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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 publiceren. 
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. 1970. Wie of wat? 
 
1. Zijn eerste poging tot vliegen viel spreukwoordelijk in het water. (9) 
2. Dit 'verlanglijstje' was naar eigen zeggen van groot sociaal en politiek belang. (12) 
3. Werd bij beslissende actie een handje geholpen door een tegenstander. (11) 
4. Werd vier eeuwen na haar dood alsnog lerares. (16) 
5. Start van wat Edgar Allen “Gewoon, een hele gewone familie” noemde. (19) 
6. Verbeterde service door stiptheidsacties. (10) 
7. Niet succesvol in donkere maand ondanks nieuw gezicht. (11) 
8. Bond als klacht de krullen vast. (9) 
9. De appel viel hiermee ruim veertig jaar niet ver van de boom. (13) 
10. De laatste was voor een tevreden poes. (20) 
 
 
 
2.   
 
1. Werd een halsketting. (17) 
2. Aanvaardt de hoofdman. (11) 
3. Was voorheen hoekwoning. (17) 
4. Om bij de club van 27 te horen? (22) 
5. Bijvoorbeeld Tito of Becky. (17) 
6. Jaarlijks zeulen met 18 kilo was. (13) 
7. Cadeautje over vriendschap. (13) 
8. ’Verjaardagsfeestje’ van variétéartiest. (19) 
9. Werft hierom leden voor de schietvereniging. (16) 
10. Bewijs van loyaliteit aan een lap stof. (15) 
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3. Beestenboel 
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4. Daar heb je het gedonder. Wie, wat of waar. 
 
1. Succesvol strijder tegen illegale stort had later landelijke primeur. (14) 
2. Ex-kroonstuk waar het ieder jaar een keer mis is. (17) 
3. Toonde drie jaar op rij alle kleuren van de regenboog. (10) 
4. Geestrijk vocht voor geestelijke. (11)  
5. Overzeese popartiest werd hier blikvanger. (12) 
6. Stinkende gluurder. (5) 
7. Scheepskunst op grensverleggende locatie. (9) 
8. Hier staan lolbroeken met hun snufferd te kijk. (8) 
9. ~12(Si*) op 140 ha. (14) 
10. Pardon? Sloeg zichzelf aan de haak. (12) 
 
 
5. Serieschakelingen. 
 
1. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling01 
2. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling02 
3. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling03 
4. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling04 
5. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling05 
6. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling06 
7. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling07 
8. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling08 
9. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling09 
10. https://soundcloud.com/user-253565952/serieschakeling10 
 
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. 

 
 
 
6. Samengebonden. 
 
1. Begon meteen maar bloot. (6) 
2. Werd specialist in gecompliceerde wendingen – met dank aan de chat. (7) 
3. Hij zou haar onderdrukken, maar zij blijkt de regisseuse. (12) 
4. Er vielen vier letters af en toen nog één. (12) 
5. Derde stem stuurde Emma op houtinspectie. (12) 
6. Wapenspreuk als leidraad. (10) 
7. Maakte een soort Decamerone op de fiets. (14) 
8. Nachtmens en ochtendmens. (7) 
9. Provoceerde met schuttersgilde. (11) 
10. Kwam terug met de boot. (8) 
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7. Gebroken lansen. 
 
1. Cheque van 1 miljoen voor een alternatief werd verscheurd. (6) 
2. Liever geen bebloede passagier. (8) 
3. De vraag is hoelang het oude liedje nog moet blijven klinken. (18) 
4. Per abuis werd een verkeerd gebod genoemd. (28)  
5. Was een goede reden om in je nest te blijven liggen. (16) 
6. Werd ten onrechte gezien als lofzang op het vaderland. (12)  
7. Gelovigen van allerlei slag die door elkaar heen lopen te verkondigen. (9)  
8. Tegen betaling bomen bekijken in een museum. (13) 
9. Omdat er geen plaats was in ‘herberg’. (18) 
10. Met voorzetsels op het eind. (5) 
 
 
8. Patchwork van driehoeken en linten. Wie of wat? 
 

1. (13) 
2. Eengezinswoning waar je alle kanten mee op kunt. (12) 
3. Wel een beetje raar: na 32 jaar - net als tante - een bijzondere burger. (12) 
4. Onbeperkte vierkante ’bol’. (12) 
5. Deed knijper bij de kroepoek. (15) 
6. Van A tot Z kom je daar, plat gezegd, ver mee. (9) 
7. Groen licht? Afknijpen! (13) 
8. Week voor niemand. (17) 
9. Op de hoek geen plek om het puntje op de i te zetten. (9) 
10. Keken neer op de Turken. (11) 
 
 
9. Yes en No momenten. Titel? 
 
1. Fake! 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-1 
2. Prefab op het station. 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-2 
3. Goed speurwerk: mascotte teruggevonden. 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-3 
4. Sheriff voor het altaar. 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-4 
5. Met behulp van een trein terug naar huis. 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-5 
6. Ach dochterlief, toe drink niet meer. 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-6 
7. Onbehouwen holbewoners. 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-7 
8. Zonder grenzen. 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-8 
9. Au! Een schoen en een gebroken hand. 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-9 
10. Back to the sixties. Loslaten lukt niet. 
https://soundcloud.com/user-253565952/yes-or-no-10 
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10. 10 over de eerste. 
 
1. Spits op weg geholpen? (13) 
2. Soms dubbel, maar altijd single. (5) 
3. Daarnaast heb je kans. (8) 
4. Hier hadden ze wekelijks heel wat op hun lever. (8) 
5. Getuigt van de schepping van de hemel. (8) 
6. Al 65 jaar in de mode. (4) 
7. Sfinxvormige tegenvoeter voor station bij de bloemenstad. (7) 
8. Reed met kraaien en ongewenst zwangeren. (7) 
9. Postume ode aan schrijver van andermans testament. (8) 
10. Prinsessen scoren maximaal. (13) 
 
 
11. Van tijd tot tijd. 
 
1. Bliksem! Opnieuw opgeladen voor terugkeer. (13) 
2. Voorkwam politieke moord met rampzalige gevolgen. (10) 
3. ‘Telefooncel’ voor personen tot 60 kilo. (18) 
4. Pleegde rituele moord als offer voor de staande stenen. (13) 
5. De vijfde gebruikte een schermbloem ter bescherming. (9) 
6. Hulpmiddel voor het volgen van dubbele lessen. (12) 
7. Werd keer op keer ingelijfd. “Oh boy!” (10) 
8. Krachtpatser werd metgezel van Francois en Louise. (5) 
9. Zag plots een wasserette op de plek van het restaurant. (9) 
10. Maakte belofte om terug te komen. (13) 
 
 
12. Rondje kunst doen? Waar? 
 
1. Hier is een steekje gevallen. (10)  
2. De bladeren van deze boom waren na 13 jaar hun kleur verloren. (7) 
3. Bierdop staat helemaal op zijn plek. (8) 
4. Hier wordt geen turf gestoken, maar gebaggerd. (7) 
5. Met eerbetoon aan scheerkoppen. (8) 
6. Satellietontvanger met een nachtlampje. (9) 
7. Venster: van het bruggetje naar het gemeentehuis. (9) 
8. Steekt de vlag uit voor de laatste steen. (6) 
9. Ongerepte meisjes geven blik onder hun kleding. (9) 
10. Met ieder seizoen een nieuw programma. (10)  
 
 
13. Bijeengeschaard langs de Vlaamse route. Wie, wat of waar? 
 
1. Oriëntaals ‘wonder’ als westelijke ontmoetingsplek. (16)  
2. Transformeerde moeras tot plek voor handel met de oost op een klein eiland. (20) 
3. Stuurde namens Sinterklaas een afvaardiging naar de vergaderingen. (7) 
4. Bracht aansluiting tot stand dankzij kaneel en gember. (22) 
5. Doorgang voor zout maakte plaats voor een muzikale dronkenlap. (14) 
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6. Op straat vermenigvuldigt ‘wij’ hier nog steeds de kracht van ‘ik’. (8) 
7. Er zou voor hem altijd een vervanger met puntknieën klaarstaan in de kelder. (12) 
8. Liep, na onthoofding, nog een elftal voorbij. (16) 
9. Noord en oost vloeiden hiermee voor het eerst samen. (15) 
10. Imposante roofvogel die al na 22 jaar was uitgevlogen. (14) 
 
 
14. Draaierig. Wie? 
 
1. https://vimeo.com/487612534 
2. https://vimeo.com/487613908 
3. https://vimeo.com/487614890 
4. https://vimeo.com/487615535 
5. https://vimeo.com/487616084 
6. https://vimeo.com/487616407 
7. https://vimeo.com/487617113 
8. https://vimeo.com/487617385 
9. https://vimeo.com/487618272 
10. https://vimeo.com/487618832 
 
 
15. 2020. Wie of wat? 
 
1. Stootte koningin van de troon met magnolia. (9) 
2. Crimineel! Deze 'oma' liet letterlijk een duistere stroming na. (10) 
3. Koloniale aanklacht werd ‘gestript’. (11) 
4. Had een schokkend interview in de Bijenkorf. (13) 
5. Meer studenten dankzij een mooi gebaar. (10) 
6. Maakte een vuist en werd voor één dag op een voetstuk gezet. (7) 
7. Krasse kapitein bereikte na solowandeling de top. (8) 
8. Gaf 80 jaar later alsnog door wat de baron zei. (21) 
9. Nieuwe metgezel van de sint die de boom in kan. (7) 
10. Hoera! Zo te horen is de oudste van deze kaaskop. (14) 
 
 
 
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): 
Boek (2x) 
Cadeaubonnen van 15 euro (5x) 
 
De prijzenpot is mogelijk gemaakt dankzij donaties. De boeken zijn beschikbaar gesteld 
door Uitgeverij Vantilt. 
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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 10 januari 2021 om 24.00 uur. 
 
De oplossing en de prijswinnaars worden bekend gemaakt op zaterdag 30 januari 2021. 


