
WOORDZOEKER 1972 
 

Een beknopt jaaroverzicht 1972. De onderstreepte woorden streep je door in de woordzoeker 
die eronder staat. Maar dat doe je alleen als het onderstreepte woord een even aantal letters 
heeft. Heb je de juiste woorden doorgestreept, dan blijft de oplossing over: 
op 29 november 1972 waren er 2e kamer verkiezingen. De formatie duurde maar liefst 151 dagen. 
De oplossing van deze woordzoeker geeft je de namen van de partijen die deelnamen aan het 
nieuwe kabinet en de naam van de premier van dat kabinet. Succes. 
 

januari 
5 - President Nixon kondigt in San Clemente, Californië, de ontwikkeling aan van een 
herbruikbaar ruimteveer: het Spaceshuttleprogramma. 
9 - Het cruiseschip Queen Elizabeth zinkt na een brand op het schip. 
12 - De Amerikaanse tv-serie All in the Family verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. 
16 - De Deense premier Jens Otto Krag stelt de bevolking de nieuwe koningin Margrethe II voor. 
30 - Bloody Sunday: tijdens een demonstratie in het Noord-Ierse Londonderry schiet het Britse 
leger 14 burgers dood. 
 

februari 
3 - Opening van de 11e  Olympische Winterspelen in Sapporo, Japan. Het zijn de eerste 
Winterspelen in Azië. De Nederlandse schaatsploeg, met o.a. Ard Schenk, Stien Kaiser, Kees 
Verkerk en Atje Keulen-Deelstra, wint in totaal 4 gouden, 3 zilveren en 2 bronzen medailles. 
29 - Na uiterst emotionele debatten neemt de 2e Kamer een motie-Voogd aan, waarin de regering 
wordt opgeroepen af te zien van haar voornemen om de 3 van Breda vrij te laten. 
 

maart 
15 - The Godfather gaat in New York in première. 
25 - Luxemburg wint het zeventiende Songfestival met "Après toi" gezongen door de Griekse 
zangeres Vicky Leandros. Nederland eindigt op de vierde plaats met Sandra & Andres en België 
eindigt zeventiende en voorlaatste met Serge & Christine Ghisoland. 
26 - Walter Planckaert wint 7e editie van Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race. 
 

mei 
15 - De soevereiniteit over Okinawa wordt door de Verenigde Staten overgedragen aan Japan. 
De Amerikanen behouden nog wel militaire steunpunten op het eiland. 
22 - De Nederlandse grootmeester Ton Sijbrands wordt in Hengelo wereldkampioen dammen. 
Sinds 1955 was deze titel alleen maar door Russen gewonnen. 
22 mei - Richard Nixon bezoekt als eerste Amerikaanse president de Sovjet-Unie. Met Leonid 
Brezjnev bespreekt hij onder andere de wapenreductie. 
22 - Het Britse dominion Ceylon wordt een republiek, en verandert zijn naam in Sri Lanka. 
26 - Het SALT I-verdrag tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten wordt getekend. 
31 - In de Rotterdamse Kuip wint Ajax de Europacup door met 2-0 Inter Milaan te verslaan. Beide 
doelpunten zijn van Johan Cruijff. In het tv-verslag wordt voor het eerst gebruikgemaakt van 
herhaling van beelden in slow motion. 
 

juni 
1 - Andreas Baader, Holger Meins en Jan-Carl Raspe van de "Baader Meinhof-Groep" (RAF) 
worden gevangengenomen na een hevig gevecht met de West-Duitse politie. 
15 - De 37-jarige Ulrike Meinhof, kopstuk van de West-Duitse anarchistische Baader-Meinhof-
Groep wordt aangehouden te Hannover, samen met de 27-jarige Gerhard Müller. 
17 - In de nacht van 17 juni belt de nachtwaker Wills, te Washington D.C., de politie op, om te 
melden dat vijf inbrekers op het hoofdkwartier van de democratische partij zitten. Ze worden 
aangehouden. Daarmee start het bekende Watergate-schandaal, dat leidt tot het gedwongen 
voortijdig ontslag van president Nixon, twee jaar later. 
 

juli 
10 - In Reykjavik begint de tweekamp om het wereldkampioenschap schaken. Bobby Fischer is 
de uitdager van wereldkampioen Boris Spasski. 



 

augustus 
11 - Een windhoos treft camping Duinoord op Ameland. Er vallen 3 doden en honderden 
gewonden. 
 

september 
5 - Tijdens de 20e Olympische Spelen in München gijzelen acht leden van de Palestijnse 
terreurgroep Zwarte September de Israëlische sportploeg. De gijzeling wordt met geweld 
beëindigd op het vliegveld, waarbij zeventien doden vallen: alle gijzelaars en vijf terroristen. 
 

oktober 
18 - Het komisch duo Peppi en Kokki verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. 
25 - De Belgische wielrenner Eddy Merckx breekt het 14 jaar oude werelduurrecord van Ole Ritter 
met 778 meter. Hij brengt het werelduurrecord op 49,431 km. Hij behield dit record tot 2010. 
 

november 
13 - Zeer zware storm in onder meer Nederland. 54 doden, waarvan 9 in Nederland. 5 miljoen 
bomen worden ontworteld, schepen worden op het strand geworpen en enorme schade 
aangericht aan gebouwen. 
16 - De Algemene Vergadering v.d. UNESCO neemt de overeenkomst voor het Werelderfgoed aan. 
 

December 
19 - Met de terugkeer van Apollo 17 op aarde komt er een einde aan het Apolloprogramma. De 
astronauten Cernan en Schmitt zijn vooralsnog de laatste mensen op de maan en zelfs de 
laatsten die ontsnapten aan de aardse zwaartekracht. 
29 - De allereerste ramp met een widebodyvliegtuig. Een Lockheed L-1011 TriStar van Eastern 
Air Lines stort neer in de Everglades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPLOSSING : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


