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• Alle woorden hebben iets met de Wadden of Wadvaren te maken 

• Alle omschrijvingen met een * verwijzen naar woorden op de 1811 en 1812 kaarten: Waddenzee West- en Oostblad. 

• De Nederlandse 'lange ij', bestaande uit de letters i en j, wordt in deze puzzel genoteerd als de letter 'y'. 

  



Horizontaal 
 

Verticaal 

1 * 
Bob Dylan deed het drie keer op de hemelpoort 
(5) 

 1   Warrig plantenvoedsel geeft snelheid aan (5) 

4 * Naaldboom die duidelijk is (3+6) (9)  2 * Bejaard onderdeel van wapenuitrusting (10) 

8   Delibereren in het bos (5)  3   Roof die landpunt! (4) 

10 * We zijn terug gegaan (7)  5 * 
Ze hebben er veel meer dan oploskoffie / op 
Ameland (7) 

11 * Hard varen op dit stuk (9)  6   Oud muziekinstrument / spaart spierkracht (4) 

13 * Achterste van een jonge koe (8)  7   Hiermee ruimt de wind (4) 

14   Gezelschap om mee te meten (4)  8   Je staat of wacht er op, of gaat er onderdoor (4) 

17 * (Toen het) niet meer bol was (7)  9   
De Engelsen doen een dutje bij die waterstand 
(3) 

21 * Verbogen zandplaat (6+4) (10)  12   Duitse havenstad / onder de boot (4) 

25 * Stuifmeel komt niet verder dan hier (9)  15   Niet vooruit te branden / dat apparaat (3) 

26 * 
Iemand die niet kan horen is niet oppervlakkig 
(8) 

 16 * Ook voor deze kleintjes bidt Bartje niet (8) 

28   Engelse menigte / vereist snelle actie (3)  18 * 
Doet in Amerikaans geld / maar let niet op de 
Uitgang (7) 

31 * Walvisachtig eiland (6)  19 * Trouwe viervoeter (4) 

32   Tevreden in de sluis (3)  20   Stamhouder (4) 

34 * Op te vullen met keukengerei (9)  22   Lang stuk hout / bij zeer laag water (3) 

37 * Scheut (6)  23   Varkens moeten er weer uit eten (4) 

39 * Raar varken / maar je moet er wel uit! (7)  24   Brengt de boot veilig naar het winterverblijf (5) 

40 * Windverwerker met gemis (8)  27 * Kleine caviteit uit Parijs (8+6) (14) 

41   Hert gaat overstag (3)  29 * Zoutig sediment (8) 

44   Om U ouderwets mee te schrijven (5)  30 * 
Met thee vooraf had deze rivier door Londen 
horen te lopen (4) 

46   Mascotte / van het anker (5)  32   Pest die redders! (3) 

48 * Correct eiland / ja precies! (5)  33 * Geen geveegde kont / dus ... (9) 

50   Door woede van de koers af raken (5)  34   In zee uitstekend om de grond te beluchten (4) 

51 * Biljetten van 1000 uit Indonesië (10)  35 * Stieren / om over heen te varen (6) 

52   Boot van de kapper (2)  36 * Rooms katholiek (4) 

54 * Bijna / en dat is wel mooi in Groningen (6)  37 * ...... ende betrouwen (6) 

56   Franse Ufo / van metaal (4)  38 * 
Havenplaats waar een lengtemaat in vissen zit 
(9) 

57 * LP van een kerel uit de UK (14)  42   
Italiaanse stad als vooraanstaand 
voortstuwingsmiddel (5) 

58   
Zit geen oor aan dat zeil / is dus niet vervelend 
(5) 

 43 * Klinkt als een heel dun laagje elektriciteit (10) 

60 * 
Na die overheersende windrichting volgt een 
leegte (7) 

 45 * Waar een cd om draait (8) 

61  Overal op Terschelling (5)  47   Uitgesproken Duitse broek (5) 

62 * 
De Duitse douane zien we pas een klein stukje 
na dit afgekorte vaarwater (3) 

 49 * Zou mager zijn als e.a. niet verwisseld was (5) 

63   IJzeren zeil (5)  53 * 
Altijd ruzie op die plek / waar de klappen vallen 
(7) 

64   Die Eskimo kan voor en achteruit (5)  55  * Afstandsmaat om aan te trekken (5) 

       59   Belgische stad wordt gesloten bij storm (4) 

       61   Eiland in zicht (3) 

 


