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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. 1972 

 
1. Voor het eerst samen naar de wal om geld te verdienen. (12) 
2. Schandalig! Zag twee maal plakband op de grendels zitten. (10) 
3. Schoof 346 meter op. (13) 
4. Grensverleggend! Streed voor nominatie, niet beïnvloed via geld of baas. (15) 
5. Was een popperformance van buitenaardse klasse. (13) 
6. Verving golfpatroon tussen de spotjes. (12) 
7. Na zeven afwijzingen een stampend succes. (13) 
8. Trok de tijd voor het eerst recht. (16) 
9. De nieuwe plek voor een kopje thee met banaan. (12) 
10. Trok aan het langste eind in ‘matpartij’ met twee dooie vliegen. (12) 
 
 

2.  Legendarisch groener gras 
 
1. Grote eenheid zonder verspilling of diefstal. (6) 
2. Ook Poussin en Barbieri hebben hier vertoefd. (7) 
3. Alleen toegankelijk voor papeters. (13) 
4. Met een paleis voor iedereen en met vier bomen om iedereen te voeden. (8) 
5. De armste is hier rijker dan menig koning. (8) 
6. Beneveld fruiteiland. (6) 
7. Kijk eens aan: hier wacht je een eeuwigheid op die ene dag! (9) 
8. Witte oase met zwarte bewakers. (7) 
9. Mistig elfenland. (8) 
10. Met een paleis schitterend als de zon. (7) 
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3. Dat smaakt naar meer! Extra …. 
 

 

 

 
1.  2. 

 

 

 

 
3.  4. 

 

 

 

 
5.  6. 

 

 

 

 
7.  8. 

 

 

 

 
9.  10. 

 
 

4. 10 over de dertiende 
 
1. Oranjedebuut vanwege het rode 'gevaar'. (3) 
2. Cool! Leuke klank. Simpel. (6) 
3. Met o.a. Henk en Woud. (5) 
4. Auteur kreeg om dit werk inlichtingendienst achter zich aan. (4) 
5. Zaak rond ‘computercriminaliteit’. (15) 
6. Debuteerde in badhuis voor heren. (14) 
7. Hierin leidt spel met sleutels tot de waarheid. (14) 
8. Volgde na 7 en W. (13) 
9. Iconische stalen kookpot. (6) 
10. Let op de kloof! Tijd van bezinning voor scholieren. (5) 
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5. Artistieke ‘heiligen’ 
13-26 letters 
 

1. Eén van zijn belangrijkste werken was eigenlijk een grapje. 
2. Maakte een Troje-versie, maar zonder Homerus. 
3. Zijn moeder was verbaasd dat hij al werd aangewezen als opvolger. 
4. ‘Bubbels’ is een klassieke blonde. 
5. Maandagpraatjes in de krant. 
6. Schreef universele tekst tegen oorlog. 
7. Liet gamba’s een toontje lager ‘zingen’. 
8. Her-vertelt overleveringen vanuit een ander blikveld. 
9. Maakte kunst waar schot in zat. 
10. Liet de vos zoiets zeggen als: ‘wat ertoe doet, kan het oog niet zien’. 
 
 

6. Vlinders op de vlakte 
 
1. Had meerdere primeurs als ‘first lady’. (15) 
2. Energiek ‘speelgoed’. (6) 
3. Zijn verzetswerk kwam terecht in monumentaal archief. (10) 
4. Kwam er goed mee weg: zijn creatie werd strijdlied. (12) 
5. Vervoerde zieken op de motorkap. (11) 
6. Was liever opziener en weigerde de kroon. (19) 
7. Erflater van noviteit op woongebied. (10) 
8. Kreeg afwijzing vanwege ‘hersenpan’. (14) 
9. Soevereine kaper. (6) 
10. Uitspraak over leegloper die niet over de brug kwam. (20) 

 
7. Dat doet een belletje rinkelen? 
 
1. https://on.soundcloud.com/UcoaA 
2. https://on.soundcloud.com/Vn6bo 
3. https://on.soundcloud.com/2DLzH 
4. https://on.soundcloud.com/wfRkY 
5. https://on.soundcloud.com/5JA4u 
6. https://on.soundcloud.com/QhZvD 
7. https://on.soundcloud.com/PHpMq 
8. https://on.soundcloud.com/9um3X 
9. https://on.soundcloud.com/HWNiD 
10. https://on.soundcloud.com/oqLLM 

 
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. 

 

https://on.soundcloud.com/UcoaA
https://on.soundcloud.com/Vn6bo
https://on.soundcloud.com/2DLzH
https://on.soundcloud.com/wfRkY
https://on.soundcloud.com/5JA4u
https://on.soundcloud.com/QhZvD
https://on.soundcloud.com/PHpMq
https://on.soundcloud.com/9um3X
https://on.soundcloud.com/HWNiD
https://on.soundcloud.com/oqLLM
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8. Rond onze enige vader 
 
1. Gaf als nummer 26 de doorslag. (15) 

2. Staat hier vastberaden verbeeld op de plek waar hij het schip inging. (8) 
3. Kreeg instructie mee om beterschap te beloven. (19) 
4. Al die willen te kaap'ren varen zouden hiertegen zijn geweest. (14) 
5. Bedrieglijk licht met een fijne toets. (12) 
6. Criticus die gebruik maakte van ‘beeldspraak’. (8) 
7. Werd verbannen vanwege ‘schurft’. (13) 
8. Afgeschafte balleninspectie. (30) 
9. Geeft ‘fantastisch’ beeld van moordonderzoek door schilder. (24) 
10. Haar eerbetoon kwam op straat terecht. (15) 
 
 

9. Met de 89e als elementair slot 
 
1. Afvaller behaalde uitgelezen de eerste plaats. (15) 
2. Met twee burgers. (6) 
3. 87 keer misdadig. (8) 
4. Stippelde eigen artistieke carrière uit. (10) 
5. Curiosa die overal vandaan komt. (9) 
6. Deze bloeddorstige rol was aanvankelijk voor Alain Delon. (18) 
7. Mondverfrisser met onomatopeïsche sluiting. (6) 
8. Beschreef reizen op een rol. (11) 
9. XXO! Inspiratie voor een film die niemand van ons gaat zien. (12) 
10. Dat spoor loopt dood. (8) 
 

 

10. Zijn laatste woord heeft geklonken 
 
1. Was een jazzy binnenkomertje. (21) 
2. Literaire vakantieopdracht. (31) 
3. Droevige verhalen met een frivole cover. (24)  
4. Werd in zijn visie gesteund door jonge partijsympathisante. (15)      
5. Hierin bracht hij geliefden uit klassiek werk alsnog samen. (22) 
6. Met belastingvrij knippen op dinsdag. (15) 
7. Vet! Stond afwisselend samen met hem op de voorkant. (9) 
8. Zat dagenlang vast tussen de gekoelde vleeslappen. (10)  
9. Geïnspireerd door Eliot, maar anti Menno. (5) 
10. Scenario hiervan was eerder klaar. (17) 
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11. Who’s Johnny? 
 

  

 

  
1. 2.  3. 4. 

 

  

 

  
5. 6.  7. 8. 

 

  
9. 10. 

 
 

12. Opgewekt door een echo 

 
1. Was een toonaangevend geheelonthouder. (12) 
2. Van de doden niets dan geestigs hier. (14) 
3. Smokkelde drie levensjaren voor zijn idool. (13) 
4. Monastieke couleur locale. (12) 
5. Werd in zijn groei belemmerd door lommerrijke boom. (18) 
6. Was altijd de l*l in grapjes. (4) 
7. Dan voelen alle Jantjes nattigheid. (13) 
8. Moest je hier verduiveld goed kunnen leren? (11) 
9. Afstand houden? Deze lapper maakte een lange neus! (10) 
10. Versloeg zelfs het scorebord. (13) 
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13. Dierbare beelden 

 
1. Familiefeestje? 
https://vimeo.com/780133868 
2. Oersterk. 
https://vimeo.com/780134616 
3. Één schot. 
https://vimeo.com/780135140 
4. Geldnood. 
https://vimeo.com/780135623 
5. Op herhaling. 
https://vimeo.com/780137721 
6. Pelgrimstocht? 
https://vimeo.com/780138692 
7. Klusje. 
https://vimeo.com/780139465 
8. Zoektocht. 
https://vimeo.com/780140089 
9. Kruid als krachtbron. 
https://vimeo.com/780140537 
10. Vals beschuldigd. 
https://vimeo.com/780140856 
 
 

14. Veertientjes 
 
1. Oranje, rood, wit, blauw, goud. (9) 
2. Twee madonna’s. (18)  
3. Met Rio op de bank. (19) 
4. Stamppot en soms een goede daad. (10) 
5. Met onder andere melktandjes. (14) 
6. Altijd nieuwe veters. (16) 
7. Neemt kind op de slof. (11) 
8. Twee olifantjes. (15) 
9. Nooit met 13. (15) 
10. Altijd met 13. (15) 
 
 

15. 2022 

 
1. O-o: eindelijk werd er een plein naar hem vernoemd! (13) 
2. Vreugdekreet van filmmaker die het woordenboek haalde. (14) 
3. Hield zijn volgers een worst voor. (12) 
4. Rechtspersoon met een dikke huid? (5) 
5. Tafelgast die onverwacht bleef plakken. (12) 
6. Ochtendwens werd vrolijke vloek in grensgebied. (17) 
7. Had een onverwachte knaller in de bieb met een ontplofte kerstster. (12) 
8. Schilderswoning in ere hersteld met ‘oude’ verf. (13) 
9. Zeeuws meisje met 9 op de schaal van Beaufort. (11) 
10. Chaos: ging na bijna 37 jaar ten onder en moest uitgepakt. (11) 
 
 

https://vimeo.com/780133868
https://vimeo.com/780134616
https://vimeo.com/780135140
https://vimeo.com/780135623
https://vimeo.com/780137721
https://vimeo.com/780138692
https://vimeo.com/780139465
https://vimeo.com/780140089
https://vimeo.com/780140537
https://vimeo.com/780140856
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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 8 januari 2023 om 23:59:60 uur. 
 
De oplossing en de prijswinnaars worden bekend gemaakt op zaterdag 28 januari 2023. 
 
In de periode tussen inzending en publicatie van de oplossing en van de prijswinnaars is er 
op het JKWT-hintsforum op www.jasperscryptogrammensite.nl gelegenheid voor de 
puzzelaars om de gevonden antwoorden van de 15 rubrieken met elkaar te vergelijken. 

mailto:info@kingwilliamstest.nl

