
5. Zielknijper die laat toetrad tot de literaire wereldtop. (11) 
6. Bekende zich tot filmleveranties aan Zwitserland. (23) 
7. Had gekruide sterrenvisies en werkte ooit met een foute hamer. (13) 
8. Voormalig onderduiker met een probaat middel tegen zeeziekte. (10) 
9. Single arbeidsters konden op haar bouwen. (22) 
10. Portretteur die zelf verhaspelde voornaam altijd bleef gebruiken. (8) 
 
 

13. Griekse beginselen 
 
1. Macho aan de top die soms bondgenootschappen moet sluiten. (12) 
2. Wordt beproefd bij selecte groep om foutjes op te sporen. (10) 
3. Dat zeg ik: gaf twee acteurs een ster-positie! (5) 
4. Ging plots als de ziekte in de disco. (12) 
5. Sportief verbeeld, rug aan rug. (5) 
6. Reken er maar op: dan wordt het vanaf 1 minuut voor 2 gevierd met taart! (5) 
7. Moet de Vlaamse wateren in toom houden. (9) 
8. Geeft sinds 1984 geestelijke steun aan familie en patiënt. (7) 
9. Mooi weer in de knel. (13) 
10. Zuurstofmeter. (11) 
 
 

14. Gefilmd op locatie. Titel? 

1. Vakantie werd een nachtmerrie. 
https://vimeo.com/655837273 
2. Vamos a la playa. 
https://vimeo.com/655837681 
3. Zoektocht naar behouden plek. 
https://vimeo.com/655837908 
4. Trio on the road. 
https://vimeo.com/655837982 
5. Een ruil tussen families. 
https://vimeo.com/655838080 
6. Gevaar onder water. 
https://vimeo.com/655838166 
7. Jeugdherinneringen. 
https://vimeo.com/655838227 
8. Voor de duvel niet bang. 
https://vimeo.com/655838283 
9. Stom werk met porselein. 
https://vimeo.com/655838444 
10. De oudste? 
https://vimeo.com/655838506 
 
 
 

https://vimeo.com/655837273
https://vimeo.com/655837681
https://vimeo.com/655837908
https://vimeo.com/655837982
https://vimeo.com/655838080
https://vimeo.com/655838166
https://vimeo.com/655838227
https://vimeo.com/655838283
https://vimeo.com/655838444
https://vimeo.com/655838506
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15.  2021. Wie, wat of waar? 
 
1. Ahoy! Kreeg dankzij tips een ster. (13) 
2. Wereldwijd 24 uur simultaan opgevoerd. (17) 
3. Niet meer onbehoorlijk: ck werd plaatselijk veranderd in gg. (7) 
4. Kreeg na vier eeuwen eigen jumbo-expositie. (7) 
5. Bekroonde letter-kundige. (16) 
6. Verslinden? Hier is het op de kaart gezet. (13) 
7. Tranentrekker: ontving een grote schenking met betrekking tot ‘sterk spul’. (9)  
8. Cadeautje voor Amsterdam was letterlijk een rib uit zijn lijf. (12) 
9. Voormalig kraker kreeg briefje van 50. (10) 
10. Zat ongegeneerd uitgebreid te pennen op de tribune. (8) 
 
Regels met betrekking tot de lengte van het gezochte antwoord: 
Elke letter neemt 1 positie in. De ij geldt als 1 letter. Getallen, ongeacht hoe lang of in welke 
vorm, nemen 1 positie in beslag. Alle overige (lees-)tekens worden niet als aparte letter 
geteld.  
 
De prijzenpot voor deze JKWT ziet er als volgt uit: 
Hoofdprijs: cadeaubon van 100 euro 
1e prijs: cadeaubon van 50 euro 
2e prijs: cadeaubon van 40 euro 
3e prijs: cadeaubon van 25 euro 
 
Extra prijzen (worden verloot onder alle inzenders met minstens 35 goede antwoorden): 
Boekenprijs (2x) 
Cadeaubonnen van 15 euro (5x) 
 
De prijzenpot is mogelijk gemaakt dankzij donaties. De boeken zijn beschikbaar gesteld 
door Uitgeverij Vantilt.  
 
Inzenden oplossing 
Je kunt je antwoorden, individueel of als groep, sturen naar dit mailadres: 
info@kingwilliamstest.nl. Vermeld bij je antwoorden ook je naam, adres en mailadres. 
Uiterste inzenddatum: zondag 9 januari 2022 om 24.00 uur. 
 
De oplossing en de prijswinnaars worden bekend gemaakt op zaterdag 29 januari 2022. 

mailto:info@kingwilliamstest.nl

